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Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri 
Trước kỳ họp thứ 04 - HĐND huyện khoá XX 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 104/KH-HĐND.TT ngày 05/11/2021 Kế hoạch tiếp 
xúc cử tri của Đại biểu HĐND huyện trước và sau kỳ họp thứ 04 - HĐND huyện 

khóa XX, Thường trực HĐND đã phối hợp với UB MTTQVN huyện chỉ đạo tổ 
chức tại các đơn vị bầu cử. Tại các cuộc tiếp xúc, cử tri đã có nhiều ý kiến, kiến 

nghị toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Thường trực HĐND huyện đã tổng hợp ý 
kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của Trung ương và tỉnh gửi về Thường 

trực HĐND tỉnh; sau đây là các nội dung thuộc thẩm quyền của huyện: 

I. Lĩnh vực kinh tế 

1. Cử tri  xã Thanh An và Thanh Khê đề nghị UBND huyện kiến nghị các cơ 
quan chức năng quan tâm hỗ trợ cho các hộ dân thiệt hại do dịch tả lợn châu phi 

năm 2021. 

2. Cử tri xã Thanh Hương đề nghị huyện quan tâm thu hút đầu tư các nhà máy 
công nghiệp ở xã Thanh Hương. 

II. Lĩnh vực văn hóa - xã hội, chính sách 

1. Cử tri các xã cụm Bích Hào đề nghị UBND huyện bố trí kinh phí hỗ trợ tu 

sử đài Truyền thanh xã để phục vụ công tác tuyên truyền được tốt hơn, đặc biệt là 
trong giai đoạn dịch Covid 19 đang diễn biến phức tạp. 

2. Cử tri xã Thanh Đồng đề nghị UBND huyện quan tâm hỗ trợ về nguồn lực 
cho các đơn vị là điểm nóng trong công tác phòng chống dịch covid-19 do nguồn 

lực của cấp xã có hạn và kinh phí dự phòng đã sử dụng hết. 

3. Cử tri xã Thanh Đồng đề nghị quan tâm bố trí giáo viên ngoại ngữ cho 

trường tiểu học, hiện nay còn hơn 02 khối chưa được học ngoại ngữ. 

4. Cử tri xã Thanh Đồng đề nghị đẩy nhanh việc sát nhập trường mầm non 

Đồng Tường vào năm 2023 để đưa điểm trường phụ về trường chính, sau sát nhập 
đề nghị được sử dụng trụ sở điểm trường phụ bàn giao làm trụ sở công an xã. 

5. Cử tri Xuân Tường phản ánh: Theo Thông tư số 16 của Chính Phủ, xã 
Xuân Tường có 18 người làm hồ sơ TNXP hưởng chế độ một lần, hiện nay 12 
người đã có quyết định được hưởng (đủ số tiền là 2.500.000 đồng/người); 5 người 

có quyết định hưởng nhưng mới chỉ nhận được 1.000.000 đồng/người (gồm các 
ông: Phạm Văn Cẩn - xóm Xuân Tường, Nguyễn Doãn Thiện - xóm Trường Lĩnh; 

các bà: Nguyễn Thị Tư - xóm Trường Xuân, Trần Thị Lương - xóm Trường Xuân, 
Nguyễn Thị Minh - xóm Trường Lĩnh); 1 người có thông báo từ năm 2019 nhưng 

đến nay vẫn chưa được hưởng (Bà Nguyễn Thị Lân - xóm Trường Xuân); đề nghị 
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các cấp liên quan giải quyết chi trả chế độ một lần cho các trường hợp chưa được 

nhận đủ và chưa được nhận tiền theo Thông tư số 16 của Chính phủ. 

III. Lĩnh vực đầu tư, xây dựng, giao thông, thủy lợi 

1. Cử tri xã Thanh Chi đề nghị UBND huyện duy tu bảo dưỡng đoạn đường 
từ Bưu điện xã Thanh Chi đi Thanh Khê những đoạn có cống qua đường đã bị sụt 

lún nghiêm trọng, không an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. 

2. Cử tri xã Thanh An, Thanh Thủy phản ánh: tuyến đường nối từ đường mòn 

Hồ Chí Minh đến thôn Thượng Lâm xã Thanh An (dài khoảng 12 km), đã xuống 
cấp trầm trọng; đây là tuyến đường đi qua vùng có nhiều tiềm năng cho trồng Chè, 

Cam, trồng cây nguyên liệu để phát triển kinh tế trang trại của nhân dân  xã Thanh 
Thủy và Thanh An; đề nghị UBND huyện quy hoạch và kêu gọi đầu tư nâng cấp 

để đảm bảo cho việc đi lại của nhân dân cũng như phục vụ sản xuất, phát triển kinh 
tế. 

