
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NAM TRỰC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-VP 

V/v tham mưu Chủ tịch UBND 

huyện văn bản trả lời các ý kiến, 

câu hỏi phục vụ hội nghị đối 

thoại năm 2022 

Nam Trực, ngày       tháng 9 năm 2022 

 

 

Kính gửi:  

- Phòng Nông nghiệp và PTNT; 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Phòng Nội vụ; 

- Bảo hiểm xã hội huyện; 

- Văn phòng Huyện ủy- HĐND-UBND huyện. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 35-KH/HU ngày 29/4/2022 của Ban Thường vụ 

Huyện ủy về việc tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính 

quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân 

trên địa bàn huyện năm 2022. 

 Căn cứ kết quả tổng hợp các ý kiến, câu hỏi tham gia đối thoại của Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể chính trị- xã hội và Nhân dân huyện với 

đồng chí Chủ tịch UBND huyện năm 2022, UBND huyện yêu cầu các phòng, 

ngành căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao tham mưu cho Chủ tịch UBND 

huyện các nội dung sau: 

1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

Tham mưu Chủ tịch UBND huyện: 

1.1. Lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện để: 

- Huyện Nam Trực sẽ có 100% số xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới 

nâng cao cũng như có kế hoạch để huyện Nam Trực đạt chuẩn nông thôn mới 

nâng cao trong những năm tới? 

- Huyện Nam Trực có kế hoạch như thế nào để xây dựng xã nông thôn 

mới kiểu mẫu đến năm 2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 

XXVI? 
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1.2. Lãnh đạo, chỉ đạo để giải quyết các vấn đề sau: 

- Trên địa bàn huyện hiện nay có một số diện tích đất canh tác lúa ở vùng 

trũng gieo cấy lúa mùa thường bị ngập úng, cho năng suất không cao, người dân 

đề nghị cho phép chuyển mục đích sang nuôi trồng thủy sản; có một số diện tích 

đất canh tác lúa có cốt nền cao, gây khó khăn trong việc lấy nước cho lúa, người 

dân đề nghị cho phép hạ cốt đất để thuận tiện cho việc canh tác lúa. 

- Hiện nay nạn chuột phá hoại mùa màng, gây thiệt hại lớn đến sản xuất 

nông nghiệp. 

1.3. Định hướng lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết nội dung sau:  

- Hiện nay, hệ thống kênh cấp 1 + 2 tại địa bàn một số xã, thị trấn có 

nhiều đoạn bị bồi lắng, lòng kênh bị thu hẹp; có nhiều đoạn bờ kênh bị sạt lở, 

gây ảnh hưởng đến việc tưới tiêu nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp. 

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

Tham mưu Chủ tịch UBND huyện: 

2.1. Lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện giải phóng mặt bằng dự án 

theo kế hoạch của tỉnh đề ra (Theo quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông 

vận tải trên địa bàn tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tỉnh Nam Định sẽ khởi 

công xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần với tổng chiều dài 

24,7km. Trong đó: Chiều dài toàn tuyến đi qua huyện Nam Trực khoảng 9,48km 

trên địa bàn 6 xã: Nam Cường, Hồng Quang, Nam Hùng, Nam Hoa, Nam Hồng, 

Nam Thanh với thiết kế mặt đường 8 làn xe, giải phóng mặt bằng với mặt cắt 

ngang 100m). 

2.2. Lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện cấp GCN QSD đất cho các hộ 

gia đình sử dụng đất chưa hợp pháp theo hướng dẫn số 42, 1456 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường. 

2.3. Nguyên nhân và giải pháp việc xử lý vi phạm đất đai theo Hướng dẫn 

số 42 và 1456 của Sở Tài nguyên Môi trường, trên địa bàn xã Nam Mỹ đã có 58 

hộ dân thực hiện nghĩa vụ tài chính, đến nay vẫn chưa được cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất. 

2.4. Chỉ đạo và giải quyết để khắc phục tình trạng hệ thống sông, ngòi 

trên địa bàn xã Nam Mỹ bị ô nhiễm do nguồn nước thải chảy từ phường Cửa 

Nam và xã Nam Phong (thành phố Nam Định) chảy xuống (qua hệ thống cống 

hộp đường 45m) gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, sản xuất của nhân dân 

xã Nam Mỹ.  
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2.5. Giải pháp phân loại và xử lý rác thải tại nguồn đạt hiệu quả (Thực 

hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2 (xây 

dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu), tiêu chí 17 về môi trường cần thực 

hiện khá cao, cụ thể cần quan tâm và thực hiện hiệu quả mô hình phân loại và xử 

lý rác thải tại nguồn. Hiện nay, các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn huyện đã phối 

hợp với Phòng Tài nguyên Môi trường tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền vận 

