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Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 17 

HĐND thị xã Nghi Sơn, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

 
 

Tiếp thu ý kiến của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã tại Thông báo số 

200/TB-MTTQ ngày 16/12/2020 về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính 

quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân tại kỳ họp thứ 17 

HĐND thị xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021; Công văn số 19/HĐND-TTHĐ 

ngày 02/3/2021 của HĐND thị xã Nghi Sơn về việc giải quyết kiến nghị của cử 

tri gửi tới kỳ họp thứ 17, HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2016-2021. UBND thị xã đã 

chỉ đạo các phòng, ban đội, các đơn vị và UBND các phường, xã liên quan giải 

quyết các kiến nghị của cử tri. Kết quả giải quyết như sau: 

Tổng số các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được giải quyết là 54 kiến 

nghị, trong đó: Về nông, lâm, ngư nghiệp 9 kiến nghị; Đầu tư xây dựng cơ bản 

13 kiến nghị; quản lý quy hoạch đất đai, tài nguyên, môi trường 13 kiến nghị; 

công tác GPMB 05 kiến nghị; điện lực 06 kiến nghị; văn hóa, chính sách xã hội 

4 kiến nghị; về an ninh trật tự, an toàn giao thông 3 kiến nghị.  

Trong đó, có những nội dung UBND thị xã đã trả lời nhiều lần. Theo đó 

UBND thị xã chỉ trả lời những nội dung mới, cụ thể như sau: 

I. Lĩnh vực sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, kênh mương (09 kiến nghị) 

1. Cử tri xã Hải Hà đề nghị khảo sát nạo vét 02 khu neo đậu tàu thuyền hạ 

lưu cầu Yên Hòa và âu neo đậu tàu thuyền khu vực Cồn Mom để bà con ngư dân 

neo đậu tàu thuyền an toàn cho tài sản. 

Trả lời: 

Hiện nay 02 khu vực neo đậu tàu thuyền cồn Mom thôn Hà Thành và hạ 

lưu cầu Yên Hòa cảng Hải đội 2 đã đưa vào sử dụng từ năm 2018 đến nay khu 

neo đậu tàu thuyền tại 2 khu vực trên đã bị bồi lấp gây mất an toàn cho tàu cá 

khu ra vào cảng. UBND thị xã Nghi Sơn đã chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp 

với UBND xã Hải Hà kiểm tra và đã có văn bản số 1504/UBND-KT ngày 

29/4/2021 đề nghị UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thanh Hóa cho 

chủ trương nạo vét 2 khu neo đậu trên. 

2. Cử tri phường Hải Ninh đề nghị có chính sách đầu tư, hỗ trợ cho ngư 

dân và nạo vét luồng lạch, âu neo đậu tàu thuyền đảm bảo cho việc neo đậu ra 

vào đặc biệt là mùa mưa bão. 

Trả lời: 
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Giao phòng Kinh tế phối hợp với UBND phường Hải Ninh kiểm tra hiện 

trạng, tham mưu văn bản cho UBND thị xã báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết. 

3. Cử tri đơn vị bầu cử số 9 gồm các xã (Các Sơn, Ngọc Lĩnh, Anh Sơn) 

phản ánh hệ thống kênh mương, thủy lợi nội đồng xuống cấp nghiêm trọng, đề 

nghị có phương án nâng cấp, cải tạo phục vụ sản xuất nông nghiệp. 

Trả lời:  

Hệ thống kênh mương nội đồng các xã Các Sơn, Ngọc Lĩnh, Anh Sơn đã 

được UBND thị xã đầu tư cơ bản như tuyến kênh Chi Giang, tuyến kênh tưới 

C11 Công ty thủy nông Sông Chu đã có chủ trương đầu tư trong năm 2021 với 

chiều dài 1,3km. Trong quá trình sử dụng, những hư hỏng nhỏ và nạo vét duy tu 

do UBND các xã sử dụng nguồn nhà nước hỗ trợ và các nguồn hợp pháp để thực 

hiện. Do nguồn ngân sách của tỉnh, thị xã có hạn và cần được đầu tư cho các xã, 

phường còn khó khăn hơn về hệ thống thủy lợi để phục vụ cho sản xuất. Vì vậy, 

UBND thị xã sẽ xem xét và nâng cấp, đầu tư trong những năm tiếp theo. 

4. Cử tri phường Hải Thanh đề nghị quan tâm đến việc đóng mới, cải 

hoán, nâng cấp tàu cá công suất lớn. 

Trả lời: 

Thời gian qua Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ cho ngư 

dân, nhiều chính sách mang tính đột phá, đồng bộ, phù hợp với nguyện vọng của 

ngư dân, góp phần quan trọng phát triển ngành thủy sản theo hướng công nghiệp 

hiện đại hóa và tái cơ cấu ngành thủy sản, phát triển bền vững, với công nghệ 

khai thác, bảo quản sản phẩm tiên tiến; ngư trường được mở rộng. Việc thực 

hiện Quyết định 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ 

cho ngư dân khai thác hải sản trên các vùng biển xa; Nghị định số 17/2018/NĐ-

CCP ngày 02/2/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

67/2014/NĐ-CP về hỗ trợ đóng mới tàu cá, tàu dịch vụ hậu cần nghề cá. Theo 

đó chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP đã được 

các ngân hàng giải ngân đóng mới cho 20 tàu cá (02 tàu cá vỏ thép, 03 tàu cá vỏ 

gỗ và 15 tàu dịch vụ hậu cần vỏ gỗ) với tổng mức đầu tư là 216,517 triệu đồng, 

trong đó Ngân hàng cho vay 149,750 triệu đồng, ngư dân đối ứng 66,676 triệu 

đồng. 

