
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRỰC NINH 

 

Số:        /BC-UBND 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

     Trực Ninh, ngày …… tháng 6 năm 2022 
 

BÁO CÁO 

Kết quả giải quyết kiến nghị của cử từ kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 đến 

nay và kết quả thực hiện của người trả lời chất vấn trong phiên chất vấn tại 

 kỳ họp cuối năm 2021 HĐND huyện khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Trực Ninh 

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-HĐND ngày 31/5/2022 của Thường trực 

HĐND huyện về tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 HĐND huyện khoá 

XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026. UBND huyện báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị 

của cử tri và báo cáo kết quả thực hiện của người trả lời chất vấn trong phiên chất 

vấn tại kỳ họp cuối năm 2021 (Kỳ họp thứ Ba) HĐND huyện, như sau 

I. Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri 

1. Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn 

1.1. Cử tri thị trấn Ninh Cường đề nghị UBND huyện có cơ chế khuyến 

khích, hỗ trợ cho các địa phương thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu 

mẫu trong giai đoạn tiếp theo. 

Trả lời: UBND huyện là cấp tổ chức thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương năm 2015, không có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách. 

Tuy nhiên, để khuyến khích các địa phương đăng ký xây dựng NTM nâng cao, kiểu 

mẫu năm 2021, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch trích một phần kinh phí để hỗ trợ 

các địa phương, thôn xóm, tổ dân phố đăng ký và được công nhận đạt nông thôn mới 

nâng cao, kiểu mẫu trong năm 2021; đồng thời thực hiện Nghị quyết số 03/2020/NQ-

HĐND ngày 17/4/2020 của HĐND tỉnh quy định cơ chế hỗ trợ xây dựng NTM nâng 

cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025, theo đó các xã, thị trấn xây 

dựng NTM nâng cao được hỗ trợ 01 tỷ đồng/xã, thị trấn (các xã, thị trấn đã nhận hỗ 

trợ); xã, thị trấn xây dựng mô hình NTM kiểu mẫu hoặc có mô hình NTM kiểu mẫu 

được hỗ trợ 0,5 tỷ đồng/xã, thị trấn (UBND huyện đã trình, đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ 

cho 20 xã, thị trấn có mô hình thôn, xóm, TDP kiểu mẫu). 

Đến nay trên địa bàn huyện có 21/21 xã, thị trấn đã hoàn thành xây dựng NTM 

nâng cao (trong đó có 10 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020 và 11 xã, thị 

trấn tham gia năm 2021 đã thẩm định xong đang chờ tỉnh xét duyệt); có 30 thôn xóm, tổ 

dân phố đạt chuẩn NTM kiểu mẫu trong năm 2021.   

1.2. Cử tri thị trấn Ninh Cường đề nghị UBND huyện, các ngành chức năng 

của huyện tăng cường các biện pháp kiểm tra, quản lý, xử lý vi phạm trong vận 

chuyển gia súc, gia cầm từ địa phương có dịch đến địa phương chưa có dịch để 

bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh, tránh thiệt hại cho hộ chăn nuôi. 
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Trả lời: Đề nghị UBND thị trấn Ninh Cường phân công lực lượng chuyên môn, 

Công an thị trấn thường xuyên kiểm tra, phát hiện kịp thời phương tiện vận chuyển 

động vật từ vùng dịch vào địa phương, nhất là việc vận chuyển, tiêu thụ động vật ốm, 

chết; xử lý theo thẩm quyền hoặc thông báo cơ quan chuyên môn của huyện để phối 

hợp xử lý theo quy định tại Nghị định 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ 

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y đã được sửa đổi bổ sung tại 

Nghị định số 04/2020/NĐ-CP ngày 31/01/2020 và Nghị định số 07/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022. 

1.3. Cử tri các xã Trung Đông, Trực Nội, Trực Đại, Phương Định đề nghị 

Công ty TNHH MTV KTCTTL Nam Ninh và Hải Hậu quan tâm có kế hoạch nạo 

vét, kiên cố các tuyến kênh cấp 2 thôn An Mỹ, bờ Tây sông Châu Thành, sông 

Thốp, đoạn còn lại của sông T9, sông Mỏ Cò để phục vụ sản xuất, phòng chống 

thiên tai và bảo vệ công trình giao thông trên mặt đê, bờ kênh. 

Trả lời:  

- Đối với các tuyến kênh cử tri xã Phương Định, Trung Đông, Trực Nội đề nghị; 

Công ty thủy nông Nam Ninh đã kiểm tra sông Mỏ cò là Kênh Hải Ninh 8, kênh 

cấp 2 thôn An Mỹ là kênh Giá 9A, sông Châu Thành là kênh Nam Tân và kênh 

CB28; qua kiểm tra các tuyến kênh trên vẫn đảm bảo yêu cầu phục vụ sản xuất, 

phòng chống thiên tai và bảo vệ công trình giao thông, nên khi xây dựng kế hoạch 

làm thủy lợi đông xuân 2021-2022 Công ty ty TNHH MTV KTCTTL Nam Ninh đã 

thống nhất với địa phương không đưa vào đề nghị nạo vét. Việc cử tri đề nghị kiên 

cố hóa các tuyến kênh trên Công ty không có nguồn kinh phí để thực hiện. 

- Đối với đề nghị của cử tri xã Trực Đại, Công ty TNHH MTV KTCTTL Hải 

Hậu đã phối hợp với UBND xã Trực Đại kiểm tra các công trình kênh và triển khai 

thực hiện nạo vét một tuyến kênh Thốp cũ với chiều dài 1.100m, sửa chữa mái của 

2 đoạn kênh bị sạt lở là kênh Thốp 4 và Thốp 6 trong kế hoạch làm thủy lợi đông 

xuân 2021-2022; việc cử tri đề nghị kiên cố hóa các tuyến kênh trên Công ty không 

có nguồn kinh phí để thực hiện. 

2. Lĩnh vực tài nguyên và môi trường 

2.1. Cử tri xã Phương Định đề nghị UBND huyện và các cơ quan chức năng 

xem xét, hỗ trợ, đền bù giải phóng mặt bằng khi mở rộng đê Hữu Ninh Cơ, phần 

diện tích đất thổ cư và đất giao theo Quyết định số 115/QĐ-UB ngày 15/02/1992 

của UBND tỉnh Hà Nam Ninh cho các hộ dân bị ảnh hưởng khi mở rộng đê. 

