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BÁO CÁO 

Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trong 

 và sau kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân huyện khóa XX 

 
 

Thực hiện Công văn số 42/HĐND ngày 01 tháng 9 năm 2021 của Hội đồng 

nhân dân huyện Hưng Nguyên về việc đề nghị giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri trước, 

trong và sau kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khóa XX. UBND huyện tổng hợp kết quả 

giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri phản ánh về kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa 

XX như sau: 

1. Lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn 

Ý kiến số 01: Cử tri xã Hưng Tân kiến nghị UBND huyện hỗ trợ kinh phí và hồ 

sơ thủ tục để xã xây dựng sản phẩm Bánh cà đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao.  

UBND huyện đã hướng dẫn HTX dịch vụ nông nghiệp và môi trường xã Hưng Tân 

hoàn thành các hồ sơ theo quy định và ngày 9/10/2021 Hội đồng đánh giá phân hạng sản 

phẩm OCOP đã tổ chức hội nghị đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP năm 2021.  

Sau khi kiểm tra chất lượng, rà soát các tiêu chí theo bộ tiêu chí đánh giá sản 

phẩm OCOP. Hội đồng đánh giá chấm điểm sản phẩm OCOP huyện thống nhất đánh 

giá phân hạng sản phẩm Bánh cà quê của HTXDVNN và MT xã Hưng Tân đạt 3 sao. 

Đề nghị HTX Hưng Tân hoàn thiện, bổ sung hồ sơ để trình UBND tỉnh thẩm định xét 

phân hạng sản phẩm OCOP năm 2021. Sau khi sản phẩm Bánh cà quê của HTX 

DVNN và MT xã Hưng Tân được tỉnh công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao huyện 

sẽ hỗ trợ kinh phí theo chính sách đã ban hành. 

Ý kiến số 02: Cử tri kiến nghị UBND huyện xem xét có chính sách hỗ trợ giá 

vật tư sản xuất nông nghiêp cho nông dân. Hiện nay giá vật tư sản xuất thì tăng cao, 

mà giá sản phẩm nông nghiệp bán ra quá thấp, không tiêu thụ được. 

 Trong những năm qua trên địa bàn huyện đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ phát 

triển sản xuất nông nghiệp từ các nguồn kinh phí như: nguồn Nghị định 35 của Chính 

phủ về quản lý sử dụng đất trồng lúa, nguồn phát triển sản xuất thuộc Chương trình NTM, 

nguồn hỗ trợ theo Nghị quyết 14 của tỉnh, nguồn sự nghiệp kinh tế của huyện. 
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Xã Hưng Tân hàng năm đều được nhận hỗ trợ để xây các cánh đồng lớn sản xuất 

lúa gạo hàng hóa vụ Xuân, vụ hè thu từ nguồn Nghị định số 35/2015/NĐ- CP với mức 

hỗ trợ theo Nghị định số 83/NĐ- CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về Khuyến nông: 

50% giá giống, 30% phân bón, thuốc BVTV, được tổ chức tập huấn và chỉ đạo kỷ 

thuật. Vụ Đông được hỗ trợ xây dựng mô hình bí xanh từ nguồn phát triển sản xuất 

thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM. 

Bên cạnh đó để khuyến khích cho người dân sản xuất UBND huyện đã lồng ghép 

các nguồn kinh phí đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ sản xuất như: hỗ trợ xây dựng 

các mô hình chăn nuôi, hỗ trợ lãi suất tái đàn lợn, nuôi trồng thủy sản; mở các lớp tập 

huấn để chuyển giao kỷ thuật cho bà con nông dân. Tuy nhiên để bà con nông dân 

nắm bắt và tiếp nhận được các cơ chế hỗ trợ của nhà nước đề nghị UBND xã cần 

thông tin, tuyên truyền cho người dân được biết và đăng ký thực hiện.   

Ý kiến số 03: Cử tri xã Hưng Trung phản ánh xã có 1 số trạm bơm, kênh mương 

cấp 1 do xây dựng quá lâu, nay máy móc hư hỏng và xuống cấp, kênh thì nứt nẻ, lún 

sụt ánh hưởng việc tưới, tiêu phục vụ sản xuất. Đặc biệt là 2 trạm bơm Thanh Phong 

và trạm Vạn Hồng. Đề nghị cấp trên hỗ trợ ngân sách để nâng cấp sữa chữa. 

 Hiện nay trên địa bàn xã Hưng Trung có 1 số trạm bơm, kênh mương cấp 1 đã 

xuống cấp ảnh hưởng việc tưới, tiêu phục vụ sản xuất, UBND huyện đã đề xuất tỉnh 

và đã được UBND tỉnh hỗ trợ đầu tư nâng cấp thể hiện tại các Quyết định cụ thể: 

Trạm bơm Vạn Hồng: Đã được phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tại Quyết định số 

4962/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Nghệ An; Trạm bơm Thanh 

Phong: Đã được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2783/QĐ-UBND ngày 

05/8/2021 của UBND tỉnh Nghệ An. 

Ý kiến số 04: Cử tri xã Hưng Phúc kiến nghị để đảm bảo xản xuất nông nghiệp 

hiện nay cống Ông Hưng kênh 12/2 đã bị hư hỏng nặng, xã đã đề xuất, kiến nghị 

huyện làm cầu máng nhiều lần, nhưng nay vẫn chưa làm được. Đề nghị UBND Huyện 

tạo điều kiện giúp đỡ để nhân dân yên tâm sản xuất. 

Ngày 25/5/2021, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 1600/QĐ-UBND 

về việc phân bổ kinh phí từ nguồn thu Quỹ phòng, chống thiên tai. Tại Quyết định 

này, UBND huyện Hưng Nguyên được phân khai số kinh phí 600.000.000 đồng (Sáu 

trăm triệu đồng) để thực hiện công trình: Xây dựng cầu máng bắc qua kênh Hưng 

Nghĩa, xã Hưng Phúc. UBND huyện Hưng Nguyên đã tiến hành giao cho UBND xã 

Hưng Phúc làm Chủ đầu tư công trình này. 
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Tuy nhiên, ngày 11/8/2021 UBND xã Hưng Phúc đã có Tờ trình số 472/TTr-

UBND về việc đề nghị thay đổi danh mục công trình; chuyển thành xây dựng trạm 

bơm tưới xóm 5 xã Hưng Phúc. UBND huyện đã tiến hành kiểm tra, thống nhất và 

trình UBND tỉnh xin chuyển danh mục. Hiện nay đang chờ ý kiến của UBND tỉnh. 

Ý kiến số 05: Cử tri xã Hưng Tây  kiến nghị  huyện hỗ trợ cơ chế chính sách 

trong xây dựng cánh đồng mẫu lớn, hệ thống giao thông nội đồng nạo vét kênh 

mương, công tác chống hạn phục vụ bà con trong sản xuất nông nghiệp thời gian tới.  