 - Chính sách bảo hiểm: tổng số tàu tham gia 442 tàu, số thuyền viên tham 

gia là 3.822 người, tổng kinh phí mua bảo hiểm là 10.082,9 triệu đồng, trong đó 

ngân sách hỗ trợ 8.839,4 triệu đồng, ngư dân đối ứng 1.243,5 triệu đồng; hỗ trợ 

chi phí chuyến biển cho các tàu dịch vụ hậu cần công suất trên 400 CV hỗ trợ 

cho trên 60 tàu cá với 598 chuyến biển, tổng số tiền hỗ trợ là 26,42 tỷ đồng; 

chính sách hỗ trợ cho ngư dân khai thác hải sản trên các vùng biển xa theo 

Quyết định 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ là 1,325 

tỷ đồng; Chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND ngày 

05/01/2012 của HĐND huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn) về hỗ trợ đóng 

mới tàu cá, tàu dịch vụ hậu cần nghề cá là 2,86 tỷ đồng cho 37 chủ tàu cá. 
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Hiện nay UBND thị xã Nghi Sơn đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và 

PTNT Thanh Hóa, Sở Tài Chính đề xuất hỗ trợ mua thiết bị giám sát hành trình 

và phí thuê bao dịch vụ thiết bị giám sát hành trình cho chủ tàu cá có chiều dài 

lớn nhất từ 15m trở lên, giai đoạn 2021-2026.  

5. Cử tri phường Hải An: Đề nghị đầu tư xây dựng mương tiêu nước cho 

các xã, phường phía bắc. 

Trả lời:  

Hiện nay, hệ thống tiêu nước của các xã phía Bắc chủ yếu qua các kênh, 

mương tiêu trục chính, gồm: Đồng Chìa phường Hải An, Đồng Năn phường Hải 

Ninh, Đồng Hào - Đồng Hiều - Ngâm Thịnh phường Hải Lĩnh đổ về sông Kênh 

Than tiêu nước qua cống Bến Ngao và cống 3 cửa phường Hải Thanh đổ ra biển. 

Hiện nay các tuyến kênh tiêu này chưa được nạo vét, phá bỏ ách tắc (bèo tây, 

rau muống,…) gây ngập úng cục bộ trong mùa mưa. Để giải quyết việc tiêu 

nước, tránh ngập úng các xã, phường phía Bắc. UBND thị xã đã có nhiều văn 

bản chỉ đạo các xã, phường việc nạo vét, khơi thông dòng chảy, phá bỏ ách tắc 

trên các tuyến kênh tiêu, trục chính để hạn chế ngập úng, tuy nhiên cho đến nay 

các địa phương triển khai chưa quyết liệt, một số địa phương có triển khai không 

hiệu quả. Để giải quyết tốt việc tiêu, thoát nước tránh ngập úng ổn định đời sống 

nhân dân, yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường (Hải An, Hải Ninh, Hải Lĩnh, 

Tân Dân) triển khai việc nạo vét, khơi thông dòng chảy và phá bỏ các ách tắc 

trên các tuyến kênh tiêu, trục chính theo chỉ đạo của UBND thị xã tại văn bản số 

1316/UBND-KT ngày 19/4/2021. 

6. Cử tri phường Ninh Hải: Đề nghị xem xét cho phường được xây dựng 

chợ tạm. 

Trả lời: 

Theo Quyết định 4388/QĐ-UBND ngày 09/11/2016 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống chợ 

trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 và Quyết 

định số 1073/QĐ-UBND ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc bổ 

sung mới vào điều chỉnh quy hoạch phát triển hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh 

Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2025, theo đó phường Ninh Hải 

được quy hoạch 01 chợ mới nằm trong mạng lưới phát triển chợ. 

Việc xây dựng chợ phải phù hợp với quy chung xây dựng khu kinh tế 

Nghi Sơn theo Quyết định số 1699/QĐ-TTg ngày 07/12/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng Khu 

Kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. 

Do đó, đề nghị UBND phường Ninh Hải phối hợp phòng Quản lý đô thị 

đề xuất vị trí chợ mới theo quy hoạch phân khu. Sau khi Quy hoạch phân khu để 

triển khai xây dựng. 

7. Cử tri xã Thanh Sơn: Kiến nghị việc nâng cấp xây dựng chợ Chào đến 

nay vẫn chưa được đầu tư nâng cấp tu sửa, đề nghị bàn giao lại cho xã quản lý. 
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Trả lời:  

Căn cứ Quyết định số 1789/QĐ-UBND ngày 21/3/2019 của UBND huyện 

Tĩnh Gia (nay là UBND thị xã Nghi Sơn) về việc công nhận doanh nghiệp đầu 

tư, xây dựng, quản lý, kinh doanh và khai thác chợ Chào, xã Thanh Sơn, huyện 

Tĩnh Gia. Theo đó, Công ty TNHH một thành viên Kiên Chung là doanh nghiệp 

đầu tư xây dựng, quản lý, kinh doanh và khai thác chợ Chào, xã Thanh Sơn. 

Do đó việc UBND xã Thanh Sơn đề nghị bàn giao lại cho xã quản lý là 

không phù hợp. 

Ngày 19/4/2021, UBND thị xã đã chủ trì buổi làm việc tại UBND xã 

Thanh Sơn để bàn và giải quyết nội dung kiến nghị này. Theo đó, yêu cầu Công 

ty TNHH một thành viên Kiên Chung cải tạo tạm thời một số hạng mục đã 

xuống cấp tại chợ để đảm bảo việc mua bán, sinh hoạt của bà con. 