Trả lời: Dự án mở rộng mặt đê hữu sông Ninh Cơ qua xã Phương Định thực 

hiện GPMB theo cơ chế xây dựng nông thôn mới; Tổng chiều dài của dự án là 16 

km, qua 05 xã, thị trấn trên địa bàn huyện, với quy mô đắp hoàn thiện mặt cắt đê 

rộng 6 m, gia cố mặt đê rộng 5 m bằng bê tông nhựa dày 7 cm để phục vụ đời sống 

dân sinh, đảm bảo an toàn đê điều trong mùa mưa bão. Hiện nay các xã, thị trấn đã 

vận động nhân dân hiến đất, thu gom cây cối hoa màu, vật nuôi, tháo dỡ vật kiến 

trúc hoàn thành công tác GPMB; đơn vị thi công đã thi công xong lớp móng dưới, 
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dự kiến đến tháng 8/2022 (chờ ổn định lớp đất đắp bổ sung) tiếp tục thi công lớp 

móng trên và hoàn thiện mặt đê. 

2.2. Cử tri xã Trực Hưng đề nghị UBND huyện sớm có giải pháp giải quyết 

đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho 45 hộ dân có đất nông nghiệp xây dựng trụ 

sở Đảng ủy- HĐND- UBND xã Trực Hưng. 

Trả lời: Ngày 27/7/2021 UBND huyện có Báo cáo số 142/BC-UBND gửi 

các sở ngành liên quan và UBND tỉnh xin chủ trương giải quyết về dự án mở rộng 

đường, xây dựng trụ sở UBND xã Trực Hưng. Sau khi được lãnh đạo UBND tỉnh 

nhất trí tại Văn bản số 289/TB-UBND ngày 31/12/2021, UBND huyện đã giao cho 

phòng TN&MT phối hợp với UBND xã Trực Hưng kiểm tra, rà soát, xác minh 

nguồn gốc đất. Đến nay đã hoàn thành thời gian công khai nguồn gốc đất và đang 

thực hiện các bước tiếp theo.  

2.3. Cử tri xã Phương Định đề nghị UBND huyện, các ngành chức năng kiểm tra 

và làm rõ việc thu và sử dụng 15% phí nước thải của Nhà máy nước Cổ Lễ. 

Trả lời: Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, Phòng Tài nguyên và Môi 

trường đã làm việc với Chi nhánh cấp nước số 1 Trực Ninh (nhà máy nước Cổ Lễ). 

Kết quả làm việc cho thấy việc thu phí nước thải sinh hoạt của Chi nhánh cấp nước 

số 1 Trực Ninh được thực hiện theo Nghị định 53/2020/NĐ-CP của Chính Phủ về 

phí bảo vệ môi trường “Chỉ áp dụng thu phí đối với thị trấn”. Việc cử tri đề nghị 

kiểm tra, làm rõ Nhà máy nước Cổ Lễ thu 15% phí nước thải tại địa bàn xã Phương 

Định không có cơ sở. 

2.4. Cử tri thị trấn Ninh Cường đề nghị UBND huyện, các ngành chức năng có 

giải pháp xây dựng lò đốt, xử lý rác thải phù hợp với từng địa phương. 

Trả lời: Thực hiện Văn bản số 3964/VPCP-KGVX ngày 02/5/2018 của Văn 

phòng Chính phủ về việc quản lý chất thải rắn khu vực nông thôn, theo đó tại mục 5 

của Văn bản nêu trên thì nội dung đề nghị của cử tri thị trấn Ninh Cường về xây 

dựng lò đốt, xử lý rác thải phù hợp với từng địa phương không triển khai được. Hiện 

nay, UBND tỉnh Nam Định đã phê duyệt chủ trương đầu tư Nhà máy điện rác 

Greenity Nam Định tại xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Lộc tại Quyết định số 2322/QĐ-

UBND ngày 22/10/2019, huyện Trực Ninh là 1 trong 6 huyện được quy hoạch xử lý 

rác thải sinh hoạt tại Nhà máy điện rác Greenity Nam Định. Đề nghị UBND thị trấn 

Ninh Cường  làm tốt công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện có hiệu quả theo 

Quyết định số 2322/QĐ-UBND ngày 22/10/2019 của UBND tỉnh Nam Định.  

3. Lĩnh vực kinh tế- hạ tầng 

3.1. Cử tri thị trấn Cổ Lễ đề nghị UBND huyện chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ 

thực hiện các dự án cải tạo, nâng cấp kênh Hải Ninh 17A, kênh Văn Lai 8 và xây 

dựng Trường mầm non thị trấn. 

Trả lời:  
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- Đối với dự án cải tạo, nâng cấp kênh Hải Ninh 17A, Kênh Văn Lai 8, do 

UBND thị trấn Cổ Lễ làm chủ đầu tư; dự án đang được triển khai thi công đảm bảo 

tiến độ, đến nay đã đạt khoảng 80% khối lượng và hoàn thành trong năm 2022.  

- Đối với dự án xây dựng Trường Mầm non thị trấn Cổ Lễ: Dự án này do 

UBND huyện là Chủ đầu tư, hiện tại Dự án đang thực hiện các thủ tục pháp lý để 

lựa chọn các nhà thầu triển khai thực hiện. Về công tác giải phóng mặt bằng, Hội 

đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư GPMB của huyện đã triển khai, thực hiện các 

bước theo trình tự, thủ tục thu hồi đất tại Văn bản số 3033/STNMT-ĐĐĐK ngày 

29/11/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường. Đến nay việc trích đo địa chính đã 

hoàn thành, hồ sơ trích đo đã được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, Hội 

đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư GPMB của huyện đang triển khai các công 

việc tiếp theo để phục vụ công tác GPMB. 

3.2. Cử tri xã Trung Đông, Trực Đại đề nghị UBND huyện, cơ quan chức 

năng có kế hoạch, lắp đặt các biển báo, biển chỉ dẫn, đèn tín hiệu giao thông tại 

các điểm giao cắt Quốc lộ 21B, Tỉnh lộ 488B với các đường nhánh để bảo đảm an 

toàn giao thông; duy tu, bảo dưỡng, cắt cỏ lề đường thường xuyên đối với tuyến 

đường Nam Ninh Hải. 

