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S& 763/BC-UBND Nghi Scm, ngày 17 t/'láng 11 nãm 2020 

BAO CÁO 
Kt qua giãi quyt các kin, kin nghj cüa cfr tn gui tói kt h9p thfr 15 

HDND thj xã Nghi Soii, khóa XIX, nhim k 2016 - 2021 

Tip thu kin cüa Uy ban Mt trn T quc thj xã tai  Thông báo s 
92/TB-MTTQ ngày 24/6/2020 ve cong tác mt trtn tham gia xây dijng chinh 
quyên và tong hçp r kiên, kiên nghj cüa cü tn và nhân dan tti k' hQp thu 15 
HDND thj xã khóa XIX; Cong van so 109/HDND-TTHD ngày 31/7/2020 cUa 
HDND huyn ye vic tong hcTp kiên, kiên nghj cUa cir tn g1ri tâi k' h9p thir 15 
HDND thj xà khóa XIX, thim k' 2016 - 2021. UBND thj xã dã chi dao  các 
phông, ban di, các dcin vi và UBND các phithng, xã lien quan tp trung giài 
quyêt các kiên nghj cüa cü tn. Kêt qua giãi quyêt nhu sau: 

Tong so các kiên, kiên nghj cüa ci:r fri dã duçc giãi quyêt là 45 kiên 
nghj, trong do: Nông, lam, ngu nghip 08 kiên nghj; dâu tu c sâ ha tang 
(dir6ng giao thOng, thüy loi, din) 17 kiên nghj; tài chinE ngân sách 03 kiên 
nghj; quán l' dat dai, tài nguyen khoáng san, môi tnr&ng 05 kiên nghj; cong tác 
giãi phóng mt bang, h try, tái dnh cu 04 kiên nghj; an ninh trt tir 03 kiên 
nghj; giao UBND các phiiàng, xã giài quyêt 05 kiên nghj. Trong dO, có nhüng 
ni dung UBND thj xà dã trã kyi nhiêu lan. Theo dO UBND thj xã chi trã 10'i 
nhüng ni dung mài, cii the nhu sau: 

I. Linh vljc san xuât nông, lam, ngtr nghip, kênh rntrong (08 kin ngh) 
1. Cütridcin vj bâu ciir s 8, s 9, so l0phãn ánhvê tmnhtrngdâtdai san 

xuât nông nghip bO hoang nhiêu do chi phi vt tu cao, dâu ra san phâm bâp 
bênh, do do dê nghj thi xã quan tarn dâu lii phát triên san xuât nông nghip, cái 
tao h thông keith rnuang, thay dOi c câu giông theo thai vçi, ho trç tp huân, 
chuyên giao tiên ho khoa hçc k thut, M trg giông... vâ can có các mô hInh 
phát tniên nông nghip, dnh huàng phát trin lang nghê theo hu&ng ben virng. 

Trá Ryi: 
San xutt nông nghip trên dia bàn th xã trong nhüng nãrn gân dày gp rat 

nhiêu khó khãn, ben canh  các khó khàn khách quan do thOi tiêt, vi dOng xuãn 
thucing ret dam, ret hai, vu mua thumg han dâu vu, mua bão cuôi vu gay thiêt 
hai hfcn cho san xuât, các yeu to ye mtt xà hi tác dng lan den san xuât nông 
nghip do là vic do thj hOa nhanh, chuyên djch mnh lao dng nông nghip 
sang cong nghip, djch vu, xay ding cho thu nh.p cao han và it rüi ro, trong khi 
sànxuât nông nghip cho thu nhp thâp, i-ui ro cao, chi phi dâu tu 1ón nén có 
nEiêu din tIch dat nông nghip bj bO hoang, dê khäc phic tlnh trang nOng dan 
bO rung san xuât ngày càng nhiêu, trên Ca s Nghj quyêt cüa TinE üy, Chuo-ng 
trInh hành dng cüa UBND tinh ye tIch t, t.p trung dat dai d phát triên nông 
nghip quy mô lan, cong ngh cao den närn 2025, djnh huang den näm 2030, 
UBND thj xà Nghi Son dã ban hành Quyêt djnh sO 1 108/Qf) —UBNID ngày 
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15/4/2020 cüa v vic tich ti dat dai, san xut theo huóng cong ngh cao, van 
ban s 1278/UBND-NN ngây 29/4/2020 ye vic tang cuàng chi dao  san xuât, 
tich ti dt dai. Dê phát triên nông nghip trong tInh hInh miii phü hçp vth qua 
trinh do thj boa th xã, UBND thj xã dã h trq nhiêu chucing trInh phát triên 
nông nghip trong do dã dâu tr nâng cap các cong trInh kênh mucing ho dip,  ho 
trçi các mô hInh san xuât hang hóa cá trOng tr9t, chän nuôi, nuôi trông thüy san, 
tp huân cho UBND các xã, phu&ng. Thii gian ti UBND thj xã së ban hành Dê 
an tich ti d.t dai, trong dO có Co chê h trq các mô hInh tIch tii dat dai san xuât 
hang boa có hiu qua. D han  ch các khó khän trong san xuât nông nghip, các 
xã, phithng can phát huy vai trO câu nôi gia các hçp tác xã djch vii nôngnghip 
vO'i doanh nghip và nông dan, thirc hin vic tIch tii dat dai và san xuât hang 
hóa lien kt thông qua hçip tác xã nông nghip, nhân rng các mô hInh san xuât 
hiu qua, tjch circ 1ng dçing khoa h9c k thut và cong ngh vào trong san xuât. 

2. Cir tn don vj s 8, sO 9 dé nghj Cong ty TNHH thCiy nông song Chu 
cap nuâc dung nông ljch tao  diêu kin thun 1?i  cho nhân dan san xuât. 

Trã Ru: 
Hang näm UBND thj xã xay dimg Phuong an san xuât, ccu câu giông cay 

trông Va lch gieo trông cho trng loai cay trông và ttrng thui vi, trên Co sâ ljch 
thui viii cüa UBND thj xã, Cong ty TNHH thüy nông song Chu chi nhánh Nghi 
Son chü dng xây drng kê hoach tuài và k hcp dông vài UBND các xã, 
phu&ng d to chüc tithi theo ké hoach, theo do UBND các xã, phithng hi.ràng 
dn nhân dan thirc hin gieo cay dung ljch thOi phôi hqp vri Cong ty Song 
Chu chi nhánh Nghi Son dê diêu tiêt nuàc tirài hçp 1', tiêt kim. MOt so xã 
thuâng cay lüa xuân sam han Ijch thui v cüa thj xä tr 10-20 ngày, cuOi vi li 
tháo ht nithc rung dê thun lçui cho thu hoach, v1i rniia dê nghj lay nuàc sam 
de lam dat, sau do lai  tháo  can  cho dé sa và 1i yeu câu barn nuâc dé duOng lüa, 
gay khó khän cho vic diêu tiêt nuâc hp 1' cho toàn vOng và lam lang phi 
nguOn nuàc lithi. UBND thj xã së phôi hçup cOng ty Song Chu chi nhánh Nghi 
Son tO chüc diêu tiêt nuâc tixài dOng thai vi.i san xuât, theo dOng hçup dông k' 
vâi UBND các xã, phrn'ing mt cách khoa h9c, tiêt kim. 

3. Cu tn xã Tnrang Lam d nghj xây dirng tuyên muang tiêu nithc (doan 
thôn HOa Lam) và các tuyên muang tiêu nithc tai  cánh dong thôn Ninh Son. 

Trãlbi: 
Tuyên mucing tiêu nuàc thOn HOa Lam là tuyên muang tiêu hoàn trã 

dtrang Quôc l 1A, UBND thj xã dang phôi hçup vth Ban quán 1 khu kinh tê 
Nghi Son dê thirc hin. Các tuyên mixcung tiêu nuac tai  thôn Ninh Son tiêu nithc 
cho san xuât nOng nghip, hin nay UBND thj xã dã phôi hçp vâi COng ty san 
xuât bao bI Dai  Duong và các doanh nghip dê thirc hin xây dirng mOi dam báo 
vic tiêu nuóc. 

4. Cu tn xã Djnh Hãi dê nghj süa chüa kênh tithi nithc tr ho Hao Hao den 
thôn 8 xã Dinh Hái. 

Trál?n: 
UBND thj xã da chi dao  phOng NOng nghip &PTNT, UBND xã Djnh 

Hãi to chüc kiêm tra kênh tthi t& ho Hao Hao den Thôn 8 xã Djnh Hái, hin nay 
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kênh dã có mt s dim rô ii, xung nhizng vn dam bão phiic vu tithi nuóc 
cho san xuât nông nghip nàm 2020, UBND thj xâ dang phôi hçip viii Cong ty 
TNHH MTV Song Chu chi nhánh Nghi San rà soátvà dê nghj Cong ty Co k 
hoach nâng cap dam bão tithi mric phiic vii san xuât nông nghip xã Djnh Hãi. 