8. Cử tri phường Hải Bình: Phản ánh việc Công ty Anh Phát bán giá nước 

sạch quá cao so với mặt bằng chung, đề nghị cơ quan chức năng có ý kiến để 

công ty điều chỉnh giá nước phù hợp. 

Trả lời: 

Hiện nay trên địa bàn thị xã Nghi Sơn có 3 nhà máy cung cấp nước sạch 

phục vụ cho nhân dân sử dụng và cung cấp phục vụ cho công nghiệp: Nhà máy 

nước sạch Nguyên Bình thuộc Công ty CP cấp nước Thanh Hóa; Nhà máy nước 

sạch Bình Minh; Nhà máy nước Hao Hao - Tổng Công ty Anh Phát. 

- Công ty CP cấp nước Thanh Hóa bán nước sạch sinh hoạt áp dụng toàn 

tỉnh theo Thông báo số 181/TB-CN ngày 03/8/2018 với giá bậc thang bán cho 

các hộ dân cư 08 xã, phường thuộc thị xã Nghi Sơn như sau: 

+ Nước sử dụng sinh hoạt: ≤ 10m3/hộ/tháng = 8.970 đồng; > 10 - 

20m3/hộ/tháng = 10.925 đồng; > 20 - 30m3/hộ/tháng = 12.650 đồng; > 

30m3/hộ/tháng = 17.710 đồng (01m3 nước phải chịu phí: 10% phí bảo vệ môi 

trường, 5% VAT). 

+ Nước sản xuất vật chất là: 17.595 m3/tháng (01m3 nước phải chịu phí: 

10% phí bảo vệ môi trường, 5% VAT). 

- Giá nước của Nhà máy nước Hao Hao - Tổng Công ty Anh Phát bán 

nước sạch sinh hoạt tại phường Hải Bình như sau: 

Nước sinh hoạt ≤ 10m3/hộ/tháng = 18.400 đồng; > 10 - 20m3/hộ/tháng = 

19.550 đồng; > 20 - 30m3/hộ/tháng = 20.608 đồng; > 30 – 40m3/hộ/tháng = 

20.700 đồng; > 40 - 50m3/hộ/tháng = 25.000đồng; > 50 - 60m3/hộ/tháng = 

26.790 đồng (01m3 nước phải chịu phí: 10% phí bảo vệ môi trường, 5% VAT). 

Nhân dân phường Hải Bình phản ánh thực tế giá nước sạch của Nhà máy 

nước Hao Hao - Công ty Anh Phát cao là có căn cứ, UBND thị xã sẽ chỉ đạo các 

phòng, ban liên quan có văn bản báo cáo UBND tỉnh yêu cầu Công ty Anh Phát 

điều chỉnh giá nước cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. 



5 
 

9. Chủ trì, phối hợp với các Ngân hàng trên địa bàn giải quyết kiến nghị 

của cử tri phường Hải Thanh đề nghị xem xét có chính sách hỗ trợ vốn vay cho 

những hộ làm nghề khai thác đánh bắt hải sản. 

Trả lời: 

Về nội dung này đề nghị UBND phường Hải Thanh có báo cáo làm rõ các 

vấn đề, nội dung cần vay vốn đối với các hộ làm nghề khai thác đánh bắt hải sản 

theo nội dung cần hỗ trợ, trên cơ sở đó UBND thị xã Nghi Sơn sẽ làm việc với 

các ngân hàng trên địa bàn thị xã đề xuất hỗ trợ vốn vay cho các hộ làm nghề 

khai thác theo kiến nghị của cử tri phường. 

II. Lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng (15 kiến nghị) 

1. Cử tri xã Hải Hà, phường Hải Thượng, phường Nguyên Bình đề nghị 

xem xét quy hoạch mở rộng khu nghĩa trang của xã Hải Hà, Hải Thượng, 

Nguyên Bình. 

 Trả lời: 

 - Đối với Nghĩa trang xã Hải Hà: Hiện nay, UBND xã Hải Hà đang thực 

hiện việc lập dự án đầu tư, mở rộng tại khu vực nghĩa trang đã có quy hoạch. 

 - Đối với Nghĩa Trang phường Hải Thượng: Vị trí đề xuất phía Đông Khu 

nghĩa trang cũ đã được UBND tỉnh thống nhất chủ trương cho điều chỉnh cục bộ 

thành đất nghĩa trang tại Văn bản số 3864/UBND-CN ngày 26/3/2021, giao 

UBND phường Hải Thượng lập quy hoạch và dự án đầu tư mở rộng nghĩa trang để 

phục vụ nhu cầu của nhân dân trên địa bàn.  

 - Đối với nghĩa trang Nguyên Bình: Hiện nay Ban quản lý Khu kinh tế 

Nghi Sơn và các Khu công nghiệp đang tổ chức lập quy hoạch điều chỉnh mở 

rộng khu nghĩa trang Nguyên Bình với diện tích 70ha, sau khi quy hoạch được cấp 

thẩm quyền phê duyệt sẽ được nhà nước lập dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch. 

2. Cử tri phường Hải An: Đề nghị đầu tư lắp đặt đèn chiếu sáng tuyến 

quốc lộ 1A. 

Trả lời: 

 Dự án đầu tư điện chiếu sáng QL1A đã được UBND thị xã Nghi Sơn đưa 

vào Kế hoạch đầu tư công năm 2021, hiện nay Ban Quản lý dự án ĐTXD thị xã 

đang chuẩn bị các bước lập dự án đầu tư xây dựng công trình. 

 3. Cử tri phường Mai Lâm: Đề nghị nâng cấp hệ thống mương tiêu thoát 

nước khu vực đập tràn tránh gây ngập lụt cho nhân dân khu vực tuyến đường Bắc 

Nam 1B. 