động cán bộ, hội viên và nhân dân tham gia thực hiện việc phân loại và xử lý rác 

thải tại hộ gia đình. Ở nhiều địa phương, mô hình thực hiện đã dần có hiệu quả 

và đi vào nề nếp. Tuy nhiên ở khâu trung chuyển, vận chuyển rác về nơi tập kết 

để xử lý ở một số địa phương vẫn còn tình trạng chưa có phương tiện, công cụ 

thu gom rác theo đúng chủng loại đã được phân thành hữu cơ và vô cơ tại các hộ 

gia đình. Vì vậy nhân dân lo ngại việc phân loại và xử lý rác tại nguồn có đạt 

đúng hiệu quả theo đề án đã triển khai không). 

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: 

Tham mưu Chủ tịch UBND huyện: 

3.1. Lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức  thực hiện giải tỏa vi phạm hành lang an 

toàn giao thông trên địa bàn huyện (như lấn chiếm lòng lề đường, làm mái che 

qua đường,… gây che khuất tầm nhìn) diễn ra tại một số xã, thị trấn của huyện, 

gây ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân. 

3.2. Đề nghị với Sở Giao thông Vận tải bổ sung giải gờ giảm tốc hạn chế 

tốc độ, giảm thiểu tai nạn giao thông trên đoạn đường đoạn cua qua Đền thôn 

Bổn - xã Nam Hải (do thời gian qua xảy ra một số vụ tại nạn giao thông gây chết 

người, Nguyên nhân chính là người tham gia giao thông không giảm tốc độ khi 

vào cua, đâm vào rào chắn gây tai nạn). 

3.3. Làm tuyến đường Thái - Hải để phục vụ nhân dân đi lại vì chủ trương 

đầu tư dự án đã có từ năm 2020. 

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch: 

Tham mưu UBND huyện có văn bản chỉ đạo hướng dẫn cụ thể công tác 

giải ngân số tiền hỗ trợ người trồng lúa theo Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 

11/7/2019 của Chính phủ. 

5. Phòng Văn hóa và Thông tin 

Tham mưu Chủ tịch UBND huyện: 

5.1. Lãnh đạo, chỉ đạo để Ban quản lý các di tích lịch sử văn hóa các 

chùa, đền hoạt động hiệu quả, đảm bảo theo quy định của pháp luật (Huyện 

Nam Trực có 55 chùa, đền được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, 

cấp Trung ương. Trong thời gian qua, bên cạnh những di tích có Ban quản lý 

hoạt động rất tốt, tuy nhiên cũng còn có những di tích chất lượng hoạt động của 

Ban quản lý di tích còn chưa cao). 
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5.2. Định hướng lãnh đạo, chỉ đạo để tháo gỡ khó khăn sau: Trước sắp 

xếp sáp nhập thôn (xóm), thôn (xóm) nào cũng có hương ước, quy ước; sau sắp 

xếp, sáp nhập thành thôn mới, có sự khác biệt về hương ước, quy ước, đặc biệt 

là việc hiếu, hỷ, lễ hội,… gây khó khăn trong công tác điều hành, quản lý của 

thôn, xóm và sinh hoạt trong cộng đồng dân cư. 

6. Bảo hiểm xã hội huyện: 

Tham mưu Chủ tịch UBND huyện: 

6.1. Lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện để đến hết năm 2022 đạt tỷ lệ 

người dân tham gia bảo hiểm y tế là 95% theo Nghị quyết của Ban chấp hành 

Đảng bộ huyện (Hiện nay, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn huyện đạt 86%).  

6.2. Giải pháp về tình trạng hiện nay có nhiều số hộ dân đi làm ăn xa, 

hàng năm không về địa phương nhưng vẫn tính hộ khẩu thường trú tại địa 

phương, đã ảnh hưởng rất lớn tới tiêu chí tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế.  

7. Phòng Nội vụ huyện: 

Tham mưu Chủ tịch UBND huyện: 

7.1. Lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện để công tác cải cách hành 

chính trên địa bàn huyện tiếp tục tốt hơn nữa trong thời gian tới (Trong những 

năm qua, huyện Nam Trực đã triển khai đồng bộ, quyết liệt và đạt kết quả tích 

cực trong công tác cải cách hành chính như xây dựng Chính quyền điện tử, ứng 

dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, hoạt động của bộ phận một 

cửa,...). 