Ý kiến  này UBND huyện đã trả lời tại kỳ họp thứ 14 HĐND huyện khóa XIX 

cụ thể như sau: 

Việc triển khai xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn huyện được triển khai từ 

năm 2012, đến nay đã hình thành được những vùng sản xuất lúa gạo chất lượng cao 

tập trung ở các xã Long Xã, Hưng Nghĩa, Hưng Tân, Hưng Đạo, Hưng Phúc, ….trong 

đó có xã Hưng Tây. Mỗi năm triển khai từ 20-25 cánh đồng trong vụ Xuân và vụ Hè 

thu. Riêng xã Hưng Tây từ năm 2017 đến nay UBND huyện đều hỗ trợ từ 1-2 cánh 

đồng với mức hỗ trợ theo Nghị định số 83/NĐ- CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về 

Khuyến nông: 50% giá giống, 30% phân bón, thuốc BVTV, được tổ chức tập huấn và 

chỉ đạo kỷ thuật.  

Tuy nhiên việc hoàn thiện hồ sơ quyết toán xã Hưng Tây thường xuyên làm 

chậm nên khó khăn cho việc trình UBND huyện cấp kinh phí hỗ trợ cho người dân. 

Hàng năm, UBND huyện đều phân bổ kinh phí cho các địa phương thực hiện nâng 

cấp, sửa chữa kênh mương và đường giao thông nội đồng theo Nghị định 35/2015/NĐ-

CP về bảo vệ và phát triển đất trồng lúa. Vụ Hè Thu năm 2020 tình hình hạn hán khốc 

liệt trên diện rộng toàn huyện, UBND huyện đã kịp thời trích ngân hơn 600 triệu đồng 

để hỗ trợ tiền dầu, điện cho các địa phương gặp nhiều khó khăn, trong đó có xã Hưng 

Tây. Mặt khác, thực hiện Chỉ thị 07/CT-UBND  ngày 12/10/2020 và Kế hoạch 135/KH-

UBND ngày 12/10/2020 của UBND huyện Hưng Nguyên; về việc phát động toàn dân 

ra quân làm thủy lợi đề nghị cán bộ và nhân dân xã Hưng Tây tích cực hơn nữa để đạt 

hiệu quả trong hoạt động ra quân làm thủy lợi, giao thông nội đồng. 

Ý kiến số 06: Cử tri xã Hưng Tân kiến nghị UBND huyện cho nâng cấp trạm bơm 

chuyền Ba ra Hưng Tân để cung cấp đủ nước tưới cho 2 xã Hưng Tân và Hưng Thông. 

Ý kiến này, UBND huyện đã trả lời tại kỳ họp thứ 14 HĐND huyện khóa XIX 

cụ thể như sau: 
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Trạm bơm chuyền Ba ra Hưng Tân do Công ty TNHH 1 thành viên thuỷ nông 

Nam quản lý và Công ty TNHH 1 thành viên thuỷ nông Nam đã xin tỉnh hỗ trợ nâng 

cấp trạm bơm được UBND tỉnh có chủ trương nâng cấp trạm bơm gồm xây dựng nhà 

máy bơm và nhà quản lý trạm, lắp đặt 3 tổ máy có công suất 3.800m3/h để đảm bảo 

công tác phục vụ sản xuất dự kiến đầu năm 2022 sẽ thi công. 

Ý kiến số 07:  Cử tri xã Hưng Nghĩa kiến nghị UBND huyện chỉ đạo xí nghiệp 

thủy lợi, Công ty Thủy Nông Nam kiểm tra xử lý cống Ba ra Hưng Nghĩa về mùa mưa 

lụt lưu lượng nước chảy không kịp để tiêu úng. Chỉ đạo các ban, ngành có giải pháp 

lâu dài cụ thể trong công tác tạo nguồn, chống hạn để nhân dân yên tâm sản xuất. 

Thiết kế cống Hưng Nghĩa có nhiều bất cập, nên việc đóng mở cửa cống gặp rất 

nhiều khó khăn khiến cho việc tiêu nước qua cống không đảm bảo. Để giải quyết tình 

trạng trên, UBND huyện đã tiến hành đầu tư nâng cấp thêm mô tơ điện để đóng mở 

cửa cống được thuận tiện. Hiện nay, cống Hưng Nghĩa đã được bàn giao cho Công ty 

thủy lợi Nam quản lý, vận hành đảm bảo tiêu thoát nước hiệu quả.  

Ý kiến số 08: Cử tri kiến nghị UBND huyện cho vét kênh Lê Xuân Đào từ Chợ 

Cần Hưng Thông xuống xã Hưng Nghĩa để máy bơm nước kênh Lê Xuân Đào bơm đủ 

nước phục vụ nhân dân sản xuất. 

Ý kiến này, UBND huyện đã trả lời tại kỳ họp thứ 14 HĐND huyện khóa XIX 

cụ thể:  

Kênh Lê Xuân Đào là kênh đất sát đường giao thông của các địa phương và có 

độ sâu để giữ, tiêu thoát nước. Nếu tiếp tục nạo vét độ sâu thì sẽ gây sạt lỡ đường giao 

thông. Tuyến kênh Lê Xuân Đào do Công ty TNHH 1 thành viên thuỷ nông Nam 

quản lý và công ty đã làm tờ trình gửi cấp tỉnh, trung ương xin kinh phí để nâng cấp 

tuyến kênh bằng cách kè mái kênh. 

Ý kiến số 09: Cử tri xã Hưng Lợi kiến nghị UBND huyện xây dựng hệ thống 

nước máy sinh hoạt cho nhân dân do xã Hưng Lợi là vùng thấp trũng, hàng năm bị 

lũ lụt, nên nguồn nước sinh hoạt không đảm bảo an toàn cho nhân dân sử dụng 

Ý kiến này, UBND huyện đã trả lời tại kỳ họp thứ 14 HĐND huyện khóa XIX 

cụ thể như sau: 

Vấn đề mà cử tri Hưng Lợi nói riêng và cử tri các xã dọc sông Lam nói chung 

phản ánh là hết sức cấp thiết. Tuy nhiên, để xây dựng được 01 nhà máy cấp nước sạch 

phục vụ cho nhân dân các xã dọc sông Lam cần một nguồn kinh phí rất lớn nằm ngoài 

khả năng cân đối của huyện. Thời gian vừa qua, lãnh đạo UBND huyện cũng đã đề 

nghị UBND kêu gọi các doanh nghiệp có năng lực để tiến hành nâng cấp, đầu tư mới 
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các công trình nhà máy cấp nước sạch đảm bảo theo quy định hiện hành, nhằm đáp 

ứng nhu cầu thiết yếu  về sử dụng nước sinh hoạt cho nhân dân trên địa bàn huyện. 

Ý kiến số 10. Cử tri các xã Hưng Trung, Hưng Thịnh, Hưng Yên Bắc kiến nghị  

huyện tiếp tục hỗ trợ xi măng để xã hoàn thiện đường giao thông thôn xóm và một số 

công trình.  

 Năm 2021, UBND huyện Hưng Nguyên đã sử dụng ngân sách mua 6.000 tấn 

ximang để hỗ trợ cho các xã đăng ký về đích Nông thôn mới và 3 xã đăng ký chuẩn 

nông thôn mới nâng cao. Nên nguồn lực của huyện không đủ để tiếp tục hỗ trợ ximang 

trong năm 2021. Phòng Nông nghiệp&PTNT huyện sẽ tổng hợp nhu cầu của các xã 

để đề xuất UBND huyện tiếp tục hỗ trợ những năm tiếp khi có nguồn kinh phí. 

2. Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường 

Ý kiến số 11: Cử tri xã Hưng Yên Nam kiến nghị UBND huyện chỉ đạo các 

phòng, ban, ngành liên quan hoàn thành cấp, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất cho Nhân dân. 

Tiếp thu ý kiến cử tri, ngày 09/09/2021 UBND huyện văn bản số 1589/UBND-

TNMT về giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ 2 

HĐND huyện khóa XX để đôn đốc, chỉ đạo công chức địa chính đẩy nhanh tiến độ 

trong công tác hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân kê khai, lập hồ sơ cấp, cấp đổi giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân. Đồng thời xét duyệt nguồn gốc hình 

thành thửa đất cấp xã tổ chức họp xét nguồn gốc để trình các cơ quan có thẩm quyền 

xử lý đối với các hồ sơ đủ điều kiện. 

Đến nay xã Hưng Yên Nam đã rà soát và phối hợp với Chi nhánh văn phòng 

đăng ký đất đai để kê khai hồ sơ cho người dân có nhu cầu. 

Ý kiến số 12: Cử tri xã Hưng Tây kiến nghị Dự án nghĩa trang sinh thái được 

quy hoạch tại đội đất Truông Chại xóm Phúc Điền, đề nghị UBND huyện đề xuất với 

UBND Tỉnh trước khi phê duyệt dự án phải về trực tiếp họp với nhân dân, để nhân 

dân được biết và đi đến thống nhất. Tránh trường hợp khi Dự án triển khai thực hiện 

trên địa bàn mà nhân dân không được biết.   

Trả lời: Tiếp thu ý kiến cử tri. Ngày 15/10/2021 UBND huyện đã phối hợp với 

UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức buổi đối thoại với nhân dân xóm Phúc Điền về dự án 

tại trụ sở UBND xã Hưng Tây. 

Ý kiến số 13:  Cử tri xã Hưng Phúc kiến nghị xã Hưng Phúc có 8 hộ dân trước 

đây đã hiến đất mở đường giao thông xóm và vườn bị tách làm đôi thành 2 mảnh. 

Nay các hộ có nhu cầu cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và có đơn kiến 
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nghị UBND xã, UBND xã đã có tờ trình gửi phòng Tài nguyên - Môi trường. Đề nghị 

UBND huyện giúp đỡ giải quyết cho các hộ trên đảm bảo quyền lợi công dân. 

Để có cơ sở giải quyết vướng mắc, ngày 16/7/2021 UBND huyện Hưng Nguyên 

đã ban hành văn bản số 1166/UBND-TNMT về việc xin ý kiến giải quyết vướng mắc 

trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân 

trên địa bàn để xin ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường về kiến nghị của các công 

dân. Ngày 11/8/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có công văn số 4563/STNMT-

QLĐĐ về phúc đáp Công văn số 1166/UBND-TNMT ngày 16/7/2021 của UBND 

huyện Hưng Nguyên. Ngày 16/8/2021, UBND huyện Hưng Nguyên đã ban hành văn 

bản số 1418/UBND-TNMT về trả lời kiến nghị của các hộ dân tại xã Hưng Phúc, 

huyện Hưng Nguyên để trả lời cho các hộ dân có đơn và UBND xã Hưng Phúc. 

Ý kiến số 14: Cử tri xã Hưng Yên Bắc kiến nghị UBND huyện có phương án 

tạo nguồn nước sạch cho nhân dân xóm 4 và xóm 5 sinh hoạt. 

Vấn đề mà cử tri Hưng Yên Bắc phản ánh là hết sức cấp thiết. Tuy nhiên, để 

xây dựng được nhà máy cấp nước sạch phục vụ cho nhân dân các xã dọc sông Lam 

cần một nguồn kinh phí rất lớn nằm ngoài khả năng cân đối của huyện. Thời gian vừa 

qua, lãnh đạo UBND huyện cũng đã đề nghị UBND kêu gọi các doanh nghiệp có năng 

lực để tiến hành nâng cấp, đầu tư mới các công trình nhà máy cấp nước sạch đảm bảo 

theo quy định hiện hành, nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu  về sử dụng nước sinh hoạt 

cho nhân dân trên địa bàn huyện. 

Ý kiến số 15: Cử tri xã Hưng Tây phản ánh Tuyến đường tràn qua xóm Đại 

Đồng (cũ), Đường truông và QL46B, TL542E bị các phương tiện của công ty Phú 

Nguyên Hải, các doanh nghiệp vận chuyển cho VSIP vận chuyển đất đá rơi vãi trên 

đường và xuống mương thoát nước 2 bên làm ảnh hưởng nước tràn ngập xuống khu 

dân cư, làm bụi bẩn ảnh hưởng môi trường không khí trên các tuyến đường. Đề nghị 

UBND huyện chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, có biện pháp xử lý kịp thời. 

UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Hưng Tây chủ trì phối hợp với các phòng 

Kinh tế - Hạ tầng, TN-MT, Công an làm việc với các doanh nghiệp vận tải chạy xe 

trên tuyến đường mà cử tri phản ánh, yêu cầu tưới nước, dùng bạt chắn bụi và sửa lại 

đường hư hỏng cho người dân đi lại, hiện tại các doanh nghiệp đang tập trung khắc 

phục. UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện 

các nội dung phản ánh của cư tri. 

Ý kiến số 16: Cử tri xã Hưng Tây kiến nghị các cấp có biện pháp xử lý dứt điểm 

bụi bẩn xi măng bay vào nhà dân do Công ty bê tông Thúy Danh  gây ra. 
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 Tiếp thu kiến của cử tri, UBND huyện đã giao cho phòng Tài nguyên môi 

trường kiểm tra cho thấy phản ánh của người dân là có cơ sở. Do đó, UBND huyện 

đã đề nghị với Phòng cảnh sát môi trường - Công an tỉnh Nghệ An, Sở Tài nguyên và 

môi trường kiểm tra. Tình trạng bụi xi măng mà người dân phản ánh là do quá trình 

bơm xi măng có sự cố xẩy ra, các cơ quan đã yêu cầu công ty khắc phục và bổ sung 

các biện pháp đúng, đầy đủ các nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường 

và các văn bản đã được phê duyệt.  

Ý kiến số 17: Cử tri xã Hưng Tây phản ánh Công ty BIOMAST trong khu công 

nghiệp VSIP thải ra lượng khói rất nhiều từ quá trình sản xuất, có mùi rất khó chịu, 

làm ảnh hưởng đến cuộc sống của bà con nhân dân quanh khu vực, nhất là vào mùa 

mưa. Đề nghị cơ quan chức năng có ý kiến xử lý.  

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện đã kiểm tra và đề nghị Phòng cảnh sát 

môi trường - Công an tỉnh Nghệ An kiểm tra các hoạt động xả thải của Công ty. Ngày 

10/3/2021 , Phòng Cảnh sát Môi trường tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Công ty TNHH 

1 TV Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường lấy mẫu. Ngày 15/3/2021 Công ty TNHH 

1 TV Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường đã có Kết luận kiểm định là các chỉ số phát 

thải, các chỉ số xét nghiệm đều nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép Cmax của QCVN 

19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi 

và các chất vô cơ.  