 Trả lời: 

 Hiện nay Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn đang tổ chức thi công xây 

dựng hệ thống thoát nước trên tuyến đường Bắc Nam 1B dự án cơ bản đã hoàn 

thành, giải quyết tình trạng ngập úng tại các khu dân cư trên địa bàn phường 

Mai Lâm. 

4. Cử tri xã Trường Lâm, Tân Trường: Phản ánh tuyến đường 1A cũ đi 

qua 2 thôn Hòa Lâm và Nam Trường xã Trường Lâm không có mương thoát, đề 
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nghị quan tâm xây dựng 02 tuyến mương nước chống gây ngập úng cho các hộ 

dân 2 bên đường; cử tri xã Tân Trường xem xét đầu tư xây dựng đường lên bản 

Đồng Lách;  

 Trả lời:  

 - Việc đầu tư xây dựng hệ thống mương thoát nước tuyến đường 1A cũ đi 

qua 2 thôn Hòa Lâm và Nam Trường xã Trường Lâm thuộc thẩm quyền của 

UBND xã Trường Lâm, UBND thị xã yêu cầu UBND xã Trường Lâm kiểm tra 

cụ thể, cân đối nguồn vốn và đưa vào chương trình đầu tư công trong thời gian 

tới. 

 - Về việc đầu tư tuyến đường lên bản Đồng Lách: UBND thị xã đã có tờ 

trình đề nghị UBND tỉnh đầu tư.  

5. Cử tri phường Hải Thượng: Kiến nghị quá trình thi công đường Đông 

Tây 4 đi cảng Nghi Sơn phải có đường vuốt nối, đường ngang và các cống thoát 

nước qua đường để thuận tiện cho nhân dân đi lại cũng như đảm bảo việc tiêu 

nước trong khu dân cư; đề nghị quy hoạch địa điểm xây dựng trụ sở công an 

phường. 

- Hiện nay tuyến đường Đông Tây 4 đi cảng Nghi Sơn đang được Ban 

quản lý Khu vực khu kinh tế Nghi Sơn tổ chức thi công xây dựng, trong đó có 

các điểm vuốt nối với các đường dân sinh, thời gian tới UBND thị xã Nghi Sơn 

tiếp tục kiến nghị chủ đầu tư hoàn thiện đảm bảo điều kiện đi lại cho nhân dân. 

 - Về đề nghị quy hoạch trụ sở Công an phường: Đề nghị UBND phường Hải 

Thượng căn cứ vào quy hoạch được phê duyệt, chủ động xác định vị trí, đưa vào Kế 

hoạch sử dụng đất hàng năm, 5 năm làm cơ sở lập quy hoạch, đầu tư xây dựng.  

6. Cử tri phường Hải Bình: Đề nghị đầu tư nâng cấp tuyến mương và 

đường BN3 (đoạn qua Hải Bình đi Tĩnh Hải); đề nghị đầu tư xây dựng mương 

tiêu thoát nước dọc tuyến đường số 7 cũ (từ phường Hải Bình về ngã 3 thôn 

Liên Vinh đi khu tái định cư Tĩnh Hải). 

 Trả lời:  

 Tuyến đường Bắc Nam 3 đoạn tuyến từ Ngã ba Liên Vinh đi Tĩnh Hải 

(đường 7 cũ) đã được Ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn đã lập dự án đầu tư xây 

dựng trong năm 2021 và sẽ triển khai trong năm 2022.  

7. Cử tri phường Tĩnh Hải: Đề nghị nâng cấp tuyến mương khu tái định 

cư phường Tĩnh Hải. 

Trả lời: 

Hệ thống thoát nước khu tái định cư Tĩnh Hải thị xã Nghi Sơn đã được 

UBND thị xã chấp thuận đầu tư và giao cho Ban Quản lý dự án ĐTXD thực 

hiện. Hiện nay, đang triển khai các bước để triển khai đầu tư xây dựng. 

8. Cử tri xã Phú Lâm: phản ánh tuyến đường từ ngã ba ông Hằng đi dốc 

Bò Đá mới đưa vào sử dụng được 2 tháng đã hư hỏng xuống cấp; đường Đông  

Tây 1 đầu tư xây dựng từ năm 2005 đến nay chưa hoàn thành, thi công dang dở, 
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bố trí lắp đặt một số hệ thống cống không phù hợp (chỗ trũng gây ngập úng, một 

số xứ đồng không có cống dẫn nước tưới tiêu) đề nghị xem xét.  

 Trả lời:  

 + Tuyến đường từ ngã ba ông Hằng đi dốc Bò Đá được UBND thị xã 

đầu tư năm 2020, hiện nay đang trong thời gian bảo hành, thời gian tới UBND 

thị xã yêu cầu Ban Quản lý dự án chỉ đạo nhà thầu thực hiện sửa chữa các hư 

hỏng, đảm bảo việc đi lại của nhân dân. 

 + Tuyến đường Đông Tây 1 hiện nay đã thi công cơ bản hoàn thành, 

Chủ đầu tư (Ban QL Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp) đã phối 

hợp với UBND xã Phú Lâm và các đơn vị liên quan kiểm tra những bất cập theo 

đề nghị của UBND xã Phú Lâm, hiện nay đã trình UBND tỉnh xem xét điều 

chỉnh những nội dung bất cập của dự án. 

9. Cử tri xã Trường Lâm: Đề nghị sớm có quy hoạch chi tiết phân khu 

chức năng để thuận tiện cho công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng 

trên địa bàn xã, đồng thời có hướng giải quyết đối với các hộ dân thuộc phạm vi 

hành lang của đường điện 110 KV và 220 KV đang có nhu cầu xây dựng nhà ở 

nhưng không được cấp phép; đề nghị tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống chiếu 

sáng toàn tuyến (từ đoạn km 377 + 1125 đến km 382 địa qua địa bàn xã). 