5. Cu tn don vj bau s 9 (Các San, Anh San, Ngc Linh) d nghj 
UBND thj xã có Co chê kIch cau dé tu s'Cra he thông kênh mixong thày igi ni 
dông phiic vi san xuât nông nghip. 

Trà lOi: 
Dôi vth san xuât nông nghip cüa thj xä Nghi San các din tIch sn xut 

nông nghip 11am trong vüng phiic vi1 tri cUa h thông kênh Bäc thuc Cong ty 
Song Chu quãn lr  ducic phiic vi nithc co ban thun lçii, trong do các xà du 
nguôn gôm Các San, Anh San, Ngoc Linh là các xã duçc phiic vii tuài tot nhât 
so vâi các xã, phumg trong toàn thj xà. 

Xây dirng, tu sira h thông kênh muong ni dOng phiic vi tthi và chng 
han là vic can thiêt dê dam báo cho san xuât nông nghip, on djnh diii song cho 
nhân dan và dang duc sij quan tam cUa các cap üy, chInh quyên các cap. Di 
vOi h thông kênh muang ni dông cüa các xã Các Son, Anh San, Ngc Linh 
qua trInh dua vào si:r dicing dã nhieu näm nên kênh muang dà xuông cap. Trong 
diêu kin khó khàn tr trung uong den dja phuang ye nguôn von dâu Pr phiic vi 
cho san xuât nông nghip nói chung. UBND thj xã rat quan tam den vic dau tr 
các chirang trInh phiic vi san xuât cho các xã vüng lña nói chung: Anh San, Các 
San, NgQc Linh nhu cong trinh dâu hr tram  barn tiêu xã Các San, kiên cô kênh 
muang tLr ri tiêu cho xã Các Son, Anh San, Ngçc LTnh den nay co bàn dáp Crng 
phiic vti cho san xuât. EDê nghi UBND các xà: Các San, Anh San, NgQc Linh 
tiêp tic rà soát, kiêm tra h thông kênh, muang tuài tiêu th.t can thiêt báo cáo 
UBND thj xã xem xét. 

6. C tn phuO'ng Hãi BInh d nghj kháo sat diêu chinh h thông cong tiêu 
hi trén dja bàn dam báo dông chãy thông thoáng, tránh ngp ht và d9ng nuâc 
dài ngày; nâng cap sua cha tuyên dê chãn song phithng Hãi BInh, hin tai  dê dã 
xuông cap nghiêm tr9ng, ãnh huOng den tInh mng và tài san cüa nhân dan. 

Trãlôi: 
- Dê kè biên Hài BInh là dê cap iv có chiêu dài 2,0 km; tuyen dê duqc 

dâu hr xây dirng và hoàn thânh dua vào su diing tr näm 2011. Tuyên dê báo 
dam chông bão gió cap 9 — cap 10. Ngày 15/11/2019, phông Nông nghip và 
PTNT phôi h?p  vâi  Hat  quán l' dê DOng Nam di kiêm tra dánh giá cong trInh 
dê diêu sau lü và có Báo cáo hin trng sO 603/BC-UBND ngày 31/12/2019 gui 
UBND tinh, trong dO ye cao tnInh toàn tuyên darn báo cao trInh chông fran khi 
gió bâo cap 9 cap 10; ye kè bão v on dlnh.  Vê công, cO 8 cong tieu qua dehoat 
dng binh thuOng; cong C8 b sp hai ben tithng cánh phIa dông và bj bôi lap ko 
boat dng duc. Yêu câu UBND phu&ng Hái BInh tiêp tiic xay dirng các 
phuong an PCLB dam báo an toàn cho cong trmnh trong müa mua lEt nàm 2020; 
phirang an so tan dan khi cO thiên tai và chuân bj Vtt tu dir tr&, phân cOng lirc 
lugng h dê theo phuang châm 4 ti ch. 

7. Cu tn xã Thanh San d nghj nâng cap b dé (thi cOng Kênh Than dã ha 
th.p) darn bão müa mua nuâc không tràn, mang theo rác thai vào dông. 
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Trâkii: 
Du an nao  vet Kênh Than dã dircic UBND tinh phê duyt diêu chinh tai 

Quyt dIIh s 396 1/QD-UBND ngày 12/11/2013. Theo do, dir an phân k' dâu 
tu thânh 02 giai doan. Hin nay, giai doan 1 dã thirc hin cci ban hoàn thành, 
dang xin chU tn.rcing quyt toán. Tr nãm 2014 dn nay do dir an không dLrçlc bô 
tn vn d th'irc hin các hang miic con 1i cüa giai doan 1 vâ UBND tinh chua cO 
chü tnlcing và bô tn vOn dê triên khai th?c hin giai doan 2 ci.ia dir an. Dé dam 
bão cho cong tác san xuât duçic chü dng va thun lçri, dê nghj UBND xã Thanh 
Scm chü dng các giài pháp tai  chô  han  chê rác vào dOng khi mua lan, tao  thun 
1?i cho phát triên san xuât. 

8. C tn phuang Hãi Thanh dê ngh xem xét cO chInh sách ho trc von vay 
cho nhüng h lam nghê khai thác dánh bat hài san. 

Tràkii: 
Giai doan tr nãm 2014 den nàm 2017 thirc hin Nghj djnh 67/2014/ND-

CP ngày 07/7/20 14 ye chInh sách phát triên thUy san, trong dO cO chInh sách tin 
diing vay von dóng mai, nâng cap tàu cá có tong cong suât may chinh tr 400 cv 
trr len, dôi vai tàu vO thép dirçc vay tOi da 95% tong giá trj dâu tu dóng mài lãi 
xut 7%/näm, trong do chü tàu phãi trã 1 %/näm, ngân hang nhà nuàc cap bit 
6%/näm. Trtthng hçip dOng rnài tàu cá vO go duçc vay tôi da 70% tong giá tn 
dâu tr dóng mai lài xuât 7%/näm. ChInh sách ho trç bão hiêm: ho trq 100% 
kinh phi mua bâo hiêm tai nan  thuyên viên cho môi thuyên viên lam vic trên 
tàu, h trq 70% mua bão hiêm than tàu hang näm dôi vâi tàu tir 90 CV den dithi 
400CV, h6 trçY 90% mua bào hiêm than tàu hang 11am doi vâi tàu tr 400CV trâ 
len, h trq chi phi chuyên biên 40 tniu dông/chuyên dôi vài tàu có cong suât tr 
400 CV den 800 CV, 60 triu dong/chuyên biên dOi vai tàu có cong suât tü 800 
CV trâ len h tro' không qua 10 chuyên biên. 

Den näm 2018 theo Nghj djnh 17/201 8/ND-CP ngày 02/02/2018 cüa 
ChInh phii ye scra dôi bô sung mt so diêu cUa Nghj djnh 67/2014/ND-CP ngày 
07/7/2014 ye chInh sách phát triên thüy san. Không cOn chinh sách ho trq dóng 
mai và ho trçi chuyên biên cho các chü tàu. Theo Nghj djnh 17/2018/ND-CP có 
chInh sách h trq dóng mâi mt lan sau dâu ttx dôi vi các tàu dóng mai cO cOng 
suât ttr 800CV trâ len là các tàu vO thép hoc composit thuc so luçmg trong han 
ngch cho phép cUa tinh. 

Theo Quyêt djnh so 48/2010/QD-TTg ngày 13/7/2010 cüa Thci tithng 
ChInh phü ye mt so chInh sách khuyên khIch, h trq khai thác, nuôi trOng hái 
san và djch vi khai thác hãi san tnên các yang biên xa cO chinh sách h trq 
chuyên biên dôi vài các tàu khai thác hot dng a vüng biên xa (Hoàng Sa, 
Trtthng Sa và DK1). 

II. Linh vinc dâu fir xây ding co' s& hi tng (17 kin nghi) 
1. Cu tn xa Hài Nhân dê nghj hoàn thành thi cong xây drng câu tn.râc ga 

Van Trai phiic vi di lai cho nhân dan (nhieu lan). 
Trà lai: 
UBND thj xã Nghi Scm dà chi dto Ban quán 1' dir an d.0 tu xây dirng 

lam vic trirc tiêp vài dun vj thi cOng dé tiêp tic thi cOng câu ga Van Trai. Tai 
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bui lam vic Giám dc cong ty dã thng nht pbuang an trin khai tth 1i hang 
mitc câu ga VànTrai. Tháng 9 näm 2020, Dcm v thi cong dã pMi hcrp vói Ban 
quail 1r du an dâu Ui xay d1rng th! xã kiêm tra 1ti hin trtthng xây dirng d to 
chüc thi cong câu, dông thôi cam kêt hoàn thành cOng trInh trong näm 2020. 
Tuy nhiên, den thi diem hin tii, Ban quãn içT  các di,r an dâu Ui xây dirng thj xã 
dà don dôc nhiêu lan nhiing dcm vi thi cong vn chixa triên khai thi cong laj• 
Trong thôi gian tâi, UBND thj xã së tiêp tc lam vic và yêu câu dan v thi cong 
giái quyêt dirt diem thi cong câu ga Van Trai. 

