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TỜ TRÌNH 
V/v đề nghị thông qua Nghị quyết về giải quyết ý kiến, kiến nghị 

 của cử tri tại kỳ họp thứ 02 và các nội dung chưa giải quyết xong tại  

Nghị quyết số 14/NQ-HĐND huyện ngày 22 tháng 7 năm 2021  
của HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026   

    

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Thanh Chương khóa XX. 

 
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

          Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 
tháng 11 năm 2015. 

Trên cơ sở xem xét Báo cáo số 563/BC- UBND ngày 11 tháng 11 năm 2021 

của UBND huyện về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong 
và sau kỳ họp thứ 02 - HĐND huyện; các nội dung chưa giải quyết xong tại Nghị 

quyết số 14/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2021 của HĐND huyện khóa XX, 
nhiệm kỳ 2021 - 2026; Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân huyện. Kết 

quả cụ thể như sau: 
Tại kỳ họp thứ 02 - HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026: 

- Có 14/31 ý kiến, kiến nghị chiếm 45,2% đã được UBND huyện, các phòng, 
ngành cấp huyện nghiên cứu, tiếp thu, giải quyết xong. 

- Có 17/31 ý kiến, kiến nghị chiếm 54,8% đề nghị UBND huyện, các phòng, 
ngành cấp huyện nghiên cứu, tiếp thu, tiếp tục thực hiện để giải quyết. 

 Tại Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2021:  
- Có 20 nội dung UBND huyện đã giải quyết xong 14/20 đạt tỷ lệ 70%.  
- Có 6/20 ý kiến, kiến nghị chiếm 30% đề nghị UBND huyện, các phòng, 

ngành cấp huyện nghiên cứu, tiếp thu, tiếp tục thực hiện để giải quyết 
 ( Có danh mục kèm theo) 

Thường trực HĐND huyện khóa XX kính trình Hội đồng nhân dân huyện xem 
xét, thông qua./. 
   Nơi nhận:   
 - Như trên; 

 - Các đại biểu HĐND huyện; 
 - Chủ tịch HĐND huyện; 
 - Các PCT, UVTT HĐND huyện; 

 - Lưu VTUB, HDKH. 

TM.THƯỜNG TRỰC  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 



 

PHỤ LỤC 

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại biểu HĐND huyện  

tại kỳ họp thứ 02 - HĐND và các nội dung tại Nghị quyết số 14/NQ-HĐND 

huyện ngày 22/7/2021 của HĐND huyện khóa XX đang giải quyết 

(Ban hành kèm theo Tờ trình số 120/TTr-HĐND.TT ngày 14 tháng 12  năm 2021 

 của Thường trực HĐND huyện) 

A. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp thứ 

02 - HĐND huyện khoá XX đang giải quyết 

TT Nội dung 

1 

        Cử tri xã Thanh Hòa phản ánh: Hiện nay cầu Tây Long xuống cấp 

trầm trọng, tiềm ẩn nguy hiểm cho người đi đường. Để xây dựng mới cần 

kinh phí lớn, vượt quá khả năng của xã. Đề nghị UBND huyện quan tâm, 

hỗ trợ. 

2 

         Cử tri xã Phong Thịnh phản ánh: Bờ sông Giăng dọc theo khu dân cư 

từ Chợ Chùa đến bãi Chung Hòa sạt lở nghiêm trọng. Đề nghị UND huyện 

quan tâm khảo sát xây dựng bờ kè chống sạt lở. 

3 

        Cử tri các xã Thanh Đức, Thanh Lâm, Thanh Chi, Thanh Khê phản 

ánh: 6 phòng học của trường THCS Thanh Đức, trường Mầm non xã 

Thanh Lâm, trường Tiểu học xã Thanh Khê, Trường THCS xã Thanh Chi 

nhiều năm không được đầu tư, nâng cấp, hiện xuống cấp nghiêm trọng, 

không bảo đảm an toàn cho công tác dạy và học. Đề nghị UBND huyện 

quan tâm hỗ trợ nguồn lực để đầu tư nâng cấp. 

4      

Cử tri xã Thanh Lương phản ánh: Dự án giai đoạn 2 đường cứu hộ 

đoạn đê Phượng Hoàng vào giáp ranh xã Nam Thái, thuộc khu vực xóm 6 

xã Thanh Lương khoảng 3km, giai đoạn 1 đã thi công 1,3 km, hiện nay 

còn 1,7 km nền đất đi lại rất khó khăn, đề nghị UBND huyện kiến nghị 

hoặc có cơ chế hỗ trợ giúp địa phương thi công tạo điều kiện cho nhân dân 

đi lại thuận lợi. 