Trả lời: 

 - Hiện nay, UBND tỉnh đã giao Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn tổ 

chức lập, điều chỉnh các quy hoạch phân khu đô thị, phân khu công nghiệp để cụ 

thể hóa đồ án Quy hoạch chung điều chỉnh, mở rộng Khu kinh tế Nghi Sơn. 

 Việc cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ theo quy định của Luật Xây 

dựng, phải bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thuỷ 

lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hoá, di tích lịch sử - văn 

hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ. Do đó, các 

trường hợp nằm trong phạm vi hành lang của đường điện 110 và 220 Kv chưa 

xem xét cấp GPXD. 

 - Hệ thống điện chiếu sáng trên tuyến QL1A qua địa bàn xã Trường Lâm 

được Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN triển khai đầu tư xây dựng. 

UBND thị xã Nghi Sơn đã đề nghị Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn tiếp tục 

đầu tư hoàn chỉnh. 

10. Cử tri phường Ninh Hải: đề nghị bố trí các tuyến đường ra biển phù 

hợp với việc khai thác thủy hải sản của nhân dân; đẩy nhanh tiến độ thi công các 

dự án trên địa bàn. 

Trả lời: 

Hiện nay trên đại bàn Ninh Hải có các dự án sinh thái ven biển: Khu sinh 

thái nghỉ dưỡng Hoàng Tuấn, Nhiệt Lạnh Hải Nam, LiLaMa 18, Nông sản 

Tràng An. các dự án đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 

đều xây dựng các tuyến đường ra biển đảm bảo các tuyến đường để nhân dân 

tiếp cận mặt biển, khai thác hải sản 
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11. Cử tri xã Ngọc Lĩnh: đề nghị hỗ trợ cải tạo nâng cấp cầu Trại, do đã 

xuống cấp nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại. 

Dự án xây dựng Cầu Đò Trại đã được Hội đồng nhân dân thị xã phê duyệt 

chủ trương đầu tư, hiện nay Ban quản lý dự án thị xã đang chuẩn bị các bước quy 

trình thực hiện dự án, sớm triển khai xây dựng công trình trong thời gian tới. 

12. Cử tri xã Các Sơn: Đề nghị kiểm tra chất lượng các công trình phúc 

lợi do Nhà nước hỗ trợ đầu tư xây dựng phục vụ đời sống và sản xuất của Nhân 

dân nhưng rất nhanh xuống cấp hư hỏng như công trình hồ đập Thống Nhất, hồ 

đập Sóc Hoằng, trạm bơm thôn Thống Nhất. 

Trả lời: 

 - Đối với công trình Hồ Thống Nhất: 

 Ngày 20/3/2021, UBND thị xã Nghi Sơn nhận được Tờ trình số 26/TTr-

UBND của UBND xã Các Sơn về việc tu sửa sụt lún bờ đập Hồ Thống Nhất. 

 Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn đã giao cho phòng Kinh tế chủ trì phối 

hợp với các phòng ban có liên quan cùng UBND xã Các Sơn kiểm tra và đề xuất 

phương án xử lý. Ngày 29/3/2021 phòng Kinh tế phối hợp với UBND xã Các 

Sơn kiểm tra và xác nhận một số nội dung bị hư hỏng đã báo cáo Chủ tịch 

UBND thị xã Nghi Sơn xem xét xử lý khẩn cấp những hạng mục bị hư hỏng. 

- Đối với công trình hồ Sóc Hoằng: Chỉ bị rò rỉ cửa cống lấy nước, UBND 

xã Các Sơn đã khắc phục. 

 - Đối với trạm bơm Thống Nhất: Hiện nay UBND xã Các Sơn đã khắc 

phục tổng bơm, đưa trạm bơm Thống Nhất trở về trạng thái hoạt động bình thường. 

13. Cử tri xã Tùng Lâm: Đề nghị cương quyết xử lý các dự án treo, dự án 

thi công không đảm bảo tiến độ như dự án Trạm dừng nghỉ Phục Hưng; đảm bảo 

nguồn nước ngọt, đường giao thông cho nhân dân đi lại sản xuất. 

 Trả lời:  

 - Dự án do doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn thị xã được UBND tỉnh 

giao cho Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn theo dõi, đôn đốc các nhà đầu tư. 

UBND thị xã Nghi Sơn đã có ý kiến với Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn nội 

dung kiến nghị của cử tri. 

- Đối với nội dung đảm bảo nguồn nước ngọt và đường giao thông để sản 

xuất nông nghiệp: Nguồn nước sông Tuần Cung bị nhiễm mặn sau cải dịch, Ban 

quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn đã có phương án nâng cấp trạm bơm Đồng Mốc 

thôn Trường Sơn và xây dựng tuyến đường giao thông, mương dẫn nước tưới 

cho cánh đồng canh tác thôn Trường Sơn 2 với diện tích hơn 50ha đất nông 

nghiệp tại thôn Khoa Trường để đảm bảo nhân dân sản xuất nông nghiệp. 

14. Cử tri phường Trúc Lâm: đề nghị xây dựng hệ thống mương thoát 

phía Tây Quốc lộ 1A (đoạn từ cầu Đen đến đền Đá Ngang); đẩy nhanh tiến độ 

thi công dự án đường Đông Tây 1 kéo dài; đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng 

mục giao thông, mương thoát nước, điện chiếu sáng trong khu tái định cư (kiến 

nghị nhiều lần). 
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Trả lời: 

- Nội dung thoát nước phía Tây QL1A tại đền đã ngang: Trên cơ sở đề 

nghị của UBND thị xã, hiện nay hệ thống thoát nước tuyến QL1A đoạn từ 

phường Xuân Lâm đến xã Trường Lâm đã được Tổng cục đường bộ giao Cục 

quản lý đường bộ II và Công ty TNHH 2TV BOT QL1A Cienco4 - TCT 319 

báo cáo Tổng cục xem xét đầu tư. 

