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V/v trả lời kiến nghị của cử tri tại Hội nghị tiếp xúc cử tri 

trước kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện. 
 

UBND huyện báo cáo trả lời kiến nghị của cử tri tại Hội nghị tiếp xúc cử tri 

trước kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 như sau: 

I. Lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT: 

Cử tri xã Xuân Tân đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm đầu tư kè sông 

Tài và sông Liêu Đông để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và tránh ngập lụt 

ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Đề nghị đầu tư đổ áp phan mặt đê 

Hữu Hồng đoạn thuộc xã Xuân Tân để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão. 

Trả lời: 

- Về đầu tư kè sông Tài và sông Liêu Đông để phục vụ cho sản xuất nông 

nghiệp và tránh ngập lụt ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân: 

+ Kênh Liêu Đông (dài 1.300m) và kênh Tài (dài 1.250m) thuộc địa phận xã 

Xuân Tân, là kênh tưới chính phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân các xã 

Xuân Tân, Xuân Thành. Hàng năm, UBND huyện đã giao các cơ quan chuyên 

môn của huyện phối hợp với các địa phương rà soát, lập dự toán kinh phí để kiên 

cố hóa các kênh tưới, tiêu phục vụ cho sản xuất và công tác PCTT trên địa bàn 

huyện. Qua khảo sát thực tế, để kiên cố hóa kênh Liêu Đông cần khoảng 11 tỷ 

đồng; kiên cố hóa kênh Tài cần khoảng 10 tỷ đồng. Do nguồn kinh phí đầu tư lớn, 

hàng năm, UBND huyện đã giao Công ty TNHH 1TV KTCTTL Xuân Thủy rà soát 

toàn bộ các kênh tưới, tiêu trong đó có kênh Liêu Đông, kênh Tài thuộc Công ty 

quản lý báo cáo UBND tỉnh, Sở NN&PTNT, các Sở, ban ngành có liên quan của 

tỉnh quan tâm đầu tư kinh phí để triển khai thực hiện. 

+ Đối với kênh Tài: Năm 2021, bờ tả kênh Tài bị sạt lở 02 đoạn với tổng 

chiều dài là 65m. UBND huyện đã giao các cơ quan chuyên môn kiểm tra, khắc 

phục sự cố và giao Công ty TNHH 1TV KTCTTL Xuân Thủy bố trí nguồn kinh 

phí từ nguồn kinh phí hàng năm được UBND tỉnh cấp (do công ty quản lý) tổ chức 

khắc phục xử lý sạt lở với kinh phí 122.750.000 đồng để đảm bảo an toàn cho công 

tác PCTT, sản xuất nông nghiệp. 

- Về đầu tư đổ áp phan mặt đê Hữu Hồng đoạn thuộc xã Xuân Tân để đảm 

bảo an toàn trong mùa mưa bão: 

+ Tuyến đê Hữu Hồng trên địa bàn huyện từ K188+833 (đò Cựa Gà - Xuân 

Hồng) đến K208+100 (dốc Ngô Đồng - Xuân Phú) dài 19,267 km, đi qua địa bàn 
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các xã Xuân Hồng, Xuân Châu, Xuân Thành, Xuân Tân và Xuân Phú. Từ năm 

2013 cả tuyến mặt đê đã được cứng hóa bằng bê tông 100% (mặt rộng 5m, lề 2 bên 

mỗi bên 0,5m), riêng đoạn từ dốc Chợ đê đến cống số 7 - xã Xuân Châu 

(K192+060 - K194+849) dài 2,789 km được láng nhựa. Do đây là tuyến đê vừa 

phục vụ công tác PCTT vừa kết hợp làm đường giao thông phục vụ việc đi lại, lưu 

thông của người dân nên thời gian qua một số đoạn mặt đê đã xuống cấp và bị rỗ 

đã phần nào ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân trên tuyến này, tuy nhiên 

chưa ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn đê điều trong mùa mưa bão.  