2. Cir tn xã Tnring Lam d ngh hoàn trá 3km diz&ng giao thông nông 
tbôn và d'ithng 2B; hoàn trã so tiên xay drng, djch chuyên dithng din 0,4kv. 

Trã lâi: 
- Vic hoàn trã các tuyn &thng do Ban quàn 1 khu kinh M Nghi San 

muçm dê thi công, hin nay Ban dang cho 1p dir an dâu tir và sê triên khai thi 
cong trong tbi gian ti. ye tuyên dir&ng 2B, UBND thj xã Nghi San dà thng 
nhât cho si:ra chüa, nâng cap và dtra vào chixcing trInh dâu Ut cong nãm 2021. 

- Vê ni dung hoàn trã so tiên xây dirng, djch chuyên dir&ng din 0,4 kV: 
ngày 14/11/2019 UBND huyn Tinh Gia dã mcii Cong ty TNHH HTV BUT 
Cienco4 — 319 và các don vj lien quan trong do có UBND xã Trung Lam giái 
quyêt ni dung trên; Cong ty TNHH HTV BUT Cienco4 —319 dã cam kêt thanh 
toán kinh phi trong qu' 1/2020. Tuy nhiên den nay Cong ty van chixa thrc hin. 
Ngày 09/11/2020, UBND thj xã Nghi San tiêp tjc mi Cong ty TNHH HTV 
BUT Cienco4 —319 1am vic và giãi quyêt ni dung trên. 

3. tn phi.r&ng Tinh Hãi d nghj nâng cap tuyên mi.rang khu tái dnh eli 
thôn Trung San va thôn Lien Vinh; dâu Pr mi.rang tiêu dcc tuyën duing so 7; 
khäc phiic tinh trng ngp liit cña 150 h dan thôn Lien Vinh do thi cong dithng 
Bäc Nam 3 (nhieu Ian). 

Trã 1i: 
Vê vic dam bão tiêu thoát rnrâc cho khu tái djnh eli thôn Trung Son và 

thôn Lien Vinh, 150 h dan thôn Lien Vinh do thi cOng dung Bäc Nam 3, 
UBND thi xã Nghi San dã giao Ban Quãn dir an thj xã ltp dli an dâu Ut và 
dua vào chucmg trInh dâu tu cong nãm 2021. 

4. Dê nghj lap den tin hiu giao thông tai  khu vrc ngã ba Ch? Kho 
phung Hái Ninh (nhiêu lan). 

Trã ku: Vê vic 1p dt den tin hiu giao thông ti ngã Pr ch Kho dã 
ducuc UBND tinh dua vào danh miic các diem den can khàc phiic trén dja bàn 
tinh tai  Quyet djnh so 3134/QD-UBND ngày 05/8/2019. Theo do, Sâ Giao 
thông Vn tãi phôi bçup vri các dan vj lien quan báo cáo TOng cilc di.rông b bô 
tn nguôn vOn sam triên khai lap dat h thông den tin hiu dam bão an toàn cho 
ngu?ui dan. 

5. Cir tñ phuung Tràc Lam de nghj xây d%rng h thông muang thoát phIa 
tây Quôc 1 lÀ (doan tir câu den den den Dá Ngang); day nhanh tiên d thi cong 
cac htng rnlic giao thong, muang thoát nrnrc, din sang trong khu tái djnh cu. 

Trá kui: 
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- Vic du lit xay dirng h thng mumg thoát nuâc phIa tây Quc 1 1A 
(doan tir Câu Den den den Dá Ngang), UBND thj xã Nghi Scm dã lam vic vái 
Cong ty TNHH HTV BOT Cienco4 —319, theo do dã dê nghj Cong ty srm báo 
cáo Bô Giao thông vtn tãi xem xét cho dâu lit trong thii gian tth. 

- Vic du lit các hang mi1c giao thông, mixcing thoát nithc, din sang 
trong khu tái djnh cu, dã duçic Chü tjch UBND tinh chap thun chü triwng dâu 
tu si'ra chi:ta cãi tao tai Van bàn so 1 170/UBND-THKH ngày 04/02/2020. TJBND 
thj xã Nghi Son dã ban hành Quyêt dijnh so 1994/QD-UBND ngày 30/3/2020 ye 
phê duyt chü tn.ro'ng diâu lit. Theo do, së thc hin cáitao, sra chcra h thông 
dithng giao thông, thoát n'trâc, cap din, bô sung h thông cap ntràc sach,  các 
diêu kin ye ha tang dam bão nhu câu cho các h dan tái djnh cit. Hin nay, 
UBND thj xã dang phê duyt thiêt kê bàn ye thi Cong Va dr toán. Dr kiên, trong 
tháng 12/2020 Se triên khai thi cong xây dmg. 

6. Cii tn phuing Hâi Thugng kiên nghj qua trInh thi cong du&ng Dông 
Tây 4 phài có dithng vuôt, duông ngang và các cOng thoát nithc qua diiO'ng dê 
thu.n tin cho nhân dan di lai  cüng nhu dam báo vic tiêu nuàc khu dan cu. 

Trá lji: 
Các diem vut ni duàng DOng Tây 4 vâi các dithng dan sinh co' bàn dã 

ducic thirc hin, tuy nhiên con mt sO vj trI chua dam bào, thii gian tOi UBND 
thj xà Nghi Son së tiêp tçic kiên nghj Ban quàn 1' Kim kinh Nghi Son hoàn thin 
viéc vuOt nôi dam diêu kin cho nhân dan di lai duio'c thun lçii. 

7. Cir tn xã Djnh Hài dê nghj nâng cap tuyên &thng 2B di Khe Hao. 
Trá lài: 
Vic du tu tuyên dithng tr dithng 2B di Khe Hao, UBND thj xà Nghi 

Scm dä dua vào kê hoach dâu lit cong näm 2021. 
8. Cr tn phumg Tan Dan, phu&ng Hái An d nghj dAu lit xay dmg Cu 

Chçr qua song Kênh Than hin nay cap nghiêm tr9ng). 
Trãl?yi: 
Câu Chci trên tuyên diiO'ng tnic chjnh cüa phu&ng Tan Dan, do do yêu cu 

UBND phithng Tan Dan can dôi nguôn von ngân sách dê dâu lit xây dmg câu. 
9. Cir tn xâ Ng9c LTnh dé nghj h trq nâng cap CAu Tri va cãi tao  song 

Kênh Than don di qua Thôn 11 xã Ng9c Linh 
Trãkyi: 
- Vêvic dáu lit xay drng Câu Trai, UBND thj xã dã thng nht dua vào 

kê hoach dâu lit cong näm 2021. 
- Vic cài tao  sOng Kênh Than doan qua Thôn 11 xã Ngçc Linh, do chua 

bô trI duçic nguôn vOn nên UIBND thj xã chua xem xét dâu lit. 
10. Cu tn xä Thanh Son d nghj si'ra chfta các doan  hu hông xung cp 

tuyên Dithng 8A Quôc 1 525. 
Trà 1i: 
Hin nay, UBND thj xã chi dao Hat giao thông thc hin vic sira chüa, 

khãc phiic các hit hông trên tuyen drning. 
11. Cir tn phir?ing Xuan Lam kiên nghj dr an cng thoát nithc qua di.ràng 

Dông Tây 1 không hoat dng ành hrning den 26ha dat nông nghip c1ua dan. 
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Trâ 1ôi: 
UBND thj xã dã có kin nghj và duçc Ban quán 1r khu kinh th Nghi San 

chi do dan vj thi cong có giãi pháp khàc phiic, yêu câu UBND phithng Xuân 
Lam phôi hqp vi dan vj thi trong qua trInh süa chiTa. 

12. Cir tn phirng Tihh Hãi d ngh xây dung them các tuyên dtthng din 
ti thôn Lien Vinh và thôn Trung San. 

Trã ku: 
Trong tháng 9/2020, Din 1irc Nghi San dã khão sat và kéo b sung them 

pha day dan ci:ia mt so tuyen d'tr&ng day 0,4 kV cüa thôn Lien Vinh và Trung 
San xã Tinh Hãi nhäm nâng cao chat hrcing din näng. Den nay khu vutc phu&ng 
Tinh Hái không Co khách hang phãi sü dung din áp thâp. 

13. Cu tn xã Tüng Lam phãn ánh tInh trng din không dáp l'rng dirçuc nhu 
câu sitih hoat cUa nhân dan, dithng din tai thôn Luang Binh xuông cap, dê nghj 
nganh diên nâng cap, tu si:ra dam báo din sinh hoat trong nhân dan. 

Trá Ru: 
UBND thj xâ Nghi San dã chi dao  phOng Quán 19 do thj phôi hcup vài 

Din 1urc Nghi San kiêm tra hin trng hthi din tii thôn Lucmg BInE, xã TUng 
Lam. Hin nay, ?in lirc Nghi San dang dê xuât Dn hrc Thanh Hóa bô tn 
nguôn kinh phi dê nâng cap, tu bô lithi din dam bão cap din cho nhân dan. 