 - Về đẩy nhanh tiến độ TĐC Trúc Lâm: Hiện nay công tác lựa chọn nhà 

thầu thi công xây dựng đã hoàn thành, thời gian tới Ban quản lý dự án ĐTXD thị 

xã sẽ triển khai tổ chức thi công các hạng mục đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của 

nhân dân trên địa bàn. 

- Về đẩy nhanh tiến độ dự án đường Đông Tây 1: Dự án đường Đông Tây 

1 đến nay đã cơ bản hoàn thành, thời gian tới Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn 

tiếp tục chỉ đạo nhà thầu hoàn thiện các hạng mục còn lại để bàn giao đưa vào 

sử dụng phục vụ phát triển kinh tế và nhu cầu đi lại của nhân dân trên địa bàn.  

15. Cử tri xã Thanh Sơn: Đề nghị xem xét lại việc cho phép gia đình ông 

Đậu Xuân Kiên công dân xã Ngọc Lĩnh xây cầu làm đường đi lấn chiếm kênh 

mương tiêu thoát nước của xã Thanh Sơn ở khu vực giáp ranh hai xã Thanh Sơn 

và Ngọc Lĩnh. 

Trả lời 

Việc xem xét chấp thuận cho gia đình ông Đậu Xuân Kiên thôn 11 xã 

Ngọc Lĩnh xây dựng cầu tạm đã được UBND thị xã Nghi Sơn kiểm tra, xem xét, 

giao đoàn công tác gồm: phòng Quản lý đô thị, phòng Tài nguyên - Môi trường, 

Đội kiểm tra quy tắc xây dựng đã tiến hành kiểm tra thực tế và làm việc với 

UBND xã Ngọc Lĩnh, UBND xã Thanh Sơn, gia đình ông Đậu Xuân Kiên và 

một số hộ dân thôn Phúc Lý, thôn Văn Phúc xã Thanh Sơn. Trên cơ sở kết quả 

kiểm tra thực tế, làm việc với các đơn vị có liên quan, để tạo điều kiện cho gia 

đình người dân có lối đi lại thuận tiện tốt hơn trong cuộc sống, cũng như sản 

xuất, không làm ách tắc dòng chảy ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân thôn 

Phúc Lý, thôn Văn Phúc xã Thanh Sơn, UBND thị xã Nghi Sơn đã cho phép hộ 

ông Đậu Xuân Kiên được xây dựng cầu tạm để phục vụ việc đi lại của gia đình 

trên phần đất do UBND xã Thanh Sơn quản lý, theo đó gia đình ông Đậu Xuân 

Kiên xây dựng cầu không được gây ảnh hưởng đến dòng chảy của kênh thoát 

nước và phải phá dỡ khi cơ quan nhà nước thực hiện quy hoạch. Hiện tại hộ ông 

Đậu Xuân Kiên đã chấp hành nghiêm túc các yêu cầu của UBND thị xã Nghi 

Sơn, vệ sinh môi trường khu vực xây dựng cầu được đảm bảo tốt hơn.  

III. Lĩnh vực tài chính ngân sách (02 kiến nghị) 

1. Cử tri phường Tĩnh Hải: Đề nghị hỗ trợ đầu tư bàn ghế, trang thiết bị 

dạy và học cho các trường trên địa bàn phường.  

Trả lời: 

Hiện nay, UBND thị xã đang hoàn thiện Đề án phát triển giáo dục giai 

đoạn 2021-2025. Theo đó Đề án có phần kinh phí đầu tư cơ sở vật chất trường 
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lớp và mua sắm trang thiết bị giáo dục. Vì vậy đề nghị của phường sẽ được xem 

xét giải quyết theo quy định của Đề án. 

2. Cử tri phường Hải Bình, Hải Thanh đề nghị sớm chi trả chế độ phụ cấp 

cho cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn theo nghị quyết 232/2019/NQ-

HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh Thanh Hóa. 

Trả lời 

Phòng Tài chính - Kế hoạch đã thẩm định đầy đủ các chế độ theo đúng 

quy định và tổng hợp báo cáo UBND thị xã trình HĐND thị xã Nghị quyết phân 

bổ nguồn kinh phí thực hiện các chế độ phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách 

cấp xã, thôn theo Nghị quyết 232/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 trong dự 

toán đầu năm 2021. 

IV. Lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường (10 kiến nghị). 

1. Cử tri xã Trường Lâm: Đề nghị tăng cường công tác kiểm tra các công 

ty khai thác vật liệu xây dựng trên địa bàn xã trong quá trình khai thác sản xuất, 

đánh mìn công suất lớn làm rạn nứt công trình, gây khói bụi, tiếng ồn làm ảnh 

hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân: 

Trả lời: 

UBND thị xã Nghi Sơn đã có công văn số 2951/UBND-TNMT ngày 

11/9/2020 đề xuất Sở Tài nguyên và Môi trường đưa 34 cơ sở sản xuất, kinh 

doanh trên địa bàn thị xã vào kế hoạch kiểm tra, giám sát về BVMT năm 2021 của 

sở Tài nguyên và Môi trường, trong đó có 05 mỏ đá trên địa bàn xã Trường Lâm.  