3. Cử tri xã Thanh Tùng phản ánh: Tuyến đường liên xã giữa xã Thanh Hà 
qua Thanh Tùng đi Thanh Giang là tuyến đường trọng yếu, hàng ngày lưu lượng 
xe đi lại nhiều, các em học sinh xã Thanh Hà và Thanh Tùng đi học thường xuyên. 

Hiện nay, đường đã bị xuống cấp nghiêm trọng, một số đoạn đã bị xói mòn, sạt lở, 
rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông, đặc biệt là các em học sinh đi học 

hàng ngày; đề nghị UBND huyện hỗ trợ kinh phí để đầu tư xây dựng. 

4. Cử tri các xã Thanh Tùng, Thanh Mai phản ánh: hiện nay Trường Mầm 

Non xã Thanh Tùng và xã Thanh Mai chưa có bếp ăn cho các em học sinh (Đang 
phải sử dụng nhà tạm); đề nghị UBND huyện có chủ trương đầu tư xây dựng để 

các nhà trường có điều kiện phục vụ tốt nhất cho các em học sinh. 

5. Cử tri các xã cụm Bích Hào, Cát Ngạn tiếp tục đề nghị UBND huyện bố trí 

hỗ trợ xi măng để nhân dân làm đường giao thông, xây dựng NTM; cử tri xã Thanh 
Đức đề nghị UBND huyện kiến nghị UBND tỉnh sớm cấp xi măng cho 2 xóm đăng 

ký về đích Nông thôn mới để nhân dân làm đường bê tông. 

6. Cử tri xã Thanh Hà đề nghị UBND huyện đầu tư xây dựng cầu nhà lá để 
phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân. 

7. Cử tri các xã Phong Thịnh, Thanh Hòa, Thanh Nho, Thanh Đức phản ánh: 
tuyến đường từ Chợ Chùa đi Thanh Đức hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng đề nghị 

UBND huyện có kế hoạch tu bổ nâng cấp. 

8. Cử tri xã Thanh Đức phản ánh: đoạn đường liên xã từ nhà máy Rồng 

phương đông đi Thanh Nho nhu cầu đi lại của học sinh và nhân dân nhiều nhưng 
hiện nay đã xuống cấp, đề nghị UBND huyện quan tâm nguồn vốn hỗ trợ để tu bổ 

tuyến đường này. 

9. Cử tri xã Đại Đồng chưa đồng ý với cách giải quyết và trả lời của UBND 

trong việc  giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 2 và tiếp tục 
đề nghị có giải pháp để nâng cấp trạm bơm Thanh Hưng để có thể phục vụ tưới 

tiêu trong mùa nước cạn. 
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10. Cử tri các xã, Thị trấn trong toàn huyện phản ánh: sau sáp nhập xóm, nhà 

văn hóa cộng đồng chưa đủ rộng để phục vụ sinh hoạt cho nhân dân; đề nghị cấp 
trên quan tâm hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa cho các xóm sau 

sát nhập. 

11. Cử tri Thị trấn đề nghị UBND huyện quan tâm đầu tư sửa chữa đoạn 

đường Tôn Thị Quế đoạn từ Cây xăng lên giáp đường Nguyễn Cảnh Chân; nâng 
cấp sửa chữa hệ thống thoát nước trên trục đường 46 đoạn từ cầu Treo Dùng đến 

ngã ba đường 1/9 - đường Nguyễn Sỹ Sách hiện xuống cấp nghiêm trọng. 

12. Cử tri Thị trấn đề nghị UBND huyện rà soát dự án Công ty Cytyland 

Group đầu tư trên địa bàn Thị, chỉ đạo thực hiện giai đoạn 2 kịp thời, đảm bảo 
đúng quy hoạch. 

13. Cử tri xã Thanh Đồng đề nghị UBND huyện hỗ trợ kinh phí để sửa chữa 
đường từ Thanh Đồng đi vào Nhà máy sắn sang Đô Lương hiện hư hỏng nhiều 

chỗ, ảnh hưởng đến giao thông, đi lại của người dân. 