3. Lĩnh vực kinh tế hạ tầng 

Ý kiến số 18: Cử tri xã Hưng Lợi kiến nghị đường Lê Xuân Đào kéo dài đã 

hoàn thành và đã được mở thông tuyến tạo điều kiện cho nhân dân đi lại thuận tiện. 

Tuy nhiên 2 trục đường ra đồng sản xuất trước đây của Nhân dân xóm 1, 2 thì lại bị 

rào chắn lại ảnh hưởng đến việc đi lại sản xuất của nhân dân nên bà con nhân dân 

rất bức xúc. Đề nghị các cấp quan tâm mở rào chắn tại 2 trục đường ra đồng cho 

nhân dân đi lại sản xuất.  

Sau khi tiếp nhận lưới điện HANT, từ năm 2017 đến nay, với mức độ tăng 

trưởng kinh tế trên địa bàn thì nhu cầu dùng điện tăng cao, cùng với thời tiết cực đoan 

vào mùa hè dẫn đến quá tải hệ thống điện. Với tình hình đó ĐL Hưng Nguyên đã thực 

hiện SCTX, SCL cải tạo ĐZ trung hạ thế và trình Công ty ĐLNA dắm thêm các TBA 

chống quá tải trên địa bàn quản lý: Gồm 19 TBA với tổng công suất 3490KVA cho 

các xã, TT Hưng Nguyên 02 TBA, Hưng Lĩnh 02 TBA, Hưng Lợi 0,2 TBA, Hưng 

Châu 02 TBA, Hưng Phúc 01 TBA, Hưng Thịnh 03 TBA, Hưng Xuân 02 TBA, Hưng 

Mỹ 01 TBA, Hưng Thái 04 TBA, Bênh cạnh đó ĐL cũng nâng công suất TBA quá 
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tải, tuy nhiên kinh phí hạn hẹp, Công ty cũng đầu tư cho nhiều huyện trong tỉnh, cho 

nên vẫn chưa đáp ứng đủ yêu của nhân dân. Trong quý IV năm 2021 ĐL đang trình 

để XD thêm các TBA cho khu vực xã Hưng Nghĩa 02 TBA, xã Hưng Thông 01 TBA, 

Hưng Lợi 01 TBA, Hưng Tân 01 TBA. 

Ý kiến số 19: Cử tri các xã đề nghị UBND huyện có ý kiến chỉ đạo ngành điện 

lực nâng cấp hệ thống lưới điện để phục vụ nhân dân đặc biệt trong mùa nắng nóng. 

Có những trạm điện đã xây dựng cách đây 40 năm không đủ công suất nên thường 

xuyên hư hỏng ảnh hưởng đến đời sống và sức khỏe của nhân dân. 

Sau khi tiếp nhận lưới điện HANT, từ năm 2017 đến nay, với mức độ tăng 

trưởng kinh tế trên địa bàn thì nhu cầu dùng điện tăng cao, cộng với thời tiết cực đoan 

vào mùa hè dẫn đến quá tải hệ thống điện. Với tình hình đó ĐL Hưng Nguyên đã thực 

hiện sữa chữa thường xuyên, sữa chưa lớn, cải tạo ĐZ trung hạ thế và trình Công ty 

ĐLNA dắm thêm các TBA chống quá tải trên địa bàn quản lý: Gồm 33 TBA (TT 

Hưng Nguyên 06 TBA, Hưng Lĩnh 02 TBA, Hưng Lợi 0,2 TBA, Hưng Châu 02 TBA, 

Hưng Phúc 01 TBA, Hưng Thịnh 03 TBA, Hưng Xuân 02 TBA, Hưng Mỹ 01 TBA, 

Hưng Tây 05 TBA, Hưng Yên Nam 05 TBA, Hưng Yên Bắc 02 TBA và Hưng Trung 

02 TBA. Bên cạnh đó Điện lực cũng nâng công suất TBA quá tải. Tuy nhiên, chất 

lượng điện vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của nhân dân, Ngành điện ghi nhận ý 

kiến cử tri và tiếp tục đề nghị các địa phương có văn bản để Điện lực lập kế hoạch 

báo cáo Công ty có lộ trình sắp xếp, bố trí vốn lập dự án đầu tư. Trong quý IV năm 

2021 Điện lực đang trình để xây dựng thêm các 05 TBA (Hưng Nghĩa 02 TBA, xã 

Hưng Thông 01 TBA, Hưng Lợi 01 TBA, Hưng Tân 01 TBA, Hưng Yên Nam 01 

TBA). 

Ý kiến số 20: Cử tri xã Hưng Đạo phản ánh kinh phí điện RE2 của HTX hồ sơ 

hoàn thiện đầu năm 2020 và đã nộp về Điện lực nhưng đến nay vẫn chưa được chi 

trả. Đề nghị ngành điện sớm chi trả. 

Việc hoàn trả vốn khi xã hoàn thiện hồ sơ Công ty Điện lực Nghệ An sẽ trình 

Tổng Công ty thẩm định, hồ sơ đầy đủ đúng quy định, hàng năm Công ty vẫn thực 

hiện, hoàn trả cho các xã đã đầy đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp UBND xã Hưng 

Đạo đã hoàn thiện hồ sơ, đề nghị làm việc với Công ty Điện lực Nghệ An (qua đồng 

chí Dũng, Phòng 2, số điện thoại 0963468555) để được giải quyết.  

Ý kiến số 21: cử tri xã Hưng Đạo phản ánh hệ thống dây cáp viễn thông treo 

chằng chịt trên các cột điện làm ảnh hưởng đến mỹ quan thôn xóm cũng như dễ gây 
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chập cháy không đảm bảo an toàn cho nhân dân. Đề nghị cấp có thẩm quyền có giải 

pháp xử lý. 

Tình trạng hệ thống cáp thông tin, đi theo cột điện lực là rất nhiều. Trước tình 

hình đó Tổng công ty, Công ty Điện lực Nghệ An cũng như điện lực đã làm việc với 

các nhà mạng trên địa bàn, phối hợp chỉnh trang lưới điện, hiện tại đang tiến hành, tại 

các khu vực thành phố, thị xã, thị trấn và những nơi cũ nát trước. 

Ý kiến số 22: Cử tri xã Long Xá kiến nghị khi xã quy hoạch các vùng đất ở bán 

đấu giá cho nhân dân. Nhưng khi quy hoạch xây dựng hạ tầng chưa có đường điện. 

Hiện nay nhân dân đã xây dựng nhà để ở các hộ tự làm cột tạm không đảm bảo an 

toàn. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo ngành điện dựng cột kéo dây ở các nơi đã quy 

hoạch đất ở, để đảm bảo cho dân sinh hoạt và an toàn về sử dụng điện. 

Do qua trình lập hồ sơ quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng hạ tầng chủ đầu tư (UBND 

xã) không có hệ thống cấp điện cho các hộ dân trúng đấu giá nên xẩy ra tình trạng trên. 