14. Cu tn xã Djnh Hãi d nghj 1p dat mài tr?m  biên áp, süa cha, tu bô 
duOng dày din cho thôn Hông KS'. 

Trãkui: 
Hin nay ngành din dã thay the, nâng cong suât may biên áp so 1 tfx 

1 8OKVA- 1 0/0,KV len 25OKVA- 10/0,4KV và nâng cong suât may biên áp so 2 tü 
100KVA-10/0,KV len 18OKVA-10/0,4KV t?i  xã DIIh Hãi dam bão nguôn cap 
din t?i  thôn Hông K5' xã Djnh Hãi. 

15. Dê nghi vic quân iS' din tti xã Các San nell giao cho mt dan vi 
quán 15r (hintai xã Các San sau sap nhp dang ton tai  2 dan vj quãn iS' do là 
cong ty cô phân xây lap din 1irc Thanh HOa và Din hjc thj xã Nghi San. 

Trà iOn: 
TnrOnc khi sap nhp xã Các San vOni xà Hung Son, luOni din xã Các San Cu 

do Din hrc Tinh Gia quãn 151, lixOni din xã HUng San cü do Cong ty xây lap 
Din 1irc Thanh Hóa quán 151. Vic bàn giao luài din ha áp nông thOn cho các 
don vj quail 15r din do UBND cap xA tur thOa thun vci các dan vj quãn 151 din 
theo dUng huàng dn tai  Thông tu lien tjch so 32/2013/TTLT-BCT-BTC ngày 
04/12/20 13 cUa lien B Cong thuang - Tài chInh. TruOnng hcip UBND xã Cac Son 
muon bàn giao krOi din ha áp nông thôn cUa xã cho mt dan vj quán 151 thi dê 
nghj UBND xã Cac Son to chuc hi nghj mOni các dan vj dang quán 151 din hin 
nay lam vic, thông nhât vic bàn giao theo dUng huàng dan tai  Thông tu lien 
tich so 32/2013/TTLT-BCT-BTC. 

16. CU tn phu&ng Hái BInh kin nghi vic Cong ty Anh Phát ban giá 
nuóc sach  qua cao so vi mt bang chung, dé nghj Ca quan chUc näng có 51 kiên 
dê cong ty dieu chinh giá nuuc phU hqp. 

Tnã iOn: 
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Cong ty c phn ch bin hãi san Long Hãi duçic UBND tinh phé duyt 
chii tnio'ng xây dirng nba may xü 1 và cung cap nuâc stch Long Hái nhixng 
Cong ty cô phân ché biên hãi san Long Hãi chira xây dirng phuong an giá rnthc 
sch trinh UBND tinh phê duyt ma tr djnh giá bàn và triên khai bàn nithc cho 
nhan dan. Ngày 23/10/20 19, Ban quàn 1r khu kinh tê Nghi Son chà tn, phôi hcip 
vd Sâ Tài chInh, UBND huyn Tinh Gia, UBND xã Hãi Thanh lam vic vi 
Cong ty cô phân cap nithc Thanh Hóa và Cong ty cô phân chê biên hái san Long 
Hài; yêu cu Chü dâu tir phài xây dmg phucmg an giá nuóc sch tai xa Hãi Bmnh 
và 03 thôn xa Hãi Thanh, gCri Sâ Tài chinh thâm djnh và trmnh UBND tinh phê 
duyt. Hin nay, Cong ty Anh Phát mua lai  nhà may xir l' và cung cap nixóc 
sch Long Hài và ban vói giá là 13.000d/m3, nêu dung trên 20 m3  giá 
18.000d/m3. Dê dam bão cung cap nguôn nuOc sach  Va bInh on giá nithc cho 
nhân dan phithng Hài BInh, UBND thj xã Nghi Son tiêp tiic don doe Cong ty 
Anh Phát khn tnrclng xây dirng phinmg an giá nuOc sach  và trInh UBND tinh 
phê duyt dê lam co s thrc hin. 

17. Lien quan den Khu cong nghip so 3: Cr tn xã Tüng Lam dê nghj 
dam bão nguôn nithc ngt san xuât nông nghip, dTRmg giao thông cho nhân dan 
di laj  san xuât; triên khai thirc hin các hang miic bô sung dir an cãi djch sOng 
Tun Cung nhu disâng dan sinh, cong tiêu, kè song ti câu be tong den Câu Sat, 
mtrang dn và trim born Khoa Tnr&ng. 

Trã 1?yi: 
Ban quãn 1 khu kinh tê Nghi Son và (Ban) dã có van bàn so 

2827/BQLKKTNS&KCN-QLXD ngày 29/9/2020 ye vic giãi quyêt các kiên 
nghj cUa cü fri thj xa Nghi Son, trá ku ye giãi quyêt tInh trang ngp üng cho 
nhân dan thôn The Vinh, xä Tüng Lam do qua trInh tniên khai các dir an, cii the: 
Tuyên giao thông tric chInh phIa Tây; cài djch song Tuân Cung (do Ban lam 
Chü dâu tu) và dir an dâu tu h tang KCN so 3 (do Cong ty Co phân tp doàn 
xây dirng Mien Trung lam Chü dâu tir). Dê giãi quyêt nhftng ãnh hrnng trong 
qua trInh triên khai thrc hin du an, Ban thu&ng xuyên yêu câu Ban Quãn 1' dir 
an khu virc, tu van giám sat kiêm tra, giám sat và chi dao  Cong ty Co phân ttp 
doàn xay dirng Mien Trung, các nhâ thâu trong qua trInh thi cong nghiêm chinh 
thc hin các giâi pháp bão v môi truung (co bin pháp che chän, tithi nuâc 
giãm biii ...) nhàm giãm thiêu tOi da ãnh htrmg den san xuat cüa nhan dan; thi 
cong hoàn trã cong thUy lçui; có bin pháp khoi thông nhüng khiic song bj täc 
nghên dông chày do ành htràng cüa vic san lap, de dam bào cung cap nuâc cho 
san xuât nông nghip cung nhu chông ngp üng ye müa mua. 

III. Linh vrc tài chinh ngân sách (03 kiên nghj) 
1. Cir tn phumg Mai Lam dê nghj dâu tir xây dirng và tu süa Tnthng 

Mâm non hin nay dã xuOng cap. 
Trã kui: 
Tnthng Mãm non phuông Mai Lam 11am 2020 dã duqc UBND thj xã phê 

duyt dâu Pr nhà lap hçc 2 tang 8 phông, vai tong m11c dâu Pr là 6,5 t dông, 
den nay dã hra ch9n duc nhà thâu và dang thi cong xây dmg. Kê ho?ch 2021 
tiêp tic dâu Pr nhà hiêu b, nhà bêp an, nhà bão v và các cong trinh ph tro 
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Tnxng nâm non phtthng Mai Lam, thj xã Nghi Scm, tang müc du tir d? kin 
khoáng 4,25 t dông. 

2. Ci:r tn xãTüng Lam d nghj UBND thj xã quan tam dâu tu cci si 4t 
chat cho trithng Mâm non, Tiêu hc và Tnthng THCS. 

Trã l?ii: 
UBND thj xã dã giao các phông Tài chInh — Kê hoach,  Giao dc và Dào 

tao, Quãn l do thj khão sat thirc té và dir kiên dua vào kê hoach du tir nAm 
2021 nhir sau: 

- Nhà bêp an va các hang mitc phi tr? Tnthng mâm non xã Tiing Lam, thj 
xã Nghi Son, dir kiên tong mirc 1,9 ti  dông, trong do ngân sách thj xã h trçi 
khoáng 1,5 tT dOng; 

- Xây mri nhà hiu b 2 thng 6 phông và sira chüa mt s hang  miic 
tniâng Tiêu hçc Tüng Lam, thj xa Nghi Son, dr kiên tong mirc 6,5 t' dng, 
trong do ngân sách thj xã ho tr khoâng 5,2 t' dông. 

- Si:ra cha, cái tao  mt so hang mi1c Trithng THCS Tñng Lam, thj xã 
Nghi San, dir kiên tong müc 2,5 tr dông, trong do ngân sách thj xã M trçi 
khoáng 2 t3' dOng. 

3. C tn phuäng Hãi Hôa d nghj chuyên các cci quan Hat  giao thông, 
Trungtâm djch vii nông nghip sang dja diem lam vic mâi dê ma rng duang 
Nguyen Van Trôi. 

Trá lai: 
Trung tam djch vi nông nghip, Hat  giao thông là dan vj sir nghip Nhà 

nuàc, hin nay dang hoat dng bInh thuàng, vi 4y UBND thj xã chua có kê 
hoch di chuyên. 