+ Hằng năm, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với 

các địa phương có tuyến đê đi qua kiểm tra, rà soát, đánh giá hiện trạng đê điều để 

đề xuất UBND tỉnh, Sở NN&PTNT tỉnh quan tâm bố trí nguồn kinh phí duy tu hàng 

năm để nâng cấp mặt đê. Năm 2021, UBND tỉnh Nam Định, Sở NN&PTNT tỉnh đã 

đầu tư nâng cấp bằng hình thức áp phan trên nền bê tông đoạn đê Hữu Hồng từ 

K198+000 ÷ K203+400 dài 5,4 km (thuộc địa phận xã Xuân Thành, Xuân Tân) với 

tổng kinh phí đầu tư 5,4 tỷ đồng theo phương châm: “đoạn nào bị hư hỏng trước thì 

ưu tiên nâng cấp, tu bổ trước”. Riêng đoạn đê Hữu Hồng qua địa phận xã Xuân Tân 

có tổng chiều dài 5,852 km (từ K201+308 - K206+160), năm 2021 đã được áp phan 

2,092 km (từ K201+308 - K203+400) chiếm tỷ lệ 37% tổng chiều dài (toàn tuyến đê 

Hữu Hồng trên địa bàn huyện dài 19,267 km đã được áp phan 7,250 km (đoạn từ 

K196+650 -:- K203+400 và đoạn từ K207+600 -:- K208+100). Theo Kế hoạch, 

trong năm 2022, Sở NN&PTNT sẽ tiếp tục đầu tư kinh phí từ nguồn kinh phí duy tu 

đê điều hàng năm để thảm áp phan mặt đê Hữu Hồng đoạn từ K203+400 -:- 

K206+283 (dài 2,883 km) thuộc địa phận xã Xuân Tân.  

II. Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường: 

1. Cử tri xã Xuân Kiên, Xuân Hòa đề nghị nhà nước giao đất cho các hộ 

dân thuộc diện tái định cư trước khi thu hồi đất để thực hiện dự án dự án xây 

dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển để tạo 

điều kiện thuận lợi cho người dân ổn định cuộc sống. Đồng thời, thông báo 

sớm, kịp thời về các chính sách đền bù, hỗ trợ cho các hộ trong diện tái định cư 

để nhân dân biết.  

Trả lời: 

Dự án Xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven 

biển đã được HĐND tỉnh Nam Định quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết 

số 70/NQ-HĐND ngày 02/12/2021; phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án 

tại Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 17/6/2022 quy mô đầu tư xây dựng tuyến 

đường với chiều dài khoảng 24,65 km, tiêu chuẩn đường cấp I đồng bằng, tổng 

mức đầu tư dự án là 5.995,0 tỷ đồng; thời gian thực hiện năm 2022-2027. Ngày 

25/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã có Văn bản số 382/TTg-NN về việc chuyển 

mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Nam Định. Trong đó, diện tích đất 

trồng lúa được chấp thuận chuyển mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp để 

thực hiện Dự án xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ 

ven biển tỉnh Nam Định là 167,81 ha. Hiện nay, các cơ quan, ban ngành của tỉnh 

đang hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt dự án theo quy định. Theo khảo 
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sát sơ bộ, phạm vi GPMB dự án dự kiến sẽ thu hồi đất ở của một số hộ dân thuộc 

các xã Xuân Hòa, Xuân Kiên và thị trấn Xuân Trường. UBND huyện đã chỉ đạo 

UBND các xã, thị trấn liên quan thống kê số hộ dự kiến thu hồi đất thuộc diện phải 

bố trí tái định cư để lập các thủ tục trình UBND tỉnh phê duyệt các khu tái định cư.  

Ý kiến đề nghị nhà nước giao đất cho các hộ dân thuộc diện tái định cư trước 

khi thu hồi đất để thực hiện dự án, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân ổn định 

cuộc sống là chính đáng, UBND huyện có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan, địa 

phương đẩy nhanh tiến độ lập thủ tục trình UBND tỉnh sớm phê duyệt và triển khai 

các khu tái định cư theo quy định phục vụ công tác GPMB thực hiện dự án. 