7.2. Cơ chế, chính sách khen thưởng động viên kịp thời cho công nhân, 

lao động giỏi, lao động tiêu biểu xuất sắc trên địa bàn huyện để khuyến khích 

lực lượng công nhân thi đua sản xuất tăng năng suất làm giàu cho huyện (Lực 

lượng công nhân, người lao động chiếm trên 75% lực lượng lao động của toàn 

huyện, tạo ra giá trị sản xuất lớn trong tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế 

quốc dân của huyện. Tuy nhiên, việc khuyến khích, khen thưởng cho công nhân, 

lao động giỏi huyện nhà chưa có trong kế hoạch khen thưởng hàng năm). 

7.3. Về việc thực hiện chế độ lương cho Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh cấp 

xã theo chế độ hiện hành, không cắt 25% công vụ (Hiện nay các đồng chí Chủ 

tịch Hội Cựu Chiến binh cấp xã hưởng mức lương là 1,75. Mức lương Bậc 1 và 

25% phụ cấp công vụ, tổng lương là 3.258.000 đồng. Tuy nhiên, thời gian vừa 

qua, UBND huyện có quyết định cắt 25% phụ cấp công vụ. Vì vậy mức lương 
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hiện nay là 2.607.500 đồng, đối với một số đồng chí đang hưởng chế độ hưu trí 

tham gia công tác, cương vị Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã. Việc làm trên ảnh 

hưởng lớn đến tâm tư, tình cảm của một số cán bộ Cựu chiến binh. Hiện nay, Bộ 

Nội vụ đã có Công văn 1648/BNV-CQĐP; trong đó nêu rõ: Trong thời gian 

chưa sửa đổi, bổ sung Nghị định số 34/2019/NĐ-CP thì chế độ chính sách đối 

với Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh cấp xã đề nghị thực hiện theo quy định hiện 

hành (Theo trang thông tin Cựu Chiến binh số tháng 8/2022, Trung ương Hội 

Cựu Chiến binh đã có thông tin trả lời về việc này. Trong đó khẳng định một số 

địa phương cắt 25% phụ cấp công vụ là chưa đúng với Nghị định 34/2009/NĐ-

CP của Chính phủ và Công văn 1648/BNV-CQĐP của Bộ Nội vụ). 

7.4. Chính sách hợp lý khi khoán quỹ phụ cấp đối với các tổ dân phố có từ 

350 hộ gia đình trở lên để động viên, khích lệ các phòng trào ở cơ sở (Theo 

Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ quy định chế độ 

người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có không quá 3 người  

được hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước và chỉ áp dụng đối với 

các chức danh: Bí thư chi bộ, Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng dân phố, Trưởng ban 

công tác mặt trận. Ngân sách nhà nước thực hiện khoán quỹ phụ cấp bằng 3,0 

lần mức lương cơ sở để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không 

chuyên trách ở thôn, xóm, tổ dân phố. Riêng đối với tổ dân phố có từ 350 hộ gia 

đình trở lên được khoán quỹ phụ cấp bằng 5 lần mức lương cơ sở (Nghị định 

này có hiệu lực từ ngày 25/6/2019).  Hiện nay trên địa bàn thị trấn Nam Giang 

có 5 tổ dân phố có 350 hộ gia đình trở lên, đặc biệt có tổ dân phố số 6 (thôn Ba) 

có trên 500 hộ gia đình, địa bàn rộng, dân số trên 2.000 người nhưng chỉ được 

hưởng phụ cấp bằng 3 lần mức lương cơ sở). 

7.5. Biện pháp xử lý vấn đề sau: Theo quy định về chế độ chi trả phụ cấp 

Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, đơn vị có số dân dưới 350 hộ dân hệ số phụ cấp là 

1,1; số dân trên 350 hộ, hệ số phụ cấp là 1,8. Trên thực tế số dân chênh lệch cao, 

chưa công bằng làm ảnh hưởng đến chất lượng công tác. 

7.6. Giải pháp xử lý vấn đề sau: Theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 

22/10/2009 của Chính phủ quy định về chức danh, số lượng, một số chế độ, 

chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn; và những người 

hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Các chức danh kiêm nhiệm được hưởng 

phụ cấp kiêm nhiệm. Nhưng chức danh Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND 

xã lại không được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm.  
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* Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ngành tham mưu Chủ tịch UBND 

huyện các nội dung nêu trên bằng văn bản, gửi về UBND huyện (qua Văn 

phòng HU-HĐND-UBND huyện) trước ngày 27/9/2022. 

8. Giao Văn phòng HU-HĐND-UBND huyện: Tổng hợp, tham mưu 

Chủ tịch UBND huyện báo cáo trả lời các ý kiến, câu hỏi đối thoại, gửi về Ban 

Dân vận Huyện ủy trước ngày 30/9/2022 (số lượng 05 bản). 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện đảm bảo nội 

dung và thời gian quy định./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lưu Quang Tuyển 
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