Sau khi có phản ánh của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Hưng Long tổ chức 

khảo sát, lập bổ sung hệ thống cấp điện cho các khu hạ tầng đấu giá đất, UBND huyện hỗ 

trợ 50% kinh phí thực hiện. Hiện nay UBND xã đang triển khai thực hiện.  

Ý kiến số 23: Cử tri xóm 5, xã Hưng Yên Nam kiến nghị khẩn trương cho di dời 

đường điện cao thế đi qua thánh đường giáo họ Xuân Yên  

UBND huyện đã giao UBND xã Hưng Yên Nam triển khai thực hiện, UBND 

huyện hỗ trợ kinh phí. Đến nay UBND xã đang chỉ đạo nhà thầu thực hiện việc di dời.  

Ý kiến số 24: Cử tri xã Hưng Thông kiến nghị Hiện nay có một số đường điện 

cao thế là dây trần đi trong thôn xóm, để đảm bảo an toàn lưới điện và tính mạng của 

nhân dân. Đề nghị ngành Điện lực thay thế bằng dây bọc. 

Các Công trình điện xã Hưng Thông được xây dựng từ thập niên 90 đến năm 

2004 cải tạo dời chuyển TBA để phụ hợp quy hoạch xã, cho nên thiết kế XD được 

phê duyệt đảm bảo yêu cầu về hành lang lưới điện cao áp ( nghi định 54, 106, nay là 

nghị định 14 của chính phủ (và nghị định 51 sủa đổi, bổ sung nghị định 14). Do quá 

trình lịch sử xây dựng và phát triển, nên hệ thống điện đi vào trong khu vực đông dân, 

nhưng vẫn đảm bảo an toàn, nếu như dân không xây dựng lấn chiếm hành lang 

BVATLĐCA. Tuy nhiên, UBND huyện sẽ làm việc với Điện lực Hưng Nguyên để 

tiếp thu ý kiến và tiến hành khảo sát nếu đủ điều kiện về kỹ thuật thì ĐL sẽ lập PA 

trình Công ty thay dây trần bằng dây bọc các đoạn tuyến đi gần khu vực đông dân cư 

của các địa phương nói chung và xã Hưng Thông nói riêng. 
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Ý kiên số 25: Cử tri xã Hưng Thành, Long Xá kiến nghị UBND huyện chỉ đạo 

chi nhánh điện Hưng Nguyên khi bán điện cho dân phải cung cấp hóa đơn giá trị gia 

tăng để UBND xã lập hồ sơ thanh toán hỗ trợ tiền điện cho các hộ hưởng bảo trợ xã 

hội theo yêu cầu của kho bạc nhà nước. 

Từ tháng 12/2017, ngành điện chính thức cung cấp 100% dịch vụ điện trực 

tuyến. Khách hàng chỉ cần truy cập vào trang mạng chăm sóc khách hàng của ngành 

điện: cskh.npc.com.vn trên các ứng dụng CSKH; hoặc thông qua cổng giao tiếp điện 

tử của các tỉnh, thành phố là có thể dễ dàng tiếp cận các dịch vụ điện (số điện thoại 

để liên hệ với trung tâm: 19006769). Khách hàng có nhu cầu lấy thông tin tiền điện 

hoặc lấy hoá đơn điện tử khi khách hàng đã thanh toán tiền điện thì chỉ cần truy cập 

trang mạng: cskh.npc.com.vn và làm theo hướng dẫn. 

Ý kiến số 26: Cử tri xã Hưng Lĩnh kiến nghị chuyển Trạm biến áp số 2 từ trạm trệt 

thành trạm treo vì Trạm số 2 xây dựng từ năm 2002 đến nay, khi xây dựng trạm đặt trên 

nền đất thấp, hiện nay các công trình xung quanh xây dựng mới mặt bằng cao hơn, dẫn 

đến trạm bị ẩm ướt, rò rỉ, phóng điện rất nguy hiểm.  

Hiện tại trạm biến áp số 2 xã Hưng Lĩnh đang được Điện lực Hưng Nguyên 

thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng theo đúng định kỳ và đảm bảo tiêu chuẩn vận hành. 

Điện lực ghi nhận ý kiển trên và đã lập phương án trình Công ty Điện lực Nghệ An 

để nâng cấp trạm biến áp số 2 từ trạm trệt lên trạm treo và chờ Công ty Điện lực Nghệ 

an cấp kinh phí Điện lưc sẽ thực hiện.   

4. Lĩnh vực tài chính ngân sách 

Ý kiến số 27: Cử tri xã Hưng Đạo đề nghị UBND huyện hỗ trợ kinh phí để nâng 

cấp, sửa chữa đê Kênh thấp và các cống qua đê. 

Việc tu bổ, nâng cấp, sửa chữa đê Kênh thấp và các cống qua đê cần nguồn kinh 

phí rất lớn, ngân sách huyện không thể đảm bảo được. Hiện huyện đang xúc tiến để 

xin hỗ trợ kinh phí từ ngân sách cấp trên.  

Ý kiến số 28: Cử tri xã Hưng Yên Bắc đề nghị UBND huyện quan tâm hỗ trợ 

kinh phí để  xây dựng 2 tuyến đường phòng hộ vào đập Khe Ngang và xây dựng tái 

chuẩn Trường Mầm non; Đài truyền thanh xã. 

- Về việc xây dựng 2 tuyến đường phòng hộ vào đập Khe Ngang: Đề nghị UBND 

xã tích cực khai thác quỹ đất để thực hiện dự án, ngân sách huyện hiện tại chưa thể 

hỗ trợ, huyện sẽ hỗ trợ kinh phí khi có điều kiện.   

- Về xây dựng tái chuẩn trường Mầm non và Đài truyền thanh xã: Huyện đã có 

cơ chế hỗ trợ khuyến khích phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, theo đó: 
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+ Hỗ trợ Trường học đạt chuẩn Quốc gia, để xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm 

bổ sung trang thiết bị phục vụ dạy và học, Trường mầm non: 120 triệu đồng/trường 

- Đài truyền thanh xã: Xây dựng mới: hỗ trợ 1 lần 30% trên giá trị quyết toán, 

nhưng không quá 60 triệu đồng/đài; Nâng cấp, sửa chữa: hỗ trợ tối đa 50% trên giá 

trị quyết toán, nhưng không quá 25 triệu đồng/đài. Đề nghị UBND xã cung cấp hồ sơ 

gửi về UBND huyện qua phòng TC-KH để tham mưu xử lý. 

Ý kiến số 29: Cử tri xã Hưng Lĩnh đề nghị UBND huyện hỗ trợ kinh phí để xã 

Hưng Lĩnh khắc phục đường giao thông và cầu xóm 2 trước mùa mua bão 2021. Vì 

đường và cầu thuộc dự án đường cứu hộ, cứu nạn nhưng chưa làm được, từ 2011 đến 

nay người dân đi lại, sinh hoạt, sản xuất rất khó khăn. 

 Đề nghị UBND xã Hưng Lĩnh làm việc với phòng NN&PTNT, Kinh tế và Hạ 

tầng để kiểm tra, khảo sát, tham mưu UBND huyện xem xét giải quyết. 