Từ ngày 22/3/2021 đến ngày 30/3/2021, UBND thị xã đã phối hợp với Sở 

Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn, UBND xã 

Trường Lâm tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường 

đối với 03 mỏ đá của 03 đơn vị là Công ty Cổ phần Hoàng Trường, Công ty cổ 

phần Đại Lâm, Hợp tác xã vận tải Kinh Gia, qua kiểm tra cho thấy các đơn vị có 

các hồ sơ thủ tục về môi trường như: Báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo 

cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2020, hợp đồng với đơn vị chức năng để 

thu gom xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải nguy hại, nước thải sinh hoạt được 

thu gom, xử lý. Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại như sau: Tại khu vực nghiền 

sàng còn phát sinh bụi, chưa bố trí phun nước dạng sương tại các vị trí đầu rót 

liệu. Sở Tài nguyên và Môi trường đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 

Công ty Cổ phần Hoàng Trường về hành vi “thực hiện không đúng một trong 

các nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường và các yêu cầu trong quyết 

định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, mức phạt từ 60 triệu đến 

70 triệu đồng. Công tác kiểm tra, xử lý các doanh nghiệp tiếp tục được thực hiện 

trong thời gian tới. 

2. Cử tri xã Hải Hà Đề nghị giảm bớt thủ tục hành chính không cần thiết 

để sớm cấp giấy chứng nhận QSD đất cho các hộ gia đình, cá nhân đã nộp đủ 

tiền tại khu tái định cư Hải Bình: 
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Trả lời: 

Về trình tự thủ tục và thành phần hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận QSD 

đất được UBND tỉnh Thanh Hóa quy định chi tiết tại Quyết định số 3462/QĐ-

UBND ngày 24/08/2020 thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi nhánh Văn phòng 

đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Đề nghị UBND xã sớm 

hoàn thiện hồ sơ cho các hộ tái định cư chuyển về Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của 

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai sớm được cấp giấy chứng nhận cho các 

hộ thuộc diện tái định cư. 

3. Cử tri phường Hải Bình: Đề nghị giải quyết việc cấp đất TĐC cho gia 

đình bà Lê Thị Thanh và gia đình ông Hoàng Bá Thụ  bị ảnh hưởng thu hồi đất 

thi công đường Bắc Nam 2. 

Trả lời: 

- Trường hợp bà Lê Thị Thanh: UBND thị xã Nghi Sơn đã có văn bản trả 

lời số 3113/UBND-GPMB ngày 25/9/2020. 

- Trường hợp ông Hoàng Bá Thụ: UBND thị xã Nghi Sơn đã có văn bản 

trả lời số 2866/UBND-TP ngày 07/9/2020. 

Đề nghị UBND phường Hải Bình căn cứ vào các văn bản trả lời cửa 

UBND thị xã giải thích, trả lời với các hộ dân. 

4. Cử tri phường Tĩnh Hải: Đề nghị kiểm tra môi trường dọc tuyến đê biển 

đoạn từ giáp phường Hải Bình đến thốn Bắc Yến, xã Hải Yến (ô nhiễm rác thải 

sinh hoạt và việc xả thải của các hộ dân nuôi tôm trực tiếp ra biển). 

Trả lời: 

Ngày 26/3/2021, UBND thị xã đã chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi 

trường làm việc với UBND phường Tĩnh Hải và kiểm tra thực tế đối với 02 cơ 

sở nuôi tôm của hộ ông Lê Ngọc Hiểu và Hộ ông Lê Ngọc qua kiểm tra cho 

thấy: Nước thải từ hoạt động nuôi tôm chỉ thu gom vào hố lắng và thải ra mương 

thoát nước chung của Tổ dân phố Liên Vinh.  

Để giải quyết dứt điểm các trường hợp nuôi tôm trái phép, có nguy cơ gây 

ô nhiễm môi trường, Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn đã có công văn chỉ đạo số 

1173/UBND-TNMT ngày 07/4/2021 giao UBND phường Tĩnh Hải khẩn trương 

hoàn thiện hồ sơ và thực hiện cưỡng chế phá dỡ các công trình xây dựng vi 

phạm trái phép theo quy định. Theo báo cáo của UBND phường Tĩnh Hải, năm 

2020 có 08 trường hợp nuôi tôm trái phép, UBND phường đã tổ chức cưỡng chế 

tháo dỡ 02 trường hợp, còn lại 06 trường hợp đang tiếp tục xử lý. 

5. Cử tri phường Ninh Hải: Có ý kiến về việc cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất không thể hiện rõ đất thổ cư; việc làm lại giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất gặp rất nhiều khó khăn; đề nghị cấp ít nhất 200 m2 đất ở cho hộ gia 

đình bị ảnh hưởng bởi dự án tái định cư. 

Trả lời: 
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- Thực hiện Quyết định số 2829/QĐ-UBND ngày 26/7/2019 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh 

Hóa trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Quyết định số 06/2020/QĐ-

UBND ngày 14/01/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc Ban hành Quy chế 

phối hợp giữa Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất 

đai với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện chức năng, nhiệm 

vụ của Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi 

trường; Quyết định số 3462/QĐ-UBND ngày 24/08/2020 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Thanh Hóa về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên 

và Môi trường tỉnh Thanh Hóa, theo đó từ ngày 01/9/2020 các hồ sơ cấp đổi, 

cấp lại, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho thuộc thẩm quyền cấp giấy chứng 

nhận thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa. Đề nghị UBND phường 

Ninh Hải rà soát, tổng hợp vướng mắc đối với từng trường hợp cụ thể để UBND 

thị xã kiến nghị với Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đănng 

ký đất đai thị xã Nghi Sơn. 

- Đối với đề nghị cấp ít nhất 200m2 đất ở cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi 

các dự án phải bố trí tái định cư. 