Trả lời:  

- Đối với đường Nam Ninh Hải: UBND huyện giao phòng Kinh tế và Hạ 

tầng phụ trách công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên. Trong năm 2021, đã thực 

hiện công tác bảo dưỡng, duy tu theo dự toán được phê duyệt, trong đó có 03 lần 

thực hiện công tác cắt cỏ, bạt lề và chỉnh sửa biển báo, chỉ dẫn trên tuyến. Năm 

2022 theo quy định Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã ban hành kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu trong công tác bảo dưỡng, duy tu theo dự toán được phê duyệt. 

- Việc cử tri đề nghị tiến hành khảo sát, lắp đặt các biển báo, biển chỉ dẫn: 

Đối với QL 21B đã có biển báo và đang được khai thác, sử dụng. Đối với biển báo 

trên tuyến TL 488B, đang được nhà thầu thi công lắp đặt, hoàn thiện. Đề nghị 

UBND các xã, thị trấn có các tuyến nhánh giao cắt với Quốc lộ 21B và TL 488B 

thực hiện việc rà soát, thống kê các vị trí và thực hiện việc lắp đặt biển báo, biển 

chỉ dẫn cho người và phương tiện tham gia giao thông đi từ hướng các đường 

nhánh ra Quốc lộ 21B và TL 488B. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với 

UBND các xã, thị trấn khảo sát, hướng dẫn thực hiện theo quy định.  

- Việc đề nghị khảo sát, lắp đặt đèn tín hiệu giao thông trên QL 21B, TL 488B: 

UBND huyện đã giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với UBND các xã, thị trấn 

khảo sát các điểm đen gây mất an toàn giao thông, làm cơ sở để đề nghị UBND tỉnh, 

sở Giao thông vận tải quan tâm, đầu tư. Hiện tại, ngân sách huyện còn gặp nhiều khó 

khăn; do vậy, UBND huyện chưa có điều kiện để đầu tư hệ thống đèn tín hiệu giao 

thông trên các tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ, đường huyện trên địa bàn. 
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3.3. Cử tri xã Trực Thái đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương 

đầu tư xây dựng trường Mầm non đến địa điểm quy hoạch, do hai cơ sở trường 

mầm non hiện tại đã bị xuống cấp và không có điều kiện mở rộng diện tích theo 

tiêu chí của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Trả lời: UBND huyện đã chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện phối 

hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Xây 

dựng trường Mầm non xã Trực Thái.  Đến nay đang đề nghị các ngành chức năng của 

huyện thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, làm cơ sở để UBND huyện trình 

HĐND huyện quyết định chủ trương đầu tư và tổ chức thực hiện theo quy định.  

4. Lĩnh vực Văn hóa- xã hội 

4.1. Cử tri các xã Trung Đông, Việt Hùng kiến nghị UBND huyện chỉ đạo 

Bảo hiểm xã hội huyện và cơ quan liên quan xem xét việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 

các đối tượng hưởng chế độ theo Quyết định 49/QĐ-TTg và Quyết định 62/QĐ-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ do sai lệch thông tin giữa chứng minh nhân dân cũ và 

Căn cước công dân mới. 

Trả lời: Tiếp nhận kiến nghị của cử tri xã Trung Đông và Việt Hùng BHXH 

huyện Trực Ninh đã phối hợp với UBND xã kiểm tra, rà soát và phát hiện có một 

số trường hợp sai lệch thông tin giữa Quyết định hưởng chế độ và Căn cước công 

dân, cụ thể như sau:  

- Xã Trung Đông: có 03 trường hợp hưởng chế độ theo Quyết định 49/QĐ-

TTg có sai lệch ngày tháng sinh giữa Quyết định hưởng chế độ và Căn cước công 

dân. 03 trường hợp này UBND xã đã đề nghị chỉnh sửa ngày tháng sinh của Quyết 

định, BHXH huyện đã cấp đổi thẻ BHYT và UBND xã đã phát thẻ cho đối tượng. 

- Xã Việt Hùng: còn 02 trường hợp đã được cấp thẻ BHYT theo Quyết định 

62/QĐ-TTg, thẻ BHYT được cấp đúng năm sinh trên Quyết định hưởng chế độ 

nhưng sai lệch năm sinh so với Căn cước công dân mới, các trường hợp này UBND 

xã đã hướng dẫn đối tượng đề nghị BCH Quân sự huyện đính chính thông tin trên 

Quyết định, sau khi đính chính thông tin năm sinh trên Quyết định khớp với CCCD 

thì UBND xã mới đề nghị để BHXH cấp đổi thẻ BHYT. 

4.2. Cử tri xã Trung Đông đề nghị Trung tâm Y tế huyện Trực Ninh nghiên 

cứu chuyển khoa khám bệnh từ tầng 2 xuống tầng 1, tạo điều kiện để người già yếu, 

tàn tật, người không đi lại được thuận tiện khám, chữa bệnh. 

Trả lời: Cơ sở vật chất của Trung tâm Y tế huyện do Sở Y tế đầu tư xây dựng, 

các phòng chức năng được sắp xếp theo thiết kế được phê duyệt. Tuy nhiên, tiếp thu 

kiến nghị của cử tri Trung tâm Y tế huyện đã kiểm tra, rà soát và sắp xếp Khoa khám 

bệnh đảm bảo khoa học và thuận tiện hơn. Cụ thể, đã thành lập 2 bàn khám bệnh tại 

nhà số 1, tầng 1 giành  cho  bệnh nhân già, tàn tật; khu vực tiếp đón, siêu âm, X 

quang, lấy máu xét nghiệm, thanh toán viện phí đều được sắp xếp, bố trí ở tầng 1, 

nhà số 1 để phục vụ tốt hơn người đến khám, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện.   
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5. Lĩnh vực an ninh, trật tự 

5.1. Cử tri xã Trực Đại đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng 

của huyện phối hợp với các địa phương kiểm tra, giải tỏa dứt điểm việc họp chợ, 

buôn bán trên hành lang đường tại khu vực trước Công ty TNHH Dream plactic xã 

Trực Thái để bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông. 