Ý kiến số 30: Cử tri xã Thị trấn kiến nghị  Hưng Nguyên là huyện có cao trào Cách 

mạng 1930-1931, quê hương của Cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Đề nghị UBND huyện hỗ 

trợ kinh phí để xây dựng Thị trấn Hưng Nguyên ngang tầm với Thị trấn của các huyện khác. 

 Việc xây dựng Thị trấn Hưng Nguyên phát triển xứng tầm đòi hỏi nguồn lực rất 

lớn và liên quan đền nhiều lĩnh vực. Hiện tại, ngân sách huyện chưa thể hỗ trợ kinh 

phí để xây dựng. Đề nghị UBND thị trấn trước mắt làm việc với các phòng, ban, 

ngành có liên quan đồng thời xin ý kiến của UBND huyện để triển khai thực hiện. 

5. Lĩnh vực nội vụ 

Ý kiến số 31: Cử tri Thị trấn Hưng Nguyên kiến nghị UBND huyện cho sáp nhập 

phân hiệu 2 của trường THCS Quang Trung trên địa bàn thị trấn vào Trường THCS 

Lê Hồng Phong để thuận tiện cho con em trong việc đến trường. 

Về vấn đề này, trong buổi làm việc giữa Ban Thường vụ Huyện ủy với Ban 

Chấp hành Đảng bộ thị trấn Hưng Nguyên tổ chức vào ngày 16/3/2021 có đề cập đến 

và đã được trả lời tại Thông báo số 175-TB/HU ngày 19/3/2021 thông báo kết luận 

của đồng chí Bí thư Huyện ủy tại buổi làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ thị trấn: 

Thông báo đã nói rõ việc sáp nhập 2 trường học là chủ trương lớn, liên quan đến nhiều 

vấn đề cần có thời gian để nghiên cứu, đánh giá, trước mắt thị trấn tập trung chỉ đạo 

ổn định như hiện nay, đồng thời tăng cường đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết 

bị để đảm bảo đáp ứng việc dạy và học tốt nhất cho con em trên địa bàn. 

6. Giải phòng mặt bằng 

Ý kiến số 32:  Cư tri xã Hưng Tân kiến nghị chi trả tiền bồi thường tài sản cho 

các hộ dân thuộc diện tái định cư dự án đường cao tốc Bắc Nam  
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 Dự án đường cao tốc Bắc - Nam đi qua địa bàn xã Hưng Tân ảnh hưởng đến 32 

hộ gia đình, trong đó 27  hộ ảnh hưởng toàn bộ thửa đất, nhà cửa thuộc diện phải di dời 

tái định cư, 5 hộ thu hồi một phần không tái định cư. Các hộ ảnh hưởng đã được kiểm 

kê hiện trạng, áp giá bồi thường, hỗ trợ và được UBND huyện Hưng Nguyên phê duyệt 

phương án. Đến thời điểm hiện nay đã có 19 hộ nhận tiền bồi thường, hỗ trợ tài sản trên 

đất. Đã giao đất tái định cư cho 14 hộ, còn lại 13 hộ giao đất theo định giá đang trình 

UBND huyện phê duyệt.  

   Ý kiến số 33: Cư tri xã Hưng Thành kiến nghị xem xét, đánh giá lại mức bồi 

thường tài sản trên đất của một số hộ phải giải phóng mặt bằng thuộc dự án đường 

cao tốc Bắc Nam còn thấp. 

 Dự án đường cao tốc Bắc - Nam đi qua địa bàn xã Hưng Thành ảnh hưởng đến 

27 hộ gia đình có đất ở và tài sản trên đất. Trong đó có 23 hộ ảnh hưởng toàn bộ nhà 

cữa thuộc diện phải di dời tái định cư. Việc lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ thực hiện theo 

Quyết định số 58/2015/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2015 của UBND tỉnh Nghệ 

An; Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2018 của UBND tỉnh 

Nghệ An về việc sửa đổi bổ sung một số điều quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định 

cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Quyết định số 74/2017/QĐ-

UBND ngày 04/12/2017 của UBND tỉnh Nghệ An; Quyết định số 40/2019/QĐ-

UBND ngày 19/12/2019 của UBND tỉnh Nghệ An. Các chế độ chính sách này, áp 

dụng chung cho toàn Tỉnh. Đến nay các hộ bị ảnh hưởng đến đất ở, tài sản trên địa xã 

Hưng Thành đã thống nhất chủ trương chính sách nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, nhận đất 

làm nhà tái định cư. 

7. Lĩnh vực an ninh, trật tự an toàn xã hội 

 Ý kiến số 34:  Cử tri xã Hưng Đạo kiến nghị qua 2 lần làm căn cước công dân 

tại xã có rất nhiều công dân không làm được do Giấy CMND và Sổ hộ khẩu có ngày, 

tháng, năm sinh không thống nhất. Đề nghị Công an huyện hướng dẫn để người dân 

được cấp căn cước công dân. 

Thực hiện chủ trương của Quốc hội, Chính phủ, dưới sự chỉ đạo của Bộ Công 

an, Công an tỉnh, thời gian qua Công an huyện đã tổ chức 03 đợt cấp CCCD lưu động 

đến từng xã, thị trấn, từng gia đình chính sách, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... để 

cấp thẻ CCCD có gắn chip điện tử cho người dân bảo đảm thuận tiện cùng với phương 

châm “Tất cả mọi công dân trên địa bàn đủ điều kiện đều được cấp thẻ CCCD”; đến 

nay Công an huyện cơ bản đã thu nhận hồ sơ đề nghị cấp CCCD của toàn bộ người 

dân đủ điều kiện được cấp trên địa bàn huyện (trừ một số trường hợp không có mặt 
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tại địa phương...). Quá trình cấp CCCD cho người dân xuất hiện nhiều vấn đề bất cập 

trong việc thu nhận thông tin, trong đó chủ yếu là việc Giấy CMND và Sổ hộ khẩu 

của người dân có ngày, tháng, năm sinh không thống nhất; nguyên nhân chủ yếu là 

do người dân thời gian trước quá trình khai thông tin để cấp Sổ hộ khẩu và Giấy 

CMND không thống nhất dẫn đến sai lệch thông tin. 

Để giải quyết nội dung này, các tổ cấp CCCD lưu động tại cơ sở quá trình thu 

nhận thông tin của công dân đã chủ động giải thích, hướng dẫn cho người dân, đồng 

thời Công an huyện đã ban hành Công văn số 947/CAH(QLHC) ngày 12/8/2021 kèm 

theo hướng dẫn xử lý các trường hợp thông tin CMND và các giấy tờ bị sai lệch gửi 

Công an các xã, thị trấn để hướng dẫn nhân dân thực hiện; trong đó đã hướng dẫn cụ 

thể đối với các trường hợp thông tin về “ngày, tháng, năm sinh” trong Sổ hộ khẩu và 

Giấy CMND không thống nhất thì căn cứ vào thông tin trong Giấy khai sinh để cấp 

thẻ CCCD cho người dân và yêu cầu người dân cung cấp. Qua đó, đối với các trường 

hợp xuất trình Giấy khai sinh được cấp đúng quy định của pháp luật thì Công an huyện 

đã tiến hành điều chỉnh trên hệ thống dữ liệu dân cư và cấp thẻ CCCD cho công dân 

theo đúng quy định. 