5 
Cử tri xã Thanh Khê đề nghị: UBND huyện đầu tư, nâng cấp, sửa 

chữa tuyến đường Thanh Khê đi Thanh Thủy. 

6 

Cử tri xã Thanh An đề nghị: Huyện quan tâm nâng cấp tuyến đường 

từ đường Quốc lộ 46C qua thôn An Phú, thôn An Ngọc, nhà thờ giáo họ 

Ngọc Lâm  đi đường mòn Hồ Chí Minh. 

7 

Cử tri xã Ngọc Lâm đề nghị: Huyện quan tâm đầu tư, nâng cấp tuyến 

đường từ đường mòn Hồ Chí Minh đi qua xã Thanh Hương đến đồn Biên 

phòng Ngọc Lâm cũ, đường này được đầu tư trước năm 2007 đến nay 



 

xuống cấp, để đảm bảo an toàn giao thông và đáp ứng nhu cầu đi lại của 

nhân dân xóm 6 xã Thanh Hương, nhân dân của 3 bản Tân Hợp, Tân 

Ngọc, Tân Sáng xã Ngọc Lâm 

8 

Cử tri xã Thanh Chi đề nghị: UBND Huyện tiếp tục có ý kiến với cấp 

có thẩm quyền xem xét lại việc cấp phép mỏ cát thuộc địa bàn xã Thanh 

Chi, vì khoảng cách mốc cận đến chân đê quá gần, ảnh hưởng nghiêm 

trọng đến tuyên đê Trường Kỳ. 

9 

Cử tri Thị trấn phản ánh: Đường Nguyễn Cảnh Chân từ cổng UBND 

Thị trấn đi xuống Huyện đội hiện tại chưa có mương, đề nghị cấp có thẩm 

quyền khảo sát, đầu tư làm mương 2 bên đường để đảm bảo thoát nước 

vào mùa mưa. 

10 

Cử tri Thị trấn  đề nghị: UBND huyện xem xét hỗ trợ kinh phí nạo 

vét lòng hồ và cải tạo hồ trung tâm thị trấn đảm bảo mỹ quan và vệ sinh 

môi trường vùng trung tâm của huyện. 

11 

Cử tri Thị trấn phản ánh: Năm 2012 thực hiện dự án đo đạc đất đai tại 

khối 5A Thị trấn (Khối 12, khối 13 cũ) có rất nhiều thửa đất bị đo chồng 

lấn giữa các hộ liền kề, do bên tư vấn khi ký hồ sơ không cho dân xem hồ 

sơ kỹ thuật nên đến nay không cấp được Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, đề nghị UBND huyện có phương án xử lý. 

12 

Cử tri xã Thanh Ngọc tiếp tục phản ánh: Dự án nâng cấp đập Bang 

Nhượng (Thanh Ngọc) chưa hoàn thiện, kênh đập thiết kế thấp không thực 

hiện tưới nước thủy lợi được; đề nghị các cấp ngành có liên quan tiếp tục 

triển khai dự án, đồng thời tu sửa lại hệ thống kênh đập để tưới nước phục 

vụ sản xuất nông nghiệp cho nhân dân trong vùng. 

13 

Cử tri xã Thanh Long, Võ Liệt đề nghị: Công ty TNHH Thuỷ lợi 

Thanh Chương khảo sát, khôi phục Trạm bơm Bãi Rậm tại xóm Minh Đức 

xã Võ Liệt để phục vụ tưới tiêu cho hơn 100 ha đất nông nghiệp trên địa 

bàn 2 xã Thanh Long và Võ Liệt.  

14 

        Cử tri xã Đại Đồng đề nghị: Xí nghiệp thủy lợi quan tâm đầu tư, nâng 

cấp Trạm Bơm Thanh Hưng vì công suất trạm bơm không đáp ứng được 

nhu cầu bơm nước tưới tiêu cho các diện tích ruộng thuộc vùng xã Thanh 

Hưng cũ 

15 

Cử tri xóm Khe Trảy - Thanh Đức tiếp tục phản ánh: Sau nhiều lần 

kiến nghị đầu năm 2021 điện lực Thanh Chương đã về khảo sát, kéo bổ 

sung một đường dây để cải thiện chất lượng mạng lưới điện. Nhưng đến 

nay người dân vẫn chưa được mua điện sinh hoạt tại gia. Vì vậy, kiến nghị 



 

điện lực quan tâm để người dân được mua điện tại gia. 