Trả lời:  

Tiếp nhận kiến nghị của cử tri và chỉ đạo của UBND huyện, Công an huyện 

đã phối hợp với UBND và chỉ đạo Công an xã Trực Đại, Trực Thái khẩn trương rà 

soát và kiên quyết xử lý việc sử dụng lòng, lề đường, hành lang đường bộ buôn bán 

hàng rong, họp chợ; đồng thời chỉ đạo Đội cảnh sát giao thông trật tự xây dựng kế 

hoạch tuần tra, kiểm soát các tuyến đường trước cổng Công ty TNHH Dream 

plastic tại xã Trực Thái, khu vực ngã ba, ngã tư xã Trực Đại giáp Công ty TNHH 

Dream plastic, đặc biệt trong giờ tan ca chiều. Qua đó, đã phát hiện nhắc nhở 35 

trường hợp buôn bán vi phạm hành lang an toàn giao thông, lập biên bản xử lý 03 

trường hợp vi phạm. Đồng thời UBND Trực Thái đã bố trí một khu vực rải đá cấp 

phối gần với cổng Công ty TNHH Dream plastic để người dân buôn bán phục vụ 

công nhân. Tuy nhiên, tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, hành lang đường bộ để 

buôn bán hàng rong, họp chợ vẫn diễn ra. Công an huyện tiếp tục phối hợp với 

UBND và công an xã Trực Đại, Trực Thái đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận 

động người dân không sử dụng lòng, lề đường, hành lang đường bộ buôn bán hàng 

rong, họp chợ trước cổng Công ty TNHH Dream plastic, nếu còn tiếp tục vi phạm 

sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.  

5.2. Cử tri xã Phương Định đề nghị Công an huyện có kế hoạch cụ thể bảo 

đảm công tác an ninh trật tự trong những tháng cuối năm; kịp thời phát hiện, ngăn 

chặn, xử lý kịp thời các hoạt động cho vay tín dụng bất hợp pháp (tín dụng đen) tại 

các địa phương. 

Trả lời:  

- Về công tác an ninh trật tự: Hàng năm Công an huyện đều tham mưu cho 

UBND huyện ban hành các kế hoạch phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật 

tự trên địa bàn huyện như: Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác an ninh trật tự 

năm 2022; Kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm năm 2022; Kế hoạch phòng 

ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm đặc trưng mùa hè; Kế hoạch triển khai tháng 

hành động vì trẻ em… để triển khai thực hiện, đồng thời thường xuyên đôn đốc, 

kiểm tra, hướng dẫn công an các xã, thị trấn thực hiện công tác phòng, chống tội 

phạm nhất là dịp cuối năm Tân Sửu và dịp đón tết cổ truyền Nhâm Dần 2022.  

Kết quả, 05 tháng đầu năm 2022 mặc dù dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn 

huyện ở một số thời điểm diễn biến phức tạp, song tình hình an ninh chính trị, trật 

tự an toàn xã hội ổn định, đã tạo điều kiện để phát triển kinh tế- xã hội. 

- Về công tác phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hoạt động cho vay tín dụng bất 

hợp pháp (tín dụng đen): Đây là một trong các chuyên đề công tác trọng tâm của 



7 
 

 

lực lượng công an nhân dân và được Công an huyện xây dựng, triển khai thông qua 

các chương trình, kế hoạch, bằng các biện pháp nghiệp vụ theo quy định của pháp 

luật và của ngành Công an. Trong 05 tháng đầu năm 2022 Công an huyện đã mở hồ 

sơ Chuyên đề phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật liện quan đến hoạt động 

“tín dụng đen”; triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh với loại tội phạm 

này để đảm bảo địa bàn không để xảy ra vụ việc có liên quan đến “tín dụng đen”. 

Tuy nhiên, để nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác phòng, chống tội 

phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện, nhất là trong công tác đấu tranh, 

ngăn chặn, xử lý kịp thời các hoạt động liên quan đến “tín dụng đen” Công an 

huyện đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn 

thể các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, 

hội viên, người có uy tín, chức sắc tôn giáo và nhân dân tích cực phối hợp với cơ 

quan chức năng phòng ngừa, đấu tranh tội phạm; giáo dục động viên người thân 

không mắc các tệ nạn xã hội, tham gia vay nợ, sa bẫy “tín dụng đen”.  

II. Những ý kiến, kiến nghị của cử tri với cơ quan có thẩm quyền của 

Trung ương, của tỉnh  

Cử tri thị trấn Ninh Cường đề nghị UBND tỉnh có cơ chế khuyến khích và 

nâng mức hỗ trợ cho các địa phương thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, 

kiểu mẫu trong giai đoạn tiếp theo. 

Trả lời: Nội dung này đã được Thường trực HĐND huyện báo cáo Thường 

trực HĐND tỉnh tại Văn bản số 24/HDND-PC ngày 15/12/2021 để chuyển đến cơ 

quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết và trả lời cử tri theo quy định 

III. Kết quả thực hiện trả lời chất vấn  

1. Câu hỏi chất vấn của Đại biểu HĐND huyện: Theo ý kiến phản ánh của 

cử tri và Nhân dân, hoạt động kinh doanh của một số cơ sở kinh doanh dịch vụ 

nông nghiệp chưa bảo đảm theo quy định của pháp luật: Có tình trạng kinh doanh, 

buôn bán vật tư nông nghiệp (thuốc bảo vệ thực vật, phân bón) không không đủ 

điều kiện kinh doanh, ảnh hưởng đến sản xuất của nông dân. 

Đề nghị Giám đốc Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện báo cáo, làm rõ 

công tác quản lý hoạt động kinh doanh, buôn bán vật tư nông nghiệp và thuốc bảo 

vệ thực vật trên địa bàn huyện; Báo cáo kết quả công tác phòng, chống dịch tả lợn 

Châu Phi trên địa bàn huyện. 

Trả lời:  

a. Về công tác quản lý hoạt động kinh doanh, buôn bán vật tư nông nghiệp 

và thuốc BVTV trên địa bàn huyện. 

Toàn huyện có 184 hộ kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật (BVTV), phân bón, 

trong đó số hộ được Chi cục trồng trọt và BVTV tỉnh cấp giấy đủ điều buôn bán 

phân bón, thuốc BVTV là 133 hộ chiếm 72%. Hàng năm ngành nông nghiệp huyện 

phối với Thanh tra Sở Nông nghiệp, Chi cục trồng trọt và BVTV tỉnh kiểm tra từ 
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10-12 cơ sở kinh doanh phân bón, thuốc BVTV trên địa bàn; phối hợp với Chi cục 

trồng trọt và BVTV tỉnh tổ chức tập huấn cho các hộ buôn bán thuốc BVTV, phân 

bón về các văn bản, quy định mới liên quan đến vật tư nông nghiệp đặc biệt là 

thuốc BVTV với trên 100 người tham gia. Tuy nhiên, năm 2021 do tình hình dịch 

Covid-19 diễn biến phức tạp nên không tổ chức. 