14. Cử tri xã Thanh Khai đề nghị UBND huyện quan tâm hỗ trợ kinh phí sửa 
chữa tuyến đường từ Quốc lộ 46 đi qua 3 trường học vào UBND xã và nối tiếp ra 

tuyến đê chống lũ ven sông Lam dài 1,4 km nay bị hư hỏng xuống cấp, ảnh hưởng 
giao thông. 

15. Cử tri Ngọc Sơn phản ánh: Tuyến đường từ Lam Hồng đi sang Thanh 
Ngọc (qua xóm 1 cũ xã Ngọc Sơn) là tuyến đường đất nhưng có lượng xe chạy rất 

lớn, hiện nay đường xuống cấp, khó đi, nhưng không được quan tâm sửa chữa. Đề 
nghị UBND huyện chỉ đạo UBND xã Thanh Ngọc và Ngọc Sơn phối hợp tu sửa để 

nhân dân đi lại thuận lợi. 

16. Cử tri xã Thanh Ngọc phản ánh: Cầu Khe Su có 2 tấm sắt 2 đầu cầu khi xe 

đi qua gây ra tiếng va đập của 2 tấm sắt gây ồn, làm ảnh hưởng đến nhân dân gần 
nhất là khi về đêm. Đề nghị UBND huyện có biện pháp xử lý. 

17. Cử tri xã Thanh Ngọc đề nghị UBND Huyện quan tâm kiến nghị cấp trên 
đầu tư, nâng cấp tỉnh lộ 533B đoạn từ trường Mầm non đến chợ bò đã bị xuống 
cấp, để đảm bảo đi an toàn giao thông và đáp ứng nhu cầu đi lại nhân dân. 

18. Cử tri xã Thanh Ngọc Phản ánh: trên trục đường 533B, đoạn đường qua 
cầu sắt, tại km số 3 + 10m từ Truồng Bồn vào, có cống phục vụ tưới, tiêu nước 

giữa 2 xứ đồng 2 bên đường. Tuy nhiên, sau khi mở rộng đường, đã không đặt 
cống nên gây ngập ruộng dân hai bên vào mừa mưa; đề nghị huyện UBND huyện 

phối hợp cấp có thẩm quyền làm lại cống để không ảnh hưởng đến sản xuất của 
nhân dân. 

19. Cử tri xã Thanh Hương đề nghị HĐND, UBND huyện đề xuất với các cấp 
có nguồn vốn đầu tư để thi công tuyến đường tránh lụt từ Cây Sanh xóm 1 đi Eo 

Tréo xóm 5 và tuyến đường Công vụ từ xóm 2 nối đường tránh Lụt xóm 4 xã 
Thanh Hương. 

20. Cử tri xã Thanh Hương đề nghị UBND huyện đầu tư tu sửa tuyến đường 
từ đường Hồ Chí Minh đi xã Ngọc Lâm hiện nay đã xuống cấp, hư hỏng. 
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21. Cử tri xã Thanh Thủy đề nghị UBND Huyện có ý kiến với UBND Tỉnh và 

chủ đầu từ đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng nhà máy chế biến chè chất 
lượng cao trên diện tích đã được chuyển đổi của dự án Tinh dầu dược liệu tại địa 

xã Thanh Thủy. 

22. Cử tri các xã Võ Liệt, Thanh Long tiếp tục đề nghị UBND huyện khảo 

sát, có kế hoạch đầu tư xây dựng trạm bơm Bãi Rậm phục vụ tưới nước cho hơn 
100 ha đất sản xuất nông nghiệp trong vùng. Cử tri xã Thanh Tùng đề nghị UBND 

huyện hỗ trợ kinh phí cho xã Thanh Tùng mua máy bơm cho 2 trạm bơm trên địa 
bàn xã (Máy được đầu tư năm 1996 nay đã bị hư hỏng nặng) .  

23. Cử tri xã Thanh Khai phản ánh: Trạm bơm cầu Gang xã Thanh Khai hiện 
đã xuống cấp, đề nghị huyện, tỉnh hỗ trợ đầu tư để phục vụ tưới tiêu cho nhân dân. 

24. Cử tri xã Thanh Hà đề nghị UBND huyện khảo sát hỗ trợ xây dựng cho 2 
trạm bơm tại xã Thanh Hà để phục vụ tưới tiêu cho nhân dân. 