IV. Linh virc dat dai, tài nguyen và môi truo'ng (05 kiên ngh) 
1. Cir tn xà Phü San, phuàng Hãi Hôa dê nghj day nhanh tin d cp dM 

và cap mói GCN QSD dat cho nhân dan. 
Trã iOn: 
Cong tác cp giây ching nhn cho các h gia dInh, cá nhân tai  các xã, 

phu&ng tren dja bàn duc thijc hin theo do dac  bàn do dja chInh näm 2018, 
theo do: 

- Tai phuOnng Hãi Hôa: Dt On dã xét nguOn gôc cho2.520/2.520 ho so; Dat 
nông nghip dã hop xét nguon gôc dat cho 1.425/1.425 ho S. 

- Tai xA Phü San: Dt Ondä xét nguOn gôc cho 1.574/1.574 ho so; Dat 
nOng nghip dã hop  xét nguôn gOc dat cho 1.233/1.233 ho so. 

Dê nghj UBND xâ Phü San, UBND phrnmg Hái HOa phôi hcip VAn 
phOng dAng kr QSD dat SOn Tài nguyen & Môi tnrOnng Va Doàn Do dac  bàn do 
và Quy hoach SOn TAi nguyen & Môi tnthng hoàn thin ho so np ye Chi nhánh 
vAn phông dang k dat dai Nghi San âê dugc tiêp nhn, giãi quyêt. 

Yêu câu UBND các xã, phu&ng trên thj xA kiém tra, hoàn thành m1jc tiêu 
theo Kê hoich s 5 1/KH-UBND ngày 28/02/2020 UBND huyen  Ti'nh Gia ye 
vic Cap giây chirng nh.n quyên str diing dat On lan dâu, dat duc giao trái thâm 
quyên và dat SXNN sau chuyên dôi rung dat nAm 2020 thj xA Nghi San. 
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2. Cir tn phithng Tan Dan d nghj cp GCNQSD dt cho nhân dan sau 
khi dn then dôi thira: 

Ira ku: 
Thiric hin Cong van so 5473/UBND-NN ngày 07/5/2019 cüa UBND tinh 

v vic giái quyêt dê ngh! cüa UBND huyn Tinh Gia ye do dc bàn do, 1p ho 
sci dja chInh, cap Giây chüng nhn quyên scr diing dat nông nghip sau don diên, 
di thCra; Quyêt dlnh so 3427/QD-STNMT-DDBD ngày 17/6/2019 càa Su Tài 
nguyen và Môi tnrông ye thâm djnh thiêt kê k5 thut - dtrr toán xây dirng krâi dja 
chInh, do dc bàn dO, däng k, cap giây chüng nhn quyen s''r dimg dat, 1p ho 
sa dja chInh khu virc dat san xuât nông nghip sau don then dôi thra ti 07 xà 
thuc huyn Tinh Gia. Theo do UBND thj xã dã thanh toán kinh phi xây dijng 
1uâi dja chInh, do dtc bàn do, dãng ks', cap giây chirng nhn quyên si:r diring dat, 
1p ho sci dja chInh khu vrc dat san xuât nông nghip sau don diên dôi thi:ra tai 
các xã: Hài An, Hãi Ninh, Tan Dan, Hãi LTn1i, Ninh Hâi, Djnh Hãi, Hung San 
tai Quyêt djnh so 1434/QD-UBND và Quyêt djnh so 1435/QD-UBND ngày 
11/3/2020 cüa UBND thj xä Nghi San. Dông thyi tai  UBND thj xã Nghi Son dã 
giao UBND xã Tan Dan th rrc hin k' h9'p dông vri các don vj tu van theo dung 
quy djnh dê thirc hin. 

Yêu cu UBND phiiô'ng Tan Dan phôi hqp vài don vj tu van hoàn thin 
ho so do dac dja chinh dat san xuât nông nghip sau don diên dôi thira 1p hO so 
cap giây chirng nhn quyên sir diing dat cho các h gia dInh, cá nhân np ye Chi 
nhánh van phông däng k' dat diai Nghi Son dê thrçuc tiêp nhn, giãi quyêt. 

3. Dê ngh có bin pháp xCr 1 dirt diem tInh trng ô nhim môi trtxàng khu 
trang trai  chän nuôi 1cm cüa h gia dinh ông Nguyen Hiru Bài (Chü trang trai) xä 
Triêu Duong Cu. 

Trâ kui: 
Ngày 20/6/2020, UBND thj xã Nghi Son chi dao  phông chuyên mOn, 

UBND xã Thanh Son và BI thu thôn Thanh BInh, xa Thanh San dã phôi hçup vri 
Si Tài nguyen và Môi tnthng kiêm tra thuc tê cong tác báo v môi tru&ng và 
lam vic vói Chü trang trai. Theo do Sc Tài nguyen và Môi tnthng dã yêu cau 
Chü trang trai, sau kêt thñc lüa nuOi (trong tháng 7/2020), yêu câu trang trai ttm 
dirng chàn nuôi dê cài tao  h thông xir 1 nithc thai, hut bun trong be biogas, nao 
vet ho sinh h9c dê tang khã näng xir 1'. Lp ho so dê nghj xác nhn hoàn thành 
cong trmnh báo v mOi tnthng phiic vi giai doan hoat dng mri ducrc phép di vào 
hoat dông tth lai.  Trong thri gian nay phãi tang cuing phun hóa chat, men vi 
sinh khü mui trong chông nuôi, khu virrc xü l nithc thai; 4n hành thu&ng xuyên 
h thông phun sung xü l' mui hôi tai  chuOng nuôi. 

Sau khi chU trang tri kêt thuc lüa nuôi và thc hin cài tao,  xay dmg b 
sung các cong trinh và thirc hien  các  bien  pháp xü 1r môi truô'ng. Ngày 
31/8/2020, Si Tâi nguyen và Môi tru&ng tnthng chu tn, phôi hçup vci các don vl 
có lien quan kiêm tra thirc tê các cong trinh xir cht thai tai  trang trai chãn 
nuOi tp trung cüa ông Nguyen Hfru Bài, và có cOng van so 6204/STNMT-
BVMT ngày 8/9/2020 ye vic thông báo kêt qua hem tra các cOng trinh xu l' 
chat thai dê vn hành thir nghim trang trai  cUa h gia dInh cUa ông Nguyn 
Hiru Bài, theo do, Can cü két qua kiêm tra các cong trmnh xü 1' cht thai d 4n 
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hành thCr nghim, Sâ Tài nguyen và Môi tnthng dánh giá dii diêu kin 4n hành 
thi'r nghim; th&i gian vn hành thu nghim kéo dài 05 tháng, k tr ngày 
10/9/2020. Dông thi yêu câu Chü trang trai nghiêm the th?c hin các ni dung 
sau: không dugc xá nithc thai, m1ii hôi, khI thai phát sinh chua qua xr 1 dat  quy 
chuân ki thut quôc gia ye môi trithng ra nguôn tiêp nhn; Chi dixqc chän nuôi 
tp trung 1cm thjt trong thi gian 4n hành thu nghim vi so hrcing dâu km ti 
da là 1.200 con; thirc hin mt so giái pháp bô sung dê tang cu&ng hiu qua xr 
19 chat thai cüa các cong trinh xi:r 19 môi tnrng. 

Dê nghj UBND xã Thanh San, UBND phiimg Hãi Ninh tang c.rông cong 
tác kiêm tra, giám sat hot dtng chàn nuôi cña gia dInh ông Nguyn Hfru Bài 
trong th?ii gian 4n hành thir nghirn; trwing hçp trang trai  không dáp i'rng duçic 
các yeu câu ye môi trir&ng, phái khân truang yêu câu trang trai  dirng hoat dng 
chän nuoi và thirc hin giãi pháp khäc phc hu qua theo quy djnh, báo cáo kjp 
th&i ye UBND thj xa dê xern xét, giái quyêt. 

4. Cir tn xã Tniing Lam dê nghj kiém tra dánli giá tác dng môi tnthng 
dôi vâi Cong ty môi tnxOng Nghi San gay hôi thôi ãnh hu&ng nghiêm trQng den 
di song sinh hot cüa nhân dan. 

Trã l?yi: 
Nhà may xi:r 19 chat thai Trung Lam cüa Cong ty CPMT Nghi San di 

vào hot dng t1r tháng 6 11am 2015, báo cáo dánh giá tác dng môi tnrng cUa 
d? an ducic B Tài nguyen vâ Môi tnthng phê duyt tai  Quyêt djnh so 2516/QD-
BTNMT ngày 12/12/2013 và Quyêt djnh sO 543/QD-BTNMT ngày 08/3/2019; 
ducic Tong ciic Môi tnrng cüa BTNMT xác nhn hoàn thành cong tnInh B\TMT 
tai van bàn so 14/GXN-TCMT ngày 06/2/2015. Nhà may duçic xay dmg chia 
1am 02 giai doan; trongdó, giai doan 1 có tong din tIch 28,8 ha. Giai doan 2 dã 
hoàn thành lap dt là dot chat thai ran sinh hoat và duçc Bô Tài nguyen và Môi 
trixO'ng chap thun k hoach vtn hành thu nghim tai  Cong van so 
3958/BTNMT-TCMT ngày 23/7/2020. 