05 tháng đầu năm 2022 Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện phối hợp với 

Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Nam Định: Tổ chức thanh, kiểm tra 02 cơ sở 

kinh doanh vật tư nông nghiệp tại thị trấn Ninh Cường. Kết quả kiểm tra, 02 hộ 

kinh doanh đã chấp hành đúng theo đúng quy định của nhà nước, không có tình 

trạng kinh doanh vật tư nông nghiệp ngoài danh mục, kém chất lượng, hết hạn sử 

dụng…; Thẩm định và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh phân bón và 

thuốc BVTV cho 03 cơ sở tại thị trấn Cát Thành và xã Trực Đại; ngoài ra, cán bộ 

kỹ thuật của trung tâm đã trực tiếp hướng dẫn, nhắc nhở 20 cơ sở về việc buôn bán 

thuốc BVTV theo đúng Hướng dẫn của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện. 

Qua công tác trên đã góp phần từng bước đưa việc kinh doanh vật tư nông 

nghiệp đặc biệt là thuốc BVTV trên địa bàn huyện dần đi vào nề nếp, hiệu quả và 

đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật 

b. Về công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi 

- Công tác tham mưu: Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện phối hợp với 

Phòng Nông nghiệp và PTNT tham mưu cho UBND huyện ban hành các văn bản chỉ 

đạo, gồm: Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 5/10/2020 về phòng chống Dịch tả lợn 

Châu Phi trên địa bàn huyện Trực Ninh giai đoạn 2020-2025; Kế hoạch số 17/KH-

UBND ngày 25/02/2022 về phát triển chăn nuôi, thủy sản và phòng, chống dịch bệnh 

động vật năm 2022; Công văn số 69/UBND- TTDVNN ngày 16/02/2022 về thống 

kê tổng đàn gia súc, gia cầm vụ Xuân 2022; Công văn số 110 ngày 13/3/2022 về việc 

tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc và tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm vụ 

Xuân 2022; Công văn số 199 ngày 06/5/2022 về tập trung chỉ đạo phòng, chống dịch 

bệnh gia súc, gia cầm. 

- Về công tác giám sát dịch, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện đã phối 

hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh lấy 04 mẫu bệnh phẩm lợn tại thị trấn 

Ninh Cường để giám sát các bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, cổ điển, Tai xanh. Kết quả, 

không phát hiện mẫu dương tính với bệnh dịch. Lấy 01 mẫu bệnh phẩm lợn bị bệnh 

tại hộ chăn nuôi ở thị trấn Ninh Cường gửi đi xét nghiệm, kết quả dương tính với vi 

rút gây bệnh DTLCP Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện đã phối hợp với 

UBND thị trấn Ninh Cường  tiêu hủy 01 lợn nái trọng lượng 70 kg theo đúng quy 

trình kỹ thuật. 

Phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh kiểm tra, thẩm định và cấp 

giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y tại 01 hộ kinh doanh ở thị 

trấn Ninh Cường; kiểm tra định kỳ điều kiện vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực 
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phẩm trong lĩnh vực chăn nuôi thú y- đợt 1 năm 2022 tại 02 hộ chăn nuôi, giết mổ 

ở xã Trực Thái và Trực Thuận. 

2. Câu hỏi chất vấn của Đại biểu HĐND huyện: Đề nghị Trưởng phòng Y 

tế báo cáo làm rõ về tình hình, kết quả công tác phòng chống Covid-19 thời gian 

qua; phương án phòng chống dịch khi bùng phát diện rộng, có nhiều ca lây nhiễm 

(F0) trong cộng đồng trên địa bàn huyện và kế hoạch triển khai tiêm, an toàn trong 

tiêm phòng  vắc- xin phòng dịch Covid-19 cho trẻ em trên địa bàn huyện trong thời 

gian tới. 

Trả lời:  

a. Về tình hình và kết quả đạt được trong công tác phòng, chống Covid-19 

thời gian qua:  

- Tính từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn huyện đã ghi nhận 30.234 người 

mắc Covid-19 (Gồm 21.048 ca trong cộng đồng, 9.186 ca trong khu cách ly, phong 

tỏa) đã được ngành y tế cấp mã bệnh nhân. Trong đó: Khối các trường học là 7.836 

người (gồm cán bộ, giáo viên 816; học sinh 7.020); cán bộ, công chức, viên chức là 

531 người; người lao động tại các công ty, doanh nghiệp là 14.369 người; người 

dân ở các địa phương là 7.498 người. 

Năm 2021 là 200 ca. Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/5/2022 số ca mắc 

covid-19 trên địa bàn huyện là 30.034 ca, trong đó số ca đã điều trị khỏi 30.016 ca, 

số tử vong có liên quan đến Covid-19 là 14 ca ở các bệnh viện tuyến trên, số đang 

cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế là 4 ca. Thời điểm dịch bùng phát và lây lan lớn 

nhất trên địa bàn huyện là từ ngày 07/02 đến ngày 07/4/2022, trung bình một ngày 

có 493 ca, ngày nhiều nhất là 1.757 ca.  

- Đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện. 

Các cấp, các ngành của huyện đã thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Trung 

ương, của tỉnh để triển khai, thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch 

Covid-19; UBND huyện, BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 huyện, các ban ngành 

của huyện, các xã, thị trấn đã ban hành hàng trăm văn bản chỉ đạo và hướng dẫn tổ 

chức triển khai phòng, chống dịch Covid-19 với các nội dung như: 

+ Tăng cường triển khai các hoạt động tuyên truyền, giám sát, phát hiện, 

cách ly, tiêm vắc xin, lấy mẫu xét nghiệm ở các địa phương. Triển khai các hộ gia 

đình ký cam kết về công tác phòng, chống dịch; kiểm tra công tác phòng, chống 

dịch Covid-19 tại các xã, thị trấn và các công ty, doanh nghiệp có từ 100 lao động 

trở lên. Khởi động và đi vào hoạt động các Khu cách ly tập trung của huyện để tiếp 

nhận công dân từ các tỉnh, từ các địa phương có dịch về cách ly. Lập các chốt 

phong tỏa và tổ chức khoanh vùng cách ly tại nhiều địa phương có dịch. 