IV. Lĩnh vực quản lý đất đai - Tài nguyên môi trường 

1. Cử tri xã Thanh Thủy đề nghị Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng 
huyện trong dự án chợ đầu mối tại Thanh Thủy kiến nghị chủ đầu tư đẩy nhanh 

công tác giải phóng mặt bằng để các hộ bị ảnh hưởng bởi các dự án được hưởng 
chính sách hỗ trợ của nhà nước. (Có hộ bị ảnh hưởng cả 2 dự án nên diện tích đất 

sản xuất còn lại ít không đảm bảo cuộc sống). 

2. Cử tri xã Thanh Lương, Thanh Khai phản ánh: có 4 hộ dân xã Thanh 

Lương, nhà văn hóa xóm 10 cũ có đất xen cư trên diện tích đất của xã Nam Thái và 
có 9 hộ dân thuộc xã Thanh Lương, 225 hộ dân thuộc xã Thanh Khai có đất sản 

xuất lúa xen canh trên diện tích đất xã Nam Thái, huyện Nam Đàn hiện chưa được 
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đề nghị UBND huyện Thanh Chương 

phối hợp với UBND huyện Nam Đàn; Sở tài nguyên môi trường hướng dẫn cấp 
đổi GCNQSDĐ cho các hộ dân để yên tâm sinh sống, sản xuất. 

3. Cử tri Thanh Nho tiếp tục đề nghị UBND huyện đôn đốc chỉ đạo các phòng 
ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

4. Cử tri xã Thanh Phong đề nghị cấp có thẩm quyền đẩy nhanh việc giải 

phóng mặt bằng khu trường bắn Sư 324, đặc biệt là giải quyết dứt điểm những 
vướng mắc về đất đai giữa đơn vị bộ đội Sư 324 và người dân. 

5. Cử tri xã Đồng Văn, Thanh Tiên phản ánh: việc xử lý vi phạm về khai thác 
cát sạn vẫn chưa được triệt để, gây sạt lở ảnh hưởng đến cuộc sống người dân; đề 

nghị các cấp cần quan tâm, có chế tài mạnh hơn nữa để xử lý triệt để; trong việc 
cấp mỏ, bến bãi cần xem xét đánh giá mức độ ảnh hưởng của việc khai thác cát sạn 

làm lở đất dọc sông Lam và rơi vãi trên đường làm ảnh hưởng đến môi trường. 

6. Cử tri xã Thanh Hương phản ánh: 53 hộ dân tại xóm 6 xã Thanh Hương  

sinh sống trên diện tích đất do Ban Quản lý rừng phòng hộ quản lý, đã có chủ 
trương bàn giao về xã Thanh Hương từ năm 2018, tuy nhiên quy trình, thủ tục bàn 

giao vướng mắc, kéo dài nên đến nay người dân vẫn chưa được cấp giấy chứng 
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nhận quyền sử dụng đất. Đề nghị UBND huyện tiếp tục kiến nghị với UBND tỉnh 

chỉ đạo các ngành liên quan có giải pháp để đảm bảo quyền lợi của người dân. 

V. Về ngành điện  

1. Cử tri xã Thanh Hòa phản ánh: hiện nay đường điện hạ thế xuống cấp 
nghiêm trọng đề nghị điện lực thanh chương có kế hoạch tu bổ; đường điện cao thế 

đoạn qua nhà bà Dương Thị Hồng xóm Thuận Hòa xã Thanh Hòa chùng xuống 
thấp rất nguy hiểm ảnh hưởng đến tính mạng của người dân, cử tri xóm Nho Xuân 

Thanh Nho phản ánh: đường điện cao thế đoạn qua nhà ông Nguyễn Đình Hồng 
đến Nguyễn Đình Lộc đường dây chùng thấp nguy cơ mất an toàn; đề nghị ngành 

điện lực khắc phục kịp thời. 

2. Cử tri xã Thanh Đức tiếp tục kiến nghị ngành điện lực quan tâm tu sửa, 

nâng cấp mạng lưới đường dây điện tại xóm Khe Trảy đã xuống cấp nghiêm trọng 
nguy cơ mất an toàn. 