Ngày 18/8/2020, Sâ Tài nguyen và Môi trix&ng dã kiêm tra cong tác báo 
v môi truO'ng tai  Cong ty, kêt qua kiêrn tra thc tê cho thây: 

+ Bii, khI thai tü là d6t chit thai nguy hai  du?c dan qua h thông xü 19 
sau do dn qua ng khOi cao 28 m. 

+ Biii, khI thai tu h thông tái chê dâu thai: Khi thai tr h thông gia nhit 
dixc xu 19 tnrâc khi thai ra mOi tnuô'ng. Cong ty dã lap dt h thông quan trAc 
môi trithng tr dng dôi vói khI thai tai  ông khài là dot chat thai nguy hai. 

+ Bui, khi thai tir là d& chit thai rn sinh hoat ducic dan qua h thông xu 
19, sau do dn qua ng khói cao 40 m. 

Nhu 4y, hin nay COng ty CPMT Nghi San dã thay dôi hInh thüc xü 19 
cht thai rn sinh hoat tr chOn lap hp v sinh sang cong ngh dot bang là cong 
sut 120 tn1ngày, dông thi t1c hin xây dirng, lap dt các cong tInh thu gom, 
xü 19 cht thai dã duc B TNMT cho phép vn hành thu nghim. 

D nghj UBND xã Tni.thng Lam tip tiic giám sat boat dng cüa là dot 
trong thai gian van hành thu nghim, tniang hqp khi phát hin gay ô nhiêm môi 
trithng phai báo cáo kjp thai v UBND thj xã dé xem xét, giái quyet. 
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5. Cu tn xã NgQc Linh d nghj quàn lr cht chë nghiêm cam khai thác dá 
trái phép tai  Niii Bqm. 

Tràli: 
Sau khi phát hin tInh trng khai thác dat, dá phép ti Nüi Bçim, UBND 

thj xã Nghi Scm dã chi do UBND xã Ng9c Linh dã to chüc bat và thu gift tang 
vt cüa di tuçmg khai thác dat, dá trái phép; UBND xã dã 1p biên bàn vi pham 
hành chInh, xft 1 vi pham hành chInh dôi tung to chüc khai thác dat, dá trái 
phép theo thm quyên. Den nay trên dja bàn xã không con tInh trng khai thác 
d.t, dá trái phép. 

V. Linh virc giãi phóng mt bang, ho trç', tái djnh cir (04 kiên nghj) 
1. Cu fri xa Phü Son dê nghj dy nhanh tiên dO kiêm kê bOi thu&ng TDC 

lông ho Yen M5' 
Trãki: 
Dr an di dan TDC lông ho Yen M dang duçic UBND thj xã to chüc kiêm 

kê hin trang, di,r an có so hO hrn 265 hO,  din tIch kiêm kê rOng. Dr an chira 
duc b fri vn d chi trã. UBND thj xã dä dê nghj UBND tinh ho ti-i nguOn 
kinh phi bi thr&ng khoãng 120 t' dOng. Dê nghj bô trI von GPMB di,r an trong 
k hoch dâu tu cong trung han  202 1-2025. Sau khi có nguôn kinh phi Hôi dông 
bi thithng GPMB d? an së tiêp tic thtrc hin các trInh tir th tiic GPMB dir an. 

2. Cu tn xã lung Lam dê nghj thu hôi hêt din tIch dat thuOc  dir an dâu tu 
khai thác ha tang Khu cong nghip so 3. 

Tràki: 
DOi v&i vic GPMB dij an dâu ti.r khai thác ha tang Khu cong nghip so 3: 

Dã duçc UBND tinh cho phép giãn tiên dO den ngãy 31/3/2019 tai  van bàn s6 
705/UBND-THKH ngày 16/01/2019. Trong nàm 2019, Chu dâu tir dr an (Tip 
doàn xây dimg Mien Trung) không bô trI duçic nguôn von dê tiêp tic thirc hin 
giãi phóng mt bang dir an. Ngày 08/01/2020, Tp dioàn xây dimg Mien Trung 
dã dê nghi UBND thj xã tiêp tiic thirc hin giãi phóng mt bang dçr an trong näm 
2020. Den nay UBND các xã Tan Tri.rmg, Tüng Lam dã thi,rc hin xét nguôn 
gôc dat cho các hO có dat thu hôi, giãi quyêt trtxc dôi vói dat có nguon gôc 
duqc giao theo Nghj djnh 64/ND-CP tai  xã Tüng Lam vói diên tich khoãng 20 
ha dê to chuc chi trà trong tháng 12/2020. Dê nghj UBND 2 xã Tan Tnthng và 
Tüng Lam day nhanh tiên dO xac dnh nguOn gOc dat nOng nghip trInh UBND 
th xã thâm djnh thu hôi dat dông thii lam co Sc cho HOi  dOng BT-HT-TDC l.p 
và trinh phê duyt kinh phi BTHT to chüc chi trá giãi quyêt dfrt diem các kiên 
nghj cüa cft tn. 

3. Cu tn phithng Hãi BInh dênghj sam kiêm ke thu hi toàn bO din tIch 
dông muôi con 'ai dé nhân dan chuyên dOi nghê nghip, on dnh cuOc song. 

Trã 1&i: 
UBND thj xã dã thành 1p Hi dông kim kê, xác djnh h trq n dnh di 

sOng cho các hO dan san xuât muOi tai  ph'tthng Hái BInh näm 2020 tai Quyt 
djnh so 4106/QD-UBND ngày 02/7/2020. Den nay âã hoàn thành cong tác k 
khai, kiêm kê din tIch dat muOi, 1p phucing an h trg vai tng s tin khoang 
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1,75 t dng, trmnh phông Tài chInh k hoach thm djnh, dr kin UBND thj xã 
phê duyt phucmg an h tr d tin hành chi trã trong tháng 11/2020. 

4. Cu tn phthng Tan Dan dê nghj day nhanh tiên d thijc hin dir an khu 
do thj sinh thai biên T&T, sam quy hoch khu tái djnh cu, khu nghia trang truâc 
khi thu hôi dat. 

Ira ki: 
Dr an Khu do th du 1ch sinh thai biên Tan Dan do Cong ty T&T lam chü 

dâu tu có tong din tIch thu hôi là ll7ha. Trong d, dat cüa các h gia dlnh cá 
nhân: 75,8 ha (gom 3 thôn Ho Trung, Ho Thirçing, Ho Thjnh); dat UBND xã Tan 
Dan quail 1: 41,2 ha. 

- Tong so h b ánh hithng bi dr an khoãng 479 h. Trong do: S h có dt 
a và tài san 4t kien trüc là: 79 h; so h có dat san xuât nông nghip là: 471 h. 

- Tong so h dii kiên phãi b trI tái djnh Cu khoáng: 80 h. 
- Tong so mô ma dv kiên phái di chuyên khoáng: 5.000 ngôi m. 
Den nay, Hi dông BT-GPMB dã tiên hành kiêm kê xong 479/479 h, 1p 

dr toán bôi thuàng phucing an cho 61 ha dat nông nghip vai sO tiên 66 t' dông 
dir kiên UBND thj xã së ban hành các quyêt djnh thu hôi dat, phê duyt phuang 
an bôi thithng, ho trçY de to chüc chi trá trong tháng 12/2020. Dôi vOi khu tái 
djnh cu dä hoàn thành cong tác kiêm kê, hin UBND phuang Tan Dan dang xét 
nguôn gôc dat lam ca sâ cho Hi dông 1p và cong khai phucrng an bôi thithng, 
ho tn. Dôi vâi khu nghia trang Chü dâu lit dang phôi hçip vai dcm vj tnIch do 
hoàn thin viec trIch do, do dac,  trInli ca quan có thâm quyên phê duyt dê lam 
ca sa Hôi dông BT-GPMB thirc hin các buOc tiêp theo. 

VI. Linh virc van hóa, xã hi, lao dng (5 kiên nghj) 
1. Cu tñ xã Các San d nghj nâng cap dông b h thông truiên thanh trên 

dja bàn xã sau tháp nhp (do h thông Dài Truyên thanh cüa 02 xã Các San và 
Hung San (cu) không dông b, dan vj Các San duçic dâu tu h thông Dai 
Truyên thanh khOng day; dan vi Hung Son cü duçic dâu tu nâng cap h thông 
Dài truyën thanh cO day, tuy nhiên den nay không su diing duqc). 

Trã lai: 
Näm 2017, h thng Dài Truyn thanh xã Hung San (cu) dã duçc h trq 

kinh phi dâu tu theo Kê hoch D an "Phát triên và nâng cao hiu qua boat dng 
h thông Truyên thanh - Truyên hInh trên da bàn huyn Tinh Gia. Den nay Dê 
an "Phát triên và nâng cao hiu qua hott dng h thông Truyên thanh - Truyên 
hlnh dà bet thai gian thc hiên, do 4y UBND thj xã chua bô trI duc nguôn 
kinh phi nâng cap dông b h tMng Dài Truyen thanh xã Các San sau sap nhp. 
Dé nghj UBND xã Các San can dôi nguOn ngân sách dja phuang, dau Pr tu bO, 
sua chua, nâng cap h thông Dài Truyên thanh xã Hung San (cii) dam bão thông 
tin tuyên truyên cac nhim vi chinh trj cüa tinh, cUa thj xa và ciia dja phuang. 