+ Thống kê, rà soát, lập danh sách các trường hợp trong độ tuổi đăng ký tiêm 

vắc xin phòng Covid-19. Triển khai tiêm vắc xin cho các nhóm đối tượng và những 

trường hợp có nguy cơ cao theo chỉ đạo của các cấp, các ngành và thực hiện việc 
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hỗ trợ cho người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch 

Covid-19 theo Nghị quyết, Quyết định của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ và 

các Quyết định của UBND tỉnh.  

 + Tạm dừng, dừng tổ chức các Lễ hội, các cuộc họp không cần thiết; các 

hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch; dịch vụ kinh doanh … trên địa bàn. Tăng 

cường quản lý địa bàn nhằm phát hiện kịp thời các trường hợp từ nước ngoài, từ 

các vùng dịch về địa phương để thực hiện việc cách ly theo quy định. Thành lập 

Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 để tăng cường công tác chỉ đạo, 

điều hành và ứng trực 24/24 giờ để kịp thời tiếp nhận, xử lý các thông tin khẩn cấp 

về dịch trên địa bàn. Triển khai kế hoạch thành lập 04 Trạm Y tế lưu động tại 4 

miền trên địa bàn huyện. 

 + Thực hiện nghiêm quy trình phân luồng, phân loại trong việc khám chữa 

bệnh cho người dân; thực hiện việc mua, cấp các loại vật tư y tế, trang bị cơ sở vật 

chất cho các cơ quan, đơn vị và khu cách ly tập trung của huyện. Xây dựng Phương 

án đảm bảo cung cấp lương thực, thực phẩm trong trường hợp phải giãn cách xã 

hội; Phương án ứng phó với 1000 F0 trên địa bàn huyện và từng cấp độ dịch ở các 

xã, thị trấn; Phương án thành lập Khu thu dung, cách ly, điều trị tại sân vận động 

thị trấn Cổ Lễ. Triển khai thực hiện và hướng dẫn cách ly, điều trị F0 tại nhà đối 

với những người mắc Covid-19 nhẹ, không triệu chứng theo chỉ đạo của Trung 

ương, của tỉnh. Xây dựng, triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP 

ngày 17/3/2022 của Chính phủ và Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 28/3/2022 của 

UBND tỉnh về Chương trình phòng, chống Covid-19. 

 Có thể nói, công tác phòng, chống dịch Covid-19 của huyện luôn được 

Thường trực huyện ủy, UBND huyện và thường trực BCĐ phòng, chống dịch 

Covid-19 huyện chủ động, sẵn sàng ứng phó với các tình huống, nhiều khi đã có sự 

chuẩn bị trước và chỉ đạo trước một bước khi dịch xảy ra trên địa bàn. Đến nay 

dịch bệnh trên địa bàn huyện đã được kiểm soát, số ca nhiễm mới bình quân trong 

ngày giảm nhiều, 99,9% số ca nhiễm đã khỏi bệnh, không có trường hợp nào tử 

vong do Covid-19 tại huyện, an toàn trong tiêm chủng phòng Covid-19. 

 b. Về vắc xin tiêm phòng Covid-19: 

- Tổng số liều vắc xin đã được tiêm tính đến ngày 03/6/2022 là 346.989 liều, 

trong đó tiêm mũi 1 là 130.758 liều, tiêm mũi 2 là 120.673 liều, mũi 3 là 94.477 

liều, mũi 4 là 991 liều. 

- Số người từ 18 tuổi trở lên được tiêm vắc xin mũi 1 là : 107.604/116.694 

người, đạt 92.2%; tiêm mũi 2 là 105.753/107.604 người đã tiêm mũi 1, đạt  98.3%; 

tiêm mũi 3 là  94.477/105.753 người đã tiêm mũi 2, đạt 89.3%; tiêm mũi 4: 991 

liều. 

(Đến nay còn 11.276 người chưa được tiêm mũi 3: Trong đó 8.728 người là 

lao động và sinh viên đã tiêm mũi 2 ở địa phương nhưng không có mặt tiêm mũi 3; 
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1.254 người đã tiêm mũi 2 nhưng chưa đủ thời gian tiêm mũi 3; 1.294 người là F0, 

F1 đang điều trị, cách ly và chưa hồi phục sức khỏe). 

- Trẻ em từ 15 đến 17 tuổi được tiêm vắc xin mũi 1 là 6.185/6.677 người, đạt 

92,63%; tiêm mũi 2 là 6.456/6.185 người tiêm mũi 1, đạt 104,38%. Trẻ em từ 12 đến 

14 tuổi tiêm vắc xin mũi 1 là 8.594/8.647 người, đạt 99,4%; tiêm mũi 2 là 

8.464/8.594 người tiêm mũi 1, đạt 98,5%. Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi là 22.950 

người (đồng ý tiêm chủng 21.951); Đã tiêm mũi 1 là 8.375/21.951 người, đạt 38,2%. 

c. Các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian tới: 

- Các cấp, các ngành tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác và 

chủ động theo dõi sát thông tin diễn biến tình hình dịch để có các biện pháp trong 

phòng, chống. Tiếp tục tuyên truyền mạnh mẽ trên các phương tiện truyền thông để 

nhân dân hiểu rõ về dịch, không thờ ơ, nơi lỏng với dịch bệnh, thực hiện khẩu hiệu 

V2K (Vắc xin – Khẩu trang – Khử khuẩn). Khi có dịch bùng phát trên diện rộng 

cần tiếp tục thực hiện nghiêm 9 biện pháp phòng dịch và khẩu hiệu 5K theo khuyến 

cáo của Bộ Y tế. 

- Tiếp tục quản lý chặt chẽ những người đã đi, đến từ các vùng có dịch, có 

tiếp xúc với người nhiễm, nghi nhiễm trở về địa phương để có các biện pháp phòng 

chống kịp thờì. Hướng dẫn, quản lý, giám sát việc cách ly tại nhà, cách ly tập trung, 

khoanh vùng cách ly dịch đối với các trường hợp nghi ngờ mắc, nhiễm Covid-19 

theo hướng dẫn của Sở Y tế, Bộ Y tế. 

- Trong trường hợp khi dịch bùng phát trên diện rộng, có nhiều ca F0 trong 

cộng đồng cần thực hiện tốt phương châm phát hiện sớm, khoanh vùng gọn, cách ly 

và điều trị kịp thời. Duy trì 04 Trạm Y tế lưu động tại 4 miền và chuẩn bị sẵn sàng 

các túi thuốc cấp cứu, điều trị cho những người mắc covid trên địa bàn, trường hợp 

cấp thiết có thể thành lập thêm các Trạm Y tế lưu động. 