3. Cử tri xã Thanh Phong phản ánh: hiện tại vẫn có một số cột điện xuống 
cấp, dễ gãy đổ cần xử lý sớm (cột điện ở xóm 6, xóm 7 hiện đang thay thế bằng cột 
bạch đàn cạnh đường 7b); điện áp vùng xóm 7 xã Thanh Phong rất yếu, không đáp 

ứng nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt của nhân dân; cử tri xã Đại Đồng phản ánh: 
một số vùng đường dây tải điện là dây trần không an toàn và điện áp rất yếu; cử tri 

xóm Thạch Sơn, xã Ngọc Sơn phản ánh: hiện nay cột điện số 1B tại ngã tư, thuộc 
cụm dân cư số 1 xóm Thạch Sơn, xã Ngọc Sơn đã bị nghiêng về một bên, dễ bị đổ 

ra lòng đường sẽ gây nguy hiểm cho người dân; cử tri xã Thanh Ngọc phản ánh: 
các cột điện mà nhân dân tự đổ trước đây đã giao lại cho điện lực nhưng hiện nay 

46 cột đã xuống cấp, bị nghiêng, nứt nhiều, đề nghị điện lực kịp thời kiểm tra, tu 
sửa lại, tránh để tình trạng cột bị đổ gãy mất an toàn cho người dân; cử tri xã 

Thanh Hương phản ánh: cột điện ở nhà văn hóa xóm 6 Thanh Hương bị nghiêng, 
gãy đổ; dây truyền tải của viễn thông dưới các cột điện dây quá chùng giữ các 

khoảng; đề nghị ngành điện lực, viễn thông sớm khắc phục. 

4. Cử tri xã Đồng Văn đề nghị được ký hợp đồng bắt điện 3 pha để đầu tư làm 
ăn phát triển kinh tế. 

5. Cử tri Ngọc Sơn tiếp tục đề nghị điện lực Thanh Chương có văn bản gửi 
đến điện lực Nghệ An và Điện lực Miền Bắc có hướng dẫn về nhận Trạm biến áp 

Trùa của HTX Lam Sơn cho điện lực quản lý theo quy định của pháp luật. 

6. Cử tri Ngọc Sơn phản ánh: chi nhánh điện lực Thanh Chương nâng cấp 

trạm biến áp số một (thuộc xóm Lam Hồng) chuyển từ chỗ cũ trên cao xuống dưới 
gần ruộng quá thấp và sẽ bị ngập lụt; đề nghị Điện lực Thanh Chương nâng cao 

lên, tránh ngập lụt khi mùa mưa đến. 

VI. Lĩnh vực An ninh trật tự an toàn xã hội 

1. Cử tri Ngọc Sơn phản ánh: hiện nay trên tuyến đường QL46 gần những 
điểm có bến cát, tình trạng xe chở cát làm cát rơi xuống đường nhiều (đoạn đường 

cua gần núi nguộc, đoạn cua trước bến đền gần chợ tàu, đoạn gần cây xăng dầu)  
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làm ảnh hưởng đến an toàn của người tham gia giao thông. Đề nghị huyện quan 

tâm có biện pháp quản lý, đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông. 

2. Cử tri 2 xã Thanh Phong và Đại Đồng phản ánh: xe quá khổ quá tải, thường 

xuyên chạy làm hư hỏng đường giao thông; cử tri các xã Thanh Mai, Thanh Giang 
tiếp tục phản ánh: tình trạng xe quá tải lưu hành thường xuyên trên tuyến đường từ 

Quốc lộ 46C đi đường mòn Hồ Chí Minh, nhất là xe Hà Tĩnh, đã làm cho tuyến 
đường này xuống cấp rất nhanh và nguy cơ mất an toàn giao thông. Đề nghị 

UBND huyện chỉ đạo Công an huyện và các ngành chức năng tăng cường tuần tra 
để xử lý dứt điểm. 

3. Cử tri xã Thanh Lĩnh đề nghị UBND huyện quan tâm lắp đặt thêm biển báo 
an toàn giao thông tại các điểm vòng xuyến; điểm ngã tư xưởng tôn Anh Khoa 

thôn Lĩnh Trường và tại điểm cổng sau Trường Mầm non Thanh Lĩnh vì các điểm 
này thường xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. 

4. Cử tri Thị trấn đề nghị UBND huyện quan tâm cấp cho thị trấn 01 xe tải 
nhỏ để thực hiện nhiệm vụ trật tự đô thị. 

Trên đây là tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 04 - 

HĐND huyện khóa XX./. 

Nơi nhận: 

- TT Huyện ủy (để b/c); 

- TT. HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;                                                         
- Ban TT UB MTTQVN huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện khóa XX; 

- TT HĐND các xã, thị trấn; 

- Lưu VT. 

 

 

TM. THƯỜNG TRỰC 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
Nguyễn Thị Quỳnh Nga 
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