2. Cu tn phuang Hái HOa d nghj có phuang an thành 1p di cüu hO,  thu 
bão xu 1 tInh huOng kjp thai cho du khách tam biên Hãi Hôa. 

Trã lai: 
Dê quãn hoat dng tai  Khu du ljch biên Hâi hôa trong miia du ljch näm 

2020, Chii tich UBND huyên Tinh Gia (nay là thj xã Nghi San) dã ban hành 



14 

quyt djnh s 2269/QD-UBND ngày 09/4/2020 v vic kin toàn T cong tác 
lien ngành thirc hin vic quãn 1 boat dng tai  Khu du ljch biên Hãi hôa trong 
müa du ljch näm 2020. 

Theo do To cong tác dã phân cong nhim vi cho các thành viên theo chirc 
näng, nhim vii.. Di vâi hot dng dam bão an toàn tam biên, do diêu kin thirc 
th tai  bãi tm Hãi Hôa chua quy hoach duçic ben neo du tàu thuyên cho nhân 
dan nên chua thirc hin 1p dt duçic h thông phao chi giài an toàn tam biên.Tô 
cong tác dã tang cumg cong tác trrc cfru h, c'ru nin; lirc 1'irgng chü yeu là 
thành viên t cong tác và can b chiên s9 Don biên phông Hãi Hôa dê kip  thi 
üng phó vi nhüng tInh huOng môi ro có the xáy ra. 

V kic hang: 03 thành viên To cong tác dirge phân cong chi dao  phôi 
hcp vâi phrnmg tin và nhân 1irc To hqp mô to nrnc Hái Drnmg theo thông báo 
s 02/TCT ngày 28/4/2020 cüa to cong tác lien ngành. 

V phizong tin: 04 Moto nuOc tham gia ciru h crun?n. 
3. Cr tn xã Djnh Hái dê nghj giài quyêt ye dja diem xây dirng nhâ van 

boa thôn Hng Phong ye khu trung tam cüa thôn. 
Trã iOn: 
ThOn Hông phong xã Djnh Hài là thôn hinh thành sau sap nhp tOn thôn 1, 

thôn 2 và thôn 3. Can cOn van bàn so 17878/LJBND-VX ngày 30/12/2019 cüa 
UBND tinh Thanh HOa ye vic xOn l' các nhà van hóa thôn, phô trên dja bàn tinh 
dôi dii sau sap nhp. UBND thj xã dà huó'ng dan UBND xã Djnh Hãi các 
phuorng an xOn l' các nhà van hóa dôi dii; theo dO UBND xã Djnh Hãi dã triên 
khai thirc hin và thông nhât 1ira ch9n nba vAn hóa thôn 3 (cü) lam nhà vAn boa 
thôn Hông Phong. Theo Nghi. quyêt so 80/NQ-HDND ngày 30/6/2020 cOna 
HDNDthj xA Nghi San, thOn Hông Phong dirge ho trg 100 triu dông dê cAi tao, 
nâng cap nhà vAn hóa ph1ic vti thu câu sinh boat vAn hóa cOna nhân dan. 

4. COn tn xã Tüng Lam và cOn tn clim bâu cOn so 9 dê nghj có chInh sách h 
trG xây Nhà van hóa sau sap nhâp thôn 

Trã hi: 
Thicc hin Quyêt djnh so 3507/QD-UBND ngày 18/9/20 17 cüa UBND 

tinh Thanh Hóa ye vic phê duyt Dê an sap nhp, thành 1p thôn, to dan phô 
trên dja bàn tinh Thanh Hóa. Thj xA Nghi San) có 238 thOn, trixOnc day là 284 
thOn, trong do có xã Thng Lam (nay là phu&ng TOnng Lam) và các xã trong c11m 
bâu cOn so 9 có thuc hiên viêc sap nhap thôn. 

Tren cci sOn TOn trInh cña UBND thj xA, HDND thj xã Nghi San dã ban 
hành Nghj quyêt so 80/NQ-HDND ngày 30/6/2020phê duyt m(rc ho trg kinh 
phi cho các xA, phuOnng xây dirng, sOna chOna, nâng cap nhà vAn hóa thôn sau sap 
nhp; theo do mOnc ho trçi dOi vOni xây dmg mOni nhà vAn boa sau tháp nhp là 
50% tong giá trj xây lAp (không qua 500 triu dong); mOnc ho trg cAi tao  nâng 
cap là 100 triu dông/nhà. Dôi vOni phirOnng Tüng Lam, dirge h trg 100 triu 
dông dê cAi tao,  sOna chOna nhà van hOa thôn TrtxOnng San 2. 

5. COn fri phmmg HAi BInh dé nghj giâi quyt ch c1 chInh sách d6i vOni 
các dôi tLlgng dan cong hOa tuyên chira dirge hiróng che d. 

Trã hi: 
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Thirc hin Quyt djnh 49/2015/QD-TTg ngày 14/10/2015; Thông ti.r lien 
tjch so 138/2015/TTLT-BQP-BLDTBXH-BTC ngày 16/12/2015 cija Bô Quc 
phông, Bô LD-TBXH, Bô Tài ChInh; Ban chi do 24, thi xã, Hi dông chInh 
sách các xà, th trail to chirc tp huân, triên khai xong trong tháng 3/2016 và tiên 
hành các quy trmnh tong hçp so hrçmg các dçit di, so lucmg dôi tticlng, huàng dn 
dôi tiiçing ké khai qua trinh tham gia dan cong hOa tuyên; to chirc hem yt cong 
khai, xét duyt theo trng cap, báo cáo ho so len cap trên (xa báo cáo huyn, 
huyn báo cáo tinh, tinh báo cáo Quân khu); Quân khu IV thâm djnh báo cáo 
Cijc ChInh sách B Quoc phông phê duyt, sau dO ban hành quyêt dnh chi trà 
(mOi tháng duqc khoáng 10.000 den 15.000 dôi trnyng). 

Toàn Quân khu IV có hcm 500.000 dôi trçmg, riêng Thanh Hóa cO han 
200.000 dôi ti.içng, trong do thj xà Nghi San có 18.842 dOi twyng, dôi lilcYng con 
song chiêm khoãng 15%, con lai là dôi lirçing dã chêt. Các dOi tuçing cOn sng 
nay tuôi dã cao, tn nhâ giárn, không nhO chInh xác thai gian, dja bàn tham gia; 
than nhân cac dôi ti.xçmg chêt chü yeu tham kháo qua dôi trn7ng con song, do do 
khi khai ho so không chInh xác, sai quy each, thu tiic theo huàng dn cüa trên, 
phái trá di, trã lai  nhiêu lan. Day là nguyen nhân dan den chm tr trong triên 
khai thirc hin a các cap. 

TInh den tháng 11 näm 2020, tong so ho so dã thârn djnh a cap thi xã và 
báo cáo cap trên là 18.630 ho so, dà chi trã dirçc 13.105 dOi tuçmg. 

Riêng Hái BInh, tong so ho so tiêp nhn t?i  thj xã là 599, dã duoc chi trá 
là 531 dôi ti.rçing, con lai 68 dôi tuçing (01 dôi tucrng mai bô sung ho so) cha cap 

trên thâm djnh và ra quyêt djnh. 
VII. Linh vtrc  an ninh trt ttr  (3 kin nghj) 
C tn phumg True Lam d nghj xi:r lr tInh trng xe qua tái chy vào doan 

mt dê (tr Câu Den den dmng Dông Tây 2). Cu tn xã Hái Yen (khu tái djnh cir 
Nguyen BInh) phàn ánh tmnh trng xe 4n tãi lan thuang xuyên chy qua dja bàn 
khu dan cu lam hu hOng, rai vãi dt dá ra dithng. Cu tn xã Thanh San phán ánh 
tuyên dithng 8A - tinh lô 525 tir Chc Kho len Nông Cong các ht gia dInh lan 
chiêm hành lang an toàn giao thông. 

Trâlai: 
Thj xã Nghi Son là dja bàn rng, tp trung nhiéu dij an kinh tê trpng diem 

cüa tinh và cUa cá nuâc, th?yi gian qua tInh hmnh trt tr an toàn giao thông, trât lii 
cong cong trên dia bàn thi xA vn có nhimg din biën phirc tap,  liiulurong nguthi, 
phuong tin tham gia giao thông trên dja bàn ngày càng tang Ca v so hrçmg và 
chüng loai, ca sa ha tang giao thông cOn nhiêu tOn tai,  bat cap, tInh trng lan 
chiêm hành lang an toàn giao thông duang b, duxàng sat, duang thüy ni dja, vi 
pham ye tái tr9ng, không di mu báo hiêm, chi qua so ngui quy djnh, vi phm 
nông d con con xáy ra nhiêu, ' tliirc chap hành pháp 1u.t ye an toàn giao thông 
và k näng tham gia giao thông cüa mt b phn nguO'i tham gia giao thông cOn 
yeu, kern; hieu 1irc, hiu qua thuc hiên các nhiêm vii, giái pháp ye bão dam trt 
tr an toàn giao thông cüa các lijc iuçrng chuc nàng cOn han  chê. 