- Tiêm vắc xin phòng Covid-19: Tiếp tục triển khai thực hiện quy trình tiêm 

vắc xin an toàn, hiệu quả, đúng đối tượng theo chỉ đạo của các cấp; Thực hiện có 

hiệu quả kế hoạch tiêm mũi 3 cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên bị, tiêm mũi 4 cho 

đối tượng từ 50 tuổi trở lên và đối tượng nguy cơ cao, tiêm mũi 1, mũi 2 cho trẻ 5-

11 tuổi, tiêm mũi 1 mũi 2 cho trẻ 12-17 tuổi. 

3. Câu hỏi chất vấn của Đại biểu HĐND huyện: Đề nghị Trưởng phòng 

Nội vụ báo cáo làm rõ về tình hình, kết quả công tác cải cách hành chính năm 

2021; việc thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện 

giai đoạn 2021-2022; giải pháp nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tiếp theo và đề 

xuất định hướng về thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ không chuyên trách 

ở thôn, xóm, tổ dân phố và cán bộ không chuyên trách dôi dư sau sắp xếp, sáp 

nhập thôn xóm, tổ dân phố. 

Trả lời:  

1. Đối với tình hình, kết quả công tác cải cách hành chính năm 2021. 
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a. tình hình công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2021. 

Thực hiện Chương trình số 06-Ctr/HU của BCH Đảng bộ huyện về đẩy 

mạnh CCHC huyện Trực Ninh, giai đoạn 2020-2025; Quán triệt và tổ chức thực 

hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021- 2030 của Chính phủ, 

Nghị quyết số 04-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch số 79/KH-

UBND của UBND tỉnh về đẩy mạnh CCHC, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc 

tiến và thu hút đầu tư tỉnh Nam Định giai đoạn 2021- 2025; Chương trình tổng thể 

CCHC nhà nước tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2030 ban hành kèm theo Quyết 

định số 2084/QĐ-UBND của UBND tỉnh; Kế hoạch số 111/KH- UBND của 

UBND tỉnh về Cải cách hành chính tỉnh Nam Định giai đoạn 2021- 2025.  

UBND huyện đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 73/KH-UBND về cải 

cách hành chính huyện Trực Ninh giai đoạn 2021-2025 nhằm tập trung triển khai 

đồng bộ, có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của công tác CCHC giai 

đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội 

của huyện, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại 

hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV đã đề ra. Theo đó Phòng Nội vụ đã tích cực tham 

mưu cho UBND huyện phân công các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện chủ 

trì hoặc phối hợp thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của công tác CCHC; xây dựng 

chương trình, kế hoạch CCHC; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc 

các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện CCHC một cách đồng bộ, thống nhất.  

b. Kết quả chủ yếu đạt được  

Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 huyện Trực Ninh tiếp tục duy trì ở tốp 

đầu của tỉnh; 05 tháng đầu năm 2022 công tác cải cách hành chính tiếp tục được 

UBND huyện chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, có hiệu quả, qua đó chất lượng và hiệu 

quả công tác được nâng lên rõ rệt, nổi bật ở một số lĩnh vực cụ thể đó là:  

- Về cải cách thể chế: Công tác cải cách thể chế đã được quan tâm chỉ đạo 

thực hiện kịp thời, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước. Năm 2021, UBND 

huyện đã ban hành 6.468 văn bản các loại, trong đó có 11 văn bản quy phạm pháp 

luật. Văn bản của UBND huyện được ban hành đảm bảo đúng nội dung, thẩm 

quyền, hình thức, kịp thời chỉ đạo, điều hành các cơ quan, đơn vị, địa phương thực 

hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 

- Về cải cách TTHC: Hầu hết TTHC được các cơ quan, đơn vị niêm yết, 

công khai tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC, công khai trên Cổng/Trang thông tin 

điện tử theo quy định, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức truy cập tìm hiểu, thực 

hiện thuận tiện, chính xác. 

Cơ chế một cửa, một cửa liên thông, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã 

được triển khai ở các địa phương theo các quy định pháp luật và đạt được những 

kết quả tích cực, tạo sự chuyển biến rõ nét trong giải quyết TTHC cho người dân, 

doanh nghiệp. Đến nay 21/21 xã, thị trấn đã hoàn thành việc kiện toàn Bộ phận 

Một cửa để giải quyết TTHC. Việc triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/ke-hoach-79-kh-ubnd-2021-thuc-hien-nghi-quyet-04-nq-tu-tinh-nam-dinh-481869.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/ke-hoach-79-kh-ubnd-2021-thuc-hien-nghi-quyet-04-nq-tu-tinh-nam-dinh-481869.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-2084-qd-ubnd-2021-tong-the-cai-cach-hanh-chinh-nha-nuoc-tinh-nam-dinh-2021-2030-490831.aspx
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quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ cũng đạt được những kết quả tích cực, tạo tiền đề 

thúc đẩy triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; các địa 

phương đều ban hành Kế hoạch triển khai công tác kiểm soát TTHC, Kế hoạch rà 

soát TTHC và triển khai thực hiện nghiêm túc.  

- Về cải cách tổ chức bộ máy: Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ 

cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, UBND huyện đã ban 

hành các văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức cho các cơ quan 

chuyên môn, đơn vị sự nghiệp bảo đảm bao quát đầy đủ chức năng quản lý nhà nước 

của UBND huyện; đồng thời phân định rõ phạm vi, chức năng quản lý nhà nước về 

ngành, lĩnh vực trên cơ sở thực hiện nguyên tắc một việc chỉ do một cơ quan chủ trì, 

chịu trách nhiệm chính, các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp thực hiện. 

Hoạt động của UBND huyện luôn được thực hiện nghiêm túc theo quy chế 

làm việc, chất lượng, hiệu quả trong điều hành, quản lý hành chính nhà nước được 

nâng lên. Mối quan hệ công tác giữa các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện 

với UBND cấp xã được củng cố, gắn kết chặt chẽ, đảm bảo tính linh hoạt trong 

thực thi nhiệm vụ. 

- Về xây dựng và phát triển chính quyền điện tử: Việc ứng dụng công nghệ 

thông tin trong cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện được triển khai đồng bộ. 