- Ý kiến số 35: Cử tri xã Hưng Mỹ kiến nghị khi làm thẻ căn cước công dân tại 

xã, một số người dân đã nộp tiền cho Bưu điện để làm dịch vụ đưa thẻ căn cước về 

tại nhà. Một số người dân do không sử dụng dịch vụ nên phải lên Bộ phận một cửa 

của Công an huyện để nhận thẻ. Nhằm tạo điều kiện thuận tiện cho người dân, đề 

nghị Công an huyện chuyển thẻ CCCD về công an xã và giao trách nhiệm cho công 

an xã trả lại cho người dân. 

 Hiện nay, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được nhận thẻ CCCD, nhất 

là trong thời gian huyện Hưng Nguyên thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, 16, 

19 của Thủ tướng Chính phủ để bảo đảm các quy định phòng, chống dịch COVID-

19, Công an huyện đã tiến hành bàn giao toàn bộ số thẻ CCCD mà người dân không 

đăng ký dịch vụ chuyển phát nhanh của Bưu điện cho Công an các xã, thị trấn để 

thông báo, cấp phát thẻ cho nhân dân tại trụ sở Công an xã. Tính đến ngày 01/10/2021, 

Công an huyện đã bàn giao 2.192 thẻ CCCD cho Công an 18 xã, thị trấn, trong đó 

riêng địa bàn xã Hưng Mỹ đã bàn giao 128 thẻ CCCD của công dân. Thời gian tới, 

Công an huyện sẽ tiếp tục bàn giao thẻ CCCD cho Công an các xã, thị trấn để trả cho 

nhân dân sử dụng. 
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- Ý kiến số 36: Cử tri xã Xuân Lam tiếp tục phản ánh Tình trạng hút cát trái phép 

trên sông Lam vẫn diễn ra, đặc biệt là khai thác vào ban đêm. Đề nghị UBND huyện 

chỉ đạo Công an huyện thành lập tổ chuyên án  giải quyết tình trạng trên. 

Thời gian qua, tình hình khai thác cát trái phép trên tuyến sông Lam diễn biến 

khá phức tạp, nhất là tại địa bàn xã Xuân Lam và các xã lân cận. Trước tình hình đó, 

Công an huyện đã tập trung chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an xã chủ động tăng 

cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với hành vi trên, cụ thể như: 

thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật trong hoạt 

động khai thác khoáng sản đến người dân trên địa bàn (xây dựng các tin, bài tuyên 

truyền, tổ chức phát trên hệ thống loa phát thanh tại cơ sở...), tổ chức đối thoại, định 

kỳ ký cam kết với các hộ dân trên tuyến sông Lam chấp hành nghiêm các quy định 

của pháp luật trong hoạt động khai thác cát; tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, 

nhất là vào các khung giờ cao điểm (chủ yếu vào ban đêm) để kịp thời phát hiện, đẩy 

đuổi hoặc bắt giữ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm... Với quyết tâm ngăn chặn, đẩy 

lùi nạn “cát tặc”, Công an huyện đã triển khai quyết liệt, mạnh mẽ, đồng bộ các biện 

pháp, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, trong 9 tháng đầu năm 2021 đã chủ trì phát 

hiện, bắt giữ, xử lý 12 vụ, 14 đối tượng khai thác cát trái phép, tạm giữ 12 lượt tàu vỏ 

sắt (trong đó nhiều tàu có giá trị lên đến hàng tỷ đồng) thu và hoàn thổ 314m3 cát; 

riêng tại xã Xuân Lam đã bắt giữ, xử lý hình sự 03 vụ, 03 đối tượng. 

Tuy nhiên, quá trình thực hiện còn gặp nhiều khó khăn, cụ thể: (1) Lực lượng 

trực tiếp làm nhiệm vụ này còn mỏng, điều kiện cơ sở vật chất (xuồng máy, xăng...) 

còn hạn chế, nhiều xuồng đã hư hỏng nặng và không còn khả năng sử dụng; (2) Số 

cán bộ được đào tạo lái xuồng của đơn vị còn rất ít, trong khi còn phải thực hiện nhiều 

nhiệm vụ chuyên môn; (3) Các đối tượng vi phạm ngày càng có nhiều thủ đoạn trốn 

tránh, đối phó với lực lượng chức năng (hoạt động vào ban đêm, thường xuyên bố trí 

người cảnh giới, theo dõi, hoạt động phân tán, nhỏ lẻ); (4) Các phương tiện khai thác 

cát ngày càng hiện đại, nhiều tàu công suất lớn có khả năng hút khối lượng cát rất lớn 

trong thời gian ngắn… nên hiệu quả đấu tranh của lực lượng Công an có mặt còn hạn 

chế. 

Thời gian tới dự báo tình hình khai thác cát trái phép trên sông Lam còn diễn 

biến phức tạp, Công an huyện sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo các đội nghiệp vụ triển 

khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác phòng ngừa, đấu tranh với hành 

vi vi phạm liên quan đến lĩnh vực khai thác khoáng sản. Ngoài ra, đề nghị cấp ủy, 

chính quyền các cấp thời gian tới cần: (1) Chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan 
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đẩy nhanh tiến độ giải quyết việc cấp phép hay không cấp phép cho các cơ sở khai 

thác cát để lực lượng Công an có đủ căn cứ xử lý khi phát hiện hành vi vi phạm; (2) 

Vận động quần chúng nhân dân trên địa bàn tích cực phối hợp hiệu quả với lực lượng 

Công an trong công tác tuyên truyền, phòng ngừa, tố giác, đấu tranh với các đối tượng 

có hành vi khai thác cái trái phép; (3) Có giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, chuyển 

đổi nghề nghiệp cho số hộ dân làm nghề khai thác cát trên sông. 

Ý kiến số 37: Cử tri xã Xuân Lam phản ánh Tình trạng xe chở cát quá khổ gây 

rơi rớt trên trục đường 8B rất nhiều. Đề nghị Công an huyện phối hợp với các ban 

ngành giải quyết tình trạng trên nhằm giảm thiểu tình trạng gây tai nạn giao thông. 

 Thời gian qua, trên địa bàn huyện Hưng Nguyên triển khai thi công nhiều công 

trình, dự án lớn, lượng xe chở vật liệu đất, cát có tải trọng lớn trên các tuyến đường 

như 8B... gia tăng gây mất trật tự an toàn giao thông; một số lái xe, chủ phương tiện 

vì lợi nhuận không chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về trật tự an toàn 

giao thông đã chở hàng quá khổ, quá tải, chở vật liệu xây dựng không có bạt che đậy 

hoặc che đậy không đảm bảo làm rơi vãi trên đường gây bụi bẩn, làm ô nhiễm môi 

trường, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân dọc hai bên đường. Trước tình hình đó, 

Công an huyện Hưng Nguyên đã tích cực tham mưu, kiến nghị nhiều nội dung, giải 

pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đến Ban An toàn giao thông, Ủy ban nhân 

dân các cấp và các ngành chức năng; trong đó đã kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh 

thành lập đoàn kiểm tra để đánh giá tình trạng ô nhiễm môi trường, nguyên nhân rạn 

nứt một số nhà dân trên các tuyến đường trọng điểm; kiến nghị Sở Giao thông Vận 

tải, Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện khảo sát, bổ sung các biển báo hiệu đường bộ, nhất 

là việc cắm biển hạn chế tải trọng trên một số tuyến đường, nhằm hạn chế các xe chở 

quá tải; tham mưu Ủy ban nhân dân huyện nhiều lần tổ chức khảo sát, đối thoại với 

nhân dân, làm việc với các cơ quan, doanh nghiệp liên quan để giải quyết dứt điểm 

các kiến nghị, phản ánh của nhân dân. 