Về đề nghị của cử tri thông báo sớm, kịp thời về các chính sách đền bù, hỗ trợ 

cho các hộ trong diện tái định cư để nhân dân biết: Sau khi dự án được phê duyệt, 

UBND huyện sẽ triển khai các thủ tục về GPMB theo quy định, trong đó sẽ chỉ đạo 

các địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan tuyên truyền, phổ biến đầy đủ các 

văn bản quy định về chế độ, chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà 

nước thu hồi đất để các hộ dân được biết, đồng thuận trong quá trình GPMB. 

2. Cử tri xã Xuân Kiên, Xuân Hòa đề nghị xem xét áp giá đền bù đối với 

diện tích đất ở, đất nông nghiệp khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án 

sát với giá thị trường. 

Trả lời:  

Theo Luật Đất đai năm 2013, tại Khoản 2, Điều 74 về Nguyên tắc bồi thường 

về đất khi nhà nước thu hồi đất quy định: “Việc bồi thường được thực hiện bằng 

việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để 

bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi 

do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất”. 

Theo quy định trên, trên cơ sở điều tra, khảo sát thực tế, thẩm định, xác định và 

tham mưu của các Sở, ngành, UBND tỉnh sẽ ban hành giá đất cụ thể đối với từng 

loại đất để bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân khi nhà nước thu hồi đất đối với từng 

dự án. 

III. Lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch 

Cử tri xã Xuân Kiên đề nghị huyện quan tâm chi trả phụ cấp hỗ trợ cho số 

cán bộ cơ sở dôi dư sau khi sáp nhập thôn, xóm. 

Trả lời: 

Ngày 24/02/2022, UBND huyện đã có Tờ trình số 21/TTr-UBND về việc đề 

nghị hỗ trợ nguồn kinh phí chi trả trợ cấp cho cán bộ dôi dư do sáp nhập thôn, 

xóm, tổ dân phố gửi UBND tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh. Tổng kinh phí đề nghị hỗ trợ là 

1.906.098.400 đồng. Trong đó, kinh phí thực hiện chi trả cho cán bộ dôi dư thuộc 

xã Xuân Kiên là 116.756.400 đồng. Hiện Sở Nội vụ đang tổng hợp, thẩm định. Khi 

có kết quả, UBND huyện sẽ chỉ đạo chi trả cho các đối tượng theo quy định. 

IV. Lĩnh vực Nội vụ: 

Hội Cựu chiến binh huyện phản ánh: “Hiện nay, Hội CCB cấp cơ sở chưa 

được hưởng chế độ phụ cấp công vụ (Theo Nghị định 34/2019 của Chính phủ. 



4 

Theo Nghị định 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ, Chủ tịch, 

Phó Chủ tịch Hội CCB cấp cơ sở thôi việc được hưởng trợ cấp một lần bằng ½ 

tháng lương/1 năm (đủ 12 tháng) và được hưởng không quá 2 nhiệm kỳ (10 

năm). Do cán bộ cơ sở thiếu nên trong thời gian qua, một số địa phương quyết 

định kéo dài thời gian công tác của các chức danh trên lên 3-4 nhiệm kỳ. Đến 

khi thôi việc chỉ được hưởng trợ cấp 1 lần của 2 nhiệm kỳ (10 năm). Đề nghị 

xem xét để Chủ tịch hội CCB cấp cơ sở được hưởng phụ cấp công vụ và khi thôi 

việc được hưởng trợ cấp đúng với thời gian công tác”. 

Trả lời: 

* Về việc Chủ tịch hội CCB cấp cơ sở chưa được hưởng chế độ phụ cấp 

công vụ theo Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ.  

Cán bộ làm Chủ tịch Hội CCB xã, thị trấn có 02 diện cụ thể, như sau: 

1. Cán bộ hưởng lương theo ngạch, bậc lương (chế độ công chức) phải tham 

gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và thực hiện theo Luật Lao động hàng tháng 

được hưởng thêm phụ cấp chức vụ 0,15 và phụ cấp công vụ 25%. 