100% các cơ quan nhà nước thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử tích hợp chữ ký 

số; hệ thống hội nghị trực tuyến được triển khai hoạt động có hiệu quả.  

Chính quyền điện tử bước đầu đã làm thay đổi cách thức làm việc của các cơ 

quan nhà nước trên địa bàn; các nhiệm vụ được giải quyết nhanh chóng, chính xác, 

đồng bộ hơn; hoạt động của cơ quan nhà nước được công khai, minh bạch, tạo điều 

kiện cho nhân dân theo dõi, giám sát. Đặc biệt, trong thời điểm dịch COVID-19 

bùng phát thì Chính quyền điện tử đã hỗ trợ quan trọng để không làm gián đoạn các 

hoạt động chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành; đồng thời hạn chế việc lây lan 

dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. 

2. Về tình hình, kết quả việc thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn, xóm, tổ dân 

phố; định hướng về thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ không chuyên 

trách ở thôn, xóm, tổ dân phố và cán bộ không chuyên trách dôi dư sau sắp xếp, 

sáp nhập thôn xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2022. 

a. Về tình hình:  

Tổng số thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện trước khi sắp xếp, sáp 

nhập là 391 (gồm 339 thôn, xóm và 52 tổ dân phố), trong đó: Đảm bảo tiêu chí về 

quy mô số hộ gia đình theo quy định là 31 thôn, xóm, tổ dân phố; không đảm bảo 

tiêu chí về quy mô số hộ gia đình theo quy định là 360 thôn, xóm, tổ dân phố, bao 

gồm: Thôn, xóm, tổ dân phố không đảm bảo 50% tiêu chí về quy mô số hộ gia đình 

theo quy định là 175; thôn, tổ dân phố có quy mô số hộ gia đình từ 50% đến dưới 

100% tiêu chí là 185. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/quyet-dinh-45-2016-qd-ttg-tiep-nhan-ho-so-tra-ket-qua-thu-tuc-hanh-chinh-qua-dich-vu-buu-chinh-cong-ich-326426.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/quyet-dinh-45-2016-qd-ttg-tiep-nhan-ho-so-tra-ket-qua-thu-tuc-hanh-chinh-qua-dich-vu-buu-chinh-cong-ich-326426.aspx
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Ngày 21/9/2021, UBND huyện đã ban hành Phương án số 03/PA-UBND về 

sắp xếp, sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố huyện Trực Ninh, giai đoạn 2021-2022 

làm cơ sở để UBND các xã, thị trấn xây dựng Đề án sắp xếp, sáp nhập thôn, xóm, 

tổ dân phố trên địa bàn. Nội dung Phương án thể hiện quan điểm chỉ đạo của 

UBND huyện như sau: 

- Sáp nhập: 342 thôn, xóm, tổ dân phố thành 142 thôn, xóm, tổ dân phố; đổi 

tên 17; giữ nguyên hiện trạng: 32 thôn, xóm, tổ dân phố. 

- Đối với các thôn, xóm, tổ dân phố có quy mô số hộ gia đình không đảm bảo 

50% tiêu chí: Bắt buộc sáp nhập với thôn, xóm, tổ dân phố liền kề; thôn, xóm, tổ 

dân phố sau khi sáp nhập phải đảm bảo tiêu chí về quy mô số hộ gia đình theo quy 

định của Thông tư số 14/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ, trừ những trường hợp có 

yếu tố đặc thù về vị trí địa lý, phong tục tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo. 

- Đối với các thôn, xóm, tổ dân phố có quy mô số hộ gia đình từ 50% đến 

dưới 100% tiêu chí: Sáp nhập với thôn, xóm, tổ dân phố liền kề ở những nơi có đủ 

kiều kiện. 

b. Về kết quả thực hiện. 

Đã thực hiện sáp nhập 342 thôn (xóm), tổ dân phố thành 142 thôn (xóm), tổ 

dân phố mới và thực hiện đổi tên 17 thôn, xóm, tổ dân phố. Như vậy, sau khi sáp 

nhập số lượng thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện Trực Ninh có 191 thôn, tổ 

dân phố (giảm 200 thôn, tổ dân phố).  

Quy mô số hộ gia đình: Có 156 thôn, tổ dân phố đạt và vượt tiêu chí về quy 

mô số hộ gia đình (trong đó có 82 thôn có trên 350 hộ gia đình); có 35 thôn, tổ dân 

phố đạt trên 50% đến dưới 100% tiêu chí về quy mô số hộ gia đình.   

Sau khi sáp nhập tình hình an ninh chính trị, an ninh nông thôn được đảm 

bảo không có đơn thư khiếu kiện liên quan đến việc sáp nhập thôn xóm, tổ dân phố; 

UBND các xã, thị trấn đã chỉ định Trưởng thôn, Tổ dân phố lâm thời để ổn định tổ 

chức và triển khai thực hiện nhiệm vụ theo quy định. 

c. Về chế độ, chính sách của người hoạt động không chuyên trách và cán bộ 

hội đoàn thể ở thôn, xóm, tổ dân phố dôi dư sau sáp nhập.  

- Đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, xóm, tổ dân phố thực 

hiện theo quy định của Nghị quyết số 53/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh là được 

hưởng 03 tháng phụ cấp hiện hưởng, không tính phụ cấp kiêm nhiệm và tiếp tục 

được hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế (nếu đang thực hiện) theo quy định cho đến hết 

ngày 31/12 của năm được giải quyết cho nghỉ công tác. 

- Đối với Công an viên thôn, xóm được hưởng trợ cấp theo quy định của 

Nghị định 73/2009/NĐ-CP của Chính phủ nếu có thời gian công tác 15 năm liên 

tục trở lên. 

- Đối với các trường hợp công an viên có dưới 15 năm công tác, bảo vệ dân 

phố, chi hội trưởng các đoàn thể được hưởng mức hỗ trợ 3 tháng sinh hoạt phí hoặc 
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phụ cấp hằng tháng hiện hưởng theo quy định của Nghị quyết số 63/2021/NQ-

HĐND tỉnh.  

Trên đây là báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và kết quả thực hiện 

của người trả lời chất vấn trong phiên chất vấn tại kỳ họp cuối năm 2021 HĐND 

huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026; UBND huyện trân trọng báo cáo./. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy; 

- Lãnh đạo HĐND, UBND huyện;   

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể; 

- Các xã, thị trấn; 

- Công thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT.     

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

   Lưu Văn Dương 
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