Bên cạnh đó, Công an huyện chủ động xây dựng, ban hành nhiều văn bản, kế 

hoạch chuyên đề liên quan như Kế hoạch số 236/KH-CAH(CSGT) ngày 26/02/2021 

về tuần tra kiểm soát, xử lý xe ô tô chở hàng quá tải trọng trên địa bàn huyện; Kế 

hoạch số 403/KH-CAH ngày 31/3/2021 về TTKS, xử lý vi phạm theo chuyên đề chở 

hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện trên địa bàn huyện... Tổ 

chức tuyên truyền, vận động đến các chủ mỏ, lái xe chấp hành Luật Giao thông đường 

bộ, không chở hàng quá tải, quá khổ, không chở vật liệu rơi vãi ra đường. Định kỳ 

hàng tuần xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tuần tra, kiểm soát giao thông, 
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xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là tại các cung đường trọng điểm (Km7+500, 

Km8 thuộc xóm 3 và Km8+500 thuộc xóm 6, xã Xuân Lam...). Trong 9 tháng đầu 

năm 2021, đã tổ chức 600 ca tuần tra, kiểm soát giao thông với 2.500 lượt CBCS tham 

gia; lập biên bản 444 trường hợp vi phạm; xử phạt 427 trường hợp, thu phạt 

575.365.000 đồng; trong đó riêng trên tuyến đường 8B Công an huyện đã kiểm tra, 

xử lý 15 trường hợp vi phạm chở hàng quá khổ, quá tải; 10 trường hợp cơi nới thùng 

xe quá mức quy định; 11 trường hợp chở vật liệu xây dựng để rơi vãi. Tuy nhiên, đến 

nay tình hình vẫn còn diễn biến phức tạp, nguyên nhân do: (1) Các lái xe, chủ phương 

tiện vận tải ý thức chấp hành pháp luật còn hạn chế, đã lợi dụng và tranh thủ hoạt 

động vào thời gian nghỉ, giao ca hoặc những thời điểm lực lượng Cảnh sát giao thông 

đang triển khai các nhiệm vụ khác như bảo vệ đoàn, các sự kiện chính trị, lễ hội, giải 

quyết các vụ tai nạn giao thông,... để trốn tránh việc kiểm tra; (2) Lực lượng Cảnh sát 

giao thông hiện nay còn mỏng, phải thực hiện nhiều nhiệm vụ trong cùng một thời 

điểm như phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bảo vệ đoàn, các sự kiện chính trị, lễ 

hội, văn hóa lớn, giải quyết TNGT... ảnh hưởng đến hiệu quả công tác phát hiện, xử 

lý vi phạm. 

Thời gian tới, để khắc phục, xử lý dứt điểm tình trạng trên ngoài sự tăng cường 

công tác tuần tra, kiểm soát giao thông, xử lý nghiêm minh của Công an huyện cần 

phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cơ quan ban ngành từ cấp huyện 

đến cấp cơ sở và nhân dân trên địa bàn trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân và 

chủ xe chấp hành nghiêm pháp luật về an toàn giao thông. 

Ý kiến số 38: Cử tri xã Hưng Mỹ kiến nghị thực hiện chủ trương đưa Công an 

chính quy về làm việc tại xã, Hưng Mỹ được điều chuyển về 06 người, nhưng trong 

thực tế con số có mặt tại xã để làm việc luôn chỉ được 2 đến 3 người, chủ yếu là 2 

người. Bên cạnh đó có những đồng chí được Công an huyện điều liên tục nên nhiều 

lúc không thuận tiện cho nhân dân giao dịch. Đề nghị Công an huyện khi đã luân 

chuyển và điều động cán bộ về xã làm việc nên tạo điều kiện, dành thời gian cho các 

đồng chí đó có thời gian phục vụ tại xã được nhiều hơn. 

Thực hiện chủ trương của Lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh, Công an huyện 

đã bố trí Công an chính quy về tại 18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hưng Nguyên cơ 

bản bảo đảm ít nhất mỗi xã, thị trấn có 05 đồng chí; trong đó đối với Công an xã Hưng 

Mỹ đã bố trí đủ 05 đồng chí. Quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT 

tại địa bàn cơ sở, đến nay Công an xã Hưng Mỹ cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giữ 

vững ổn định ANTT trên địa bàn, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa 
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bàn xã Hưng Mỹ được kìm giữ và giảm mạnh so với thời gian trước. Tuy nhiên, trong 

năm 2021, ngoài thực hiện các nhiệm vụ công tác chuyên môn, Công an huyện đã 

phải tăng cường tối đa lực lượng thực hiện nhiều nhiệm vụ cấp bách như phòng, chống 

dịch COVID-19 (rà soát, truy vết, bảo đảm ANTT các điểm cách ly, chốt kiểm soát...), 

đẩy nhanh tiến độ thực hiện 02 dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và 

cấp thẻ CCCD có gắn chip điện tử..., do đó đã huy động gần như tối đa lực lượng gồm 

các đội nghiệp vụ Công an huyện và Công an các xã, thị trấn để tham gia, trong đó có 

cán bộ Công an xã Hưng Mỹ, dẫn đến có thời điểm việc thực hiện một số công việc 

chuyên môn tại xã chất lượng chưa bảo đảm, hiệu quả chưa cao. 

Thời gian tới, thực hiện chủ trương của Bộ Công an, Công an tỉnh về việc xây 

dựng Công an xã chính quy trên cả nước nói chung và trên địa bàn huyện Hưng 

Nguyên nói riêng (bước đầu đã triển khai xây dựng và ra mắt tại địa bàn Thị trấn 

Hưng Nguyên), Công an huyện sẽ tham mưu, đề xuất với Công an cấp trên xem xét, 

tăng cường bổ sung nguồn cán bộ Công an chính quy về công tác tại các xã, thị trấn 

trên địa bàn huyện Hưng Nguyên, trên cơ sở đó Công an huyện sẽ tham mưu bố trí 

Công an chính quy về tại địa bàn 18 xã, thị trấn bảo đảm phù hợp với yêu cầu, thực 

tiễn công tác, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm ANTT tại địa bàn 

cơ sở. 

Trên đây là báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trong và 

sau kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân huyện khóa XX của UBND huyện Hưng 

Nguyên./. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy;  
- Thường trực HĐND huyện; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 
- Các vị đại biểu HĐND huyện; 
- Các phòng, ban, ngành cấp huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
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Lê Phạm Hùng 
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