D dam báo an ninh trât tLr, an toàn giao thông tren dja bàn, COng an thj 
xã Nghi San dã bO trI lirc krcmg cánh sat giao thông tang cu&ng cong tác tuân 
tra, kiêm soát khép kin thai gian, tuyên, dja bàn; chü dng phOi hqp vâi chInh 
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quyn dja phiwng; các nhà may, bn cãng, doanh nghip, don vj kinh doanh vn 
tãi phát hin và xCr lr nghiêm các trueing hçip vi pham, tr9ng tam là các hành vi 
vi pham lien quan den qua khô, qua tâi, chà hang rcri vãi, lan chiêm hành lang an 
toàn giao thông... dông thai triên khai các bin pháp nhãm phông ngra, han  chê 
ün tc và tai nan  giao thông xãy ra. 

UBND thj xã da chi dao  Cong an thj xã Nghi Scm phân cong 1irc hrqng 
cành sat giao thông chü tn phôi hçip vi Cong an các xã, phuàng (co phãn ánh 
cüa c tn) và các dcin vi lien quan xác minh, lam rö ni dung kiên nghj, dOng 
thi dê ra bin pháp giãi quyêt kjp thtii ni dung kiên nghj, phãn ánh cüa cCr tn; 
chi dao  lc hrçing chirc näng phôi hçip v&i Cong an thj xã rà,soát, nghiên ci'u bô 
tn 1p d.t hoàn thin h thông biên cãnh báo trên các tuyen giao thông trQng 
diem phvc vi cong tác xr l' vi pham theo quy djnh cüa pháp lut; dông thi 
phôi hqp vâi các nhà may, doanh nghip, dan vj kinh doanh 4n tãi trên dja bàn 
toàn thj xã k cam kêt không dê phuong tin chv hang hóa vi phm tãi trçng, rai 
vãi gay birc xñc trong quân chüng nhân dan; bô trI 1?c  krçng tuân tra kiêm soát 
khép kin tuyên, dja bàn, xir 1r nghiêm các tnu?rng hçip vi pham, nhât là các hành 
vi vi pham trên các tuyên, dja bàn do c1r tn phán ánli. Kêt qua tr ngày 15/8/2020 
den ngày 30/10/2020, trên dja bàn toân thj xã dã phát hin, x lr dôi vài 55 
tnxông hçip vi pham tái tr9ng, 10 tnr&ng hçrp vi pham châ hang rai vài, 02 vi 
pham kIch thuâc. Phôi hçrp vOi Cong an các phumg, xã trên da bàn to chüc 
tuyên truyên, yêu câu các chü hc kinh doanh chap hành các quy dnh ye trt tij 
cong cong,  khOng bay ban hang hóa, drng do phuong tin dui lông lê du&ng, 
via he, hành an an toàn giao thông dung b, kêt qua xir 1' dôi vOi 17 tnthng 
hçp drng d 1n chiêm lông lê duing, hành lang an toàn giao thông. 

Qua cong tác näm tInh hInh, hin tai  tinh trang phuang tin 4n tãi ch 
hang vi pham tãi tr9ng, rcn vãi, lan chiêm hành lang an toàn giao thông... trên 
các tuyên drnmg nêu trên cci bàn dã ducic chân chinh. 

VIII. Các kiên nghj giao UBND các phirông, xä giãi quyêt (5 kiên nghj) 
1. Cir tn xã Tüng Lam dê nghj quan tam dâu tix nâng cap doan dung tr 

UBND xã di dithng Nghi Son - Bãi Trành qua thôn The Vinh. 
Trã lôi: 
UBND thj xã dã chi do UBND xà Tüng Lam phi hcip vOi Ban quãn l 

dir an cái djch song Tuân Cung, các phông chuyên mon cüa UBND thj xà dê xây 
diing kê hoch dâu tix, nâng cap tuyên dtthng tü UBND xä di dithng Nghi Son - 
Bãi Trành. Theo do, doan tir UBND xã den Câu B së duçic dâu tu tcr nguôn hoàn 
trã d an cãi djch sOng Tuân Cung, doan tir Câu B di thôn The Vinh sê duçic du 
tii nguOn ngân sách nhà nithc näm 2021. 

2. Cir tñ xã Nghi Son de nghj tháo gi các cot din cfl, hir hông không sir 
dimg dê nguci dan yen tam di lai trong mña mua bào. 

Trã 1ii: 
UBND thj xã dã chi do UBND xã Nghi Son phi hçip vth Din 1irc Nghi 

San kiêm tna, rà soát lai  mt so ct din xuông cap can duqc thay the và nhüng 
ct din dà không s1T ding mat n toàn phãi tháo d dam báo an toàn cho nhân 
dan trong ntha mua bào. Qua kiêm tra, có nhiêu cOt  din dã xuông cap, nhât là 
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tai kim vrc thôn Bc Son, xã Nghi Scm. UBND xã dã tng hçTp và có van bàn d 
nghj Diên 1c thj xà sthn có phirnng an thay the trong thi gian tri dê dam bào 
an toàn cho nhân dan. 

3. Cu ti-i phithng Hâi BInh dê nghj khäc phiic h thông c(t din, day cap, 

cong to dam Mo an toàn cho nhân dan. 
Trã ku: 
UBND thj xà dã chi dto UBND phrning Hái BInh giái quyêt, theo do 

UBND xã dã ban hành Van bàn so 258/TJBND-XD ngày 07/9/2020 ye vic dê 
nghj Din 1irc thj xã Nghi Son giái quyêt các ton tai  ye din, c11 the: Lam mài 
them mt sO dithng dày ha the; si:ra chtra, cài t?o,  nâng cap hrOi din h. the; 
hoàn trã mt bang và thu hôi ct cü sau khi xây dijng; khàc phuc mt so ton tai 
ma dun vj thi cong dê laj•  Ngày 18/9/2020, Din !rc th xã Nghi San dã lam viêc 
vui UBND phuung Hài BInh, dông thyi dã tiên hành khào sat tInh hinh thrc tê 
ti dja phuong dê cO phuong an giái quyêt trong thui gian tài. 

4. C tn xã E)jnh Hãi dê nghj di dui thrOng din trong vuOn ra du&ng d 
dam bão an toàn cho các ho dan. 

Trã 1?yi: 
UBND thj xã dã chi dao  UBND xã Djnh Hái lam vic vài Cong ty C6 

phân din 1c Thanh Hóa và kiêm tra, i-a soát các ct din, dithng din trong 
vixrn cüa các h dan và de nghj Cong ty cô phân Din 1irc Thanh Hóa sO xây 
dirng phirong an di dOi thrOng din trong vtthn ra thrOng dê dam báo an toàn cho 
các hO dan. Trong thai gian tOi, COng ty Co phân din 1c Thanh HOa sè to chüc 
ti-jell khai thrc hin. 

5. Cu tn xã Thanh Son d nghj thay mOt  sO  cOt  din bj gay, do dê on dj.nh 
diên sinh hoat cho nhân dan. 

Trã 1Oi: 
UBND thj xA dã chi do UBND xã Thanh San dã lam vic vOi Cong ty 

Co phân din 1irc Thanh Hóa và kiêm tra, rà soát các cOt  din bj gay do và dê 
nghj Cong ty cô phân Din hc Thanh Hóa sOm xây dimg phucung an thay the cOt 
din bi gay, do dê dam bão an toàn cho các hO dan. Trong thOi gian tOi, Cong ty 
Co phân din Iirc Thanh Hóa sê xay dirng 1 trInh to chirc triên khai thirc hin. 

Các r kin, kin nghj cüa cu tn thuOc thârn quyên dà dirçuc UBND thj xã 
tip thu và chi dao  các phông, ban, UBND mOt so phi.rOng, xã giãi quyêt co bàn. 
Nhing kiên, kiên nghj chua thrçuc giái quyêt, UBND thj xã tiêp t1c chi dio giãi 
quyêt trong thOi gian tâi./. 

Noi nhân: T J BAN NHAN DAN 
- Thu&ng trrc Thj üy; 
- Ththng trirc HDND thj xã; 
- Chü tjch, các Phó Chü tjch UBND thi x; 
- Các Di biêu HDND thj xã; 
- Các U viên UBND thi xã; 
- UB MTTQ , cãc Doãn th thi xã; 
- Các phông, ban thuc UBND thi xã; 
- Dáng üy, UBND các xã, phumg; 
- Lint: Van thu. 
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