2. Cán bộ đang hưởng chế độ hưu trí hoặc trợ cấp mất sức lao động: Khoản 2 

Điều 2 Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ đã sửa đổi Điểm 

c Khoản 1 Điều 5 Nghị định 92/NĐ-CP quy định: “Cán bộ đang hưởng chế độ hưu 

trí hoặc trợ cấp mất sức lao động, ngoài lương hưu hoặc trợ cấp mất sức lao động 

hiện hưởng, hàng tháng được hưởng một khoản trợ cấp bằng 100% mức lương bậc 

1 của chức danh hiện đảm nhiệm theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5 Nghị 

định này và không phải đóng bảo hiểm xã hội bảo hiểm Y tế”. Do đó, trường hợp 

người đang hưởng chế độ hưu trí được bầu làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã, 

thị trấn không thuộc đối tượng được xếp lương hoặc phụ cấp quân hàm nên không 

thuộc đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp công vụ quy định tại Điều 1, Điều 2 

Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ vể chế độ phụ cấp 

công vụ. 

* Việc Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội CCB cấp xã thôi việc được hưởng trợ 

cấp 1 lần = ½ tháng lương trên năm. 

Khoản 5, Điều 1, Nghị định 157/2016/NĐ-CP ngày 24/11/2016 của Chính 

phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh quy 

định: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội CCB cấp cơ sở thôi việc được hưởng trợ cấp một 

lần bằng ½ tháng lương/1 năm. 

Mục II, phần thứ hai, Nghị quyết số 09/NQ-CCB ngày 11/01/2021 của BCH 

Hội CCB Việt Nam quy định thời gian tham gia công tác Hội đối với đối tượng đã 

nghỉ hưu không quá 02 nhiệm kỳ liên tiếp hoặc không quá 10 năm liên tục. Trường 

hợp đặc biệt kéo dài thời gian tham gia công tác Hội do cấp có thẩm quyền xem 

xét, quyết định. 

Như vậy, trường hợp Chủ tịch, Phó Chủ tịch CCB các xã, thị trấn đã đủ 10 

năm tham gia Hội (theo nhiệm kỳ) nếu tiếp tục tham gia do địa phương khó khăn 

về nguồn thì phải có ý kiến của cấp ủy địa phương và ý kiến của Hội CCB huyện 
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(bằng văn bản) thì mới thuộc diện xem xét giải quyết chính sách, chế độ kéo dài 

trên 2 nhiệm kỳ. 

V. Lĩnh vực Y tế:  

Cử tri xã Xuân Tân phản ánh:“Hiện nay chất lượng khám chữa bệnh, thái 

độ phục vụ, chăm sóc bệnh nhân của một số y bác sỹ của Trung tâm Y tế huyện 

chưa tốt. Đề nghị huyện quan tâm phối hợp chỉ đạo nâng cao chất lượng khám 

bệnh, y đức, thái độ phục vụ nhân dân của Trung tâm Y tế huyện”. 

Trả lời: 

Ý kiến kiến nghị của cử tri là chính đáng. UBND huyện xin được tiếp thu ý 

kiến của cử tri và đã chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện báo cáo giải trình, làm rõ và trả 

lời kiến nghị của cử tri (có báo cáo gửi kèm).  

Theo Thông tư số 07/2021/TT-BYT ngày 27/5/2021 của Bộ Y tế quy định: 

“Trung tâm Y tế huyện là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế… chịu 

sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở vật 

chất của Sở Y tế; chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các đơn vị y tế 

tuyến tỉnh, Trung ương; chịu sự quản lý nhà nước của UBND cấp huyện theo quy 

định của pháp luật”. Thời gian tới, UBND huyện sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Y tế 

trong việc chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ, 

góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. 

Trên đây là Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Hội nghị tiếp xúc cử 

tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT. 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

 

 

 

 

 

 