16 

        Cử tri các xã Thanh Mai, Thanh Xuân, Thanh Long, Thanh Tùng 

phản ánh: Sau khi nâng cấp và sửa chữa đường giao thông nông thôn 

nhiều cột điện hiện nằm giữa đường giao thông. Đề nghị ngành điện lực 

Thanh Chương quan tâm, phối hợp UBND các xã di dời cột điện để đảm 

bảo an toàn giao thông; đề nghị điện lực Thanh Chương nâng đồng hồ 

điện lên cao để tránh ngập nước, gây mất an toàn vào mùa mưa lũ. Cử tri 

các xã Thanh Mai, Thanh Xuân, Thanh Long, Thanh Tùng, Thanh Chi, 

Thanh Khê, Thanh Thủy, Thanh An, Thanh Thịnh, Thanh Phong, Hạnh 

Lâm, Thanh Mỹ, Thanh Liên, Thanh Tiên, Thanh Lĩnh, Thanh Hương 

phản ánh: hiện nay hệ thống cột điện và đường dây điện đã xuống cấp, cột 

thấp, một số cột bị gãy đổ, đường dây chùng, một số nơi đường dây tải 

điện là dây trần có nguy cơ mất an toàn làm ảnh hưởng đến tính mạng con 

người và tài sản nhân dân. Đề nghị ngành Điện lực kiểm tra, thay thế, tu 

sửa, nâng cấp để đảm bảo an toàn. 

17 

Cử tri Thanh Khai phản ánh: Đường dây điện hạ thế chạy trên nóc 

nhà ở của hộ dân Nguyễn Thị Hóa, xóm Ngọc Chùa xã Thanh Khai mất an 

toàn, có thể gây chập cháy, ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của gia đình. 

Đề nghị điện lực Thanh Chương chuyển đường điện ra khỏi nhà dân để 

đảm bảo an toàn. 

 
B. Các nội dung tại Nghị quyết số 14/NQ-HĐND huyện ngày 22/7/2021 của 

HĐND huyện khóa XX  đang giải quyết 

 

TT Nội dung 

1 

        Cử tri xã Thanh Hà phản ánh hiện cuối tuyến đường từ quốc lộ 46C 

qua trung tâm xã đi đường mòn Hồ Chí Minh có cầu Thúc đã bị rạn nứt dễ 

đổ sập bất cứ lúc nào, hiện tại xã đã cắm biển cảnh báo các phương tiện 

qua lại, để đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản của nhân dân khi lưu 

thông qua tuyến đường này, đề nghị UBND huyện hỗ trợ kinh phí để làm 

lại cầu này.  

2 

        Tình trạng hộ dân lấn chiếm đất công, đất theo Nghị định 64 liền kề 

đất ở diễn ra khá phổ biến, nhiều nơi nhân dân tự do đổ đất, rào chè xây bờ 

tường lấn chiếm bao vào vườn nhà, thậm chí xây nhà ở kiên cố; đây là một 

thực tế báo động trong quản lý đất của chính quyền các xã, thị trấn, đề 

nghị huyện quan tâm chỉ đạo   

3 
        Cử tri xã Thanh Dương đề nghị Công an huyện chỉ đạo xóa tụ điểm 

bán lẻ ma túy ngang nhiên tại xã Thanh Dương.  

4      
       Cử tri xã Thanh Khê phản ánh: đập Hống Vàng đã đầu tư xây dựng 

nhiều năm nhưng chưa được bàn giao, đưa vào sử dụng, chất lượng đập và 



 

các công trình liên quan không đảm bảo, hiện đã xuống cấp. Đề nghị 

UBND huyện kiểm tra, chỉ đạo sớm hoàn thành dự án, đảm bảo chất lượng 

để đưa vào sử dụng. 

5 

     Cử tri xã Đồng Văn đề nghị UBND huyện chỉ đạo UBND Thị Trấn giải 

quyết hỗ trợ, đền bù diện tích do UBND Thị Trấn đắp đường trên ruộng 

Nghị định 64 tại khu vực ruộng hậu đồng của các hộ dân xã Đồng Văn. Đã 

nhiều lần UBND xã Đồng Văn làm việc UBND Thị Trấn và UBND Thị 

Trấn cũng đã làm việc với các hộ dân thống nhất hỗ trợ, đền bù nhưng đã 

mấy năm rồi mà vẫn không giải quyết cho dân   

6 

      Cử tri xã Thanh Khê phản ánh: đập Hống Vàng đã đầu tư xây dựng 

nhiều năm nhưng chưa được bàn giao, đưa vào sử dụng, chất lượng đập và 

các công trình liên quan không đảm bảo, hiện đã xuống cấp  

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN 
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