Nguyên tắc bố trí đất ở tái định cư được quy định chi tiết tại Khoản 3 

Điều 14 Quyết định số 3161/2014/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc ban hành Quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà 

nước thu hồi đất trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn, theo đó: 

a) Hộ gia đình, cá nhân có diện tích đất ở bị thu hồi bằng hoặc lớn hơn 

150m2 thì được giao lô đất có diện tích là 150m2. 

b) Hộ gia đình, cá nhân có diện tích đất ở bị thu hồi từ 120m2 đến dưới 

150m2 thì được giao lô đất có diện tích là 120m2. 

c) Hộ gia đình, cá nhân có diện tích đất ở bị thu hồi từ 100m2 đến dưới 

120m2 thì được giao lô đất có diện tích là 100m2. 

d) Hộ gia đình, cá nhân có diện tích đất ở bị thu hồi dưới 100m2 thì được 

giao lô đất có diện tích là 80m2 

6. Cử tri Tân Dân, Phú Lâm, Hải Yến và cử tri đơn vị bầu cử số 10 phản 

ánh công tác dồn điền đổi thửa từ năm 2016 đến nay vẫn chưa cấp giấy chứng 

nhận QSD đất cho nhân dân. 

Trả lời: 

Đối với phường Tân Dân: UBND thị xã đã phê duyệt thanh toán kinh phí 

kinh phí xây dựng lưới địa chính và lập thiết kế kỹ thuật - dự toán xây dựng lưới 

địa chính, đo đạc bản đồ, đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập 

hồ sơ địa chính khu vực đất sản xuất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa tại 
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Quyết định số 1434/QĐ-UBND và Quyết định số 1435/QĐ-UBND ngày 

11/3/2020 của UBND huyện Tĩnh Gia. 

Đối với xã Thanh Thủy, xã Thanh Sơn, phường Hải Châu (đơn vị bầu cử 

số 10): UBND thị xã đã phê duyệt thanh toán kinh phí kinh phí xây dựng lưới 

địa chính và lập thiết kế kỹ thuật - dự toán xây dựng lưới địa chính, đo đạc bản 

đồ, đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính khu 

vực đất sản xuất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa tại Quyết định số 1790/QĐ-

UBND ngày 21/3/2019 và phê duyệt phân bổ kinh phí đo đạc bản đồ đối với các 

xã thực hiện xong công tác dồn điền đổi thửa tại Quyết định số 2402/QĐ-UBND  

ngày 19/4/2019. 

Đồng thời tại Công văn số 2176/UBND-TNMT ngày 23/7/2019 của Chủ 

tịch UBND huyện Tĩnh Gia đã giao cho UBND phường Tân Dân thực hiện ký 

hợp đồng với các đơn vị tư vấn theo đúng quy định; Công văn số 786/UBND-

TNMT ngày 01/4/2019 của Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia đã giao cho UBND 

xã Thanh Sơn, xã Thanh Thủy, phường Hải Châu thực hiện ký hợp đồng với các 

đơn vị tư vấn theo đúng quy định. Hiện nay UBND thị xã Nghi Sơn cũng đã bố 

trí nguồn kinh phí để thực hiện bản đồ sau dồn diền đổi thửa cho các xã, phường 

trên địa bàn.  

UBND thị xã Nghi Sơn đề nghị UBND phường Tân Dân, xã Thanh Sơn, 

xã Thanh Thủy, phường Hải Châu phối hợp với đơn vị tư vấn để thực hiện đo 

đạc địa chính sau dồn điền đổi thửa làm cơ sở lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân theo quy định 

7. Cử tri phường Tân Dân: Phản ánh về việc xử lý rác thải ở lò đốt núi 

Bợm gây ô nhiễm môi trường. 

Trả lời: 

Ngày 08/2/2021, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã làm việc với UBND 

phường Tân Dân kiểm tra thực tế, kết quả cho thấy xung quanh lò đốt còn tồn 

đọng nhiều rác thải chưa được xử lý, có tình trạng rác thải đốt thủ công bên 

ngoài lò đốt, phòng Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị UBND phường thực 

hiện nghiêm túc việc vận hành lò đốt theo đúng quy trình kỹ thuật và thu gom 

rác thải bên ngoài đưa vào lò đốt, không được đốt rác thủ công bên ngoài lò đốt. 

Từ ngày 15/3/2021, toàn bộ rác thải sinh hoạt trên địa bàn phường Tân 

Dân đã được Công ty TNHH Xuân Thành Công thu gom, xử lý tại lò đốt của 

Công ty CPMT Nghi Sơn, xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn theo kế hoạch số 

75/UBND-KH ngày 05/3/2021 của UBND thị xã Nghi Sơn. 

8. Cử tri đơn vị bầu cử số 9 phản ánh tình trạng vứt rác thải gây ô nhiễm 

môi trường trầm trọng tại khu vực đường 512 (địa phận địa qua xã Ngọc Lĩnh). 

Trả lời: 
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 Theo báo cáo của UBND xã Ngọc Lĩnh: Tại khu vực đường 512 không 

có dân cư ở, rác thải bị vứt bỏ trộm bởi các đối tượng đi qua đường từ các địa 

phương khác, cuối tháng 2 năm 2021, UBND xã đã ra quân dọn vệ sinh, thu 

gom, xử lý rác thải tồn đọng.  

Để giải quyết dứt điểm tình trạng trên, yêu cầu UBND xã Ngọc Lĩnh 

nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND thị xã tại công văn số 

1328/UBND-TNMT ngày 19/4/2021 về việc khẩn trương triển khai thực hiện 

Kế hoạch số 75/KHUBND ngày 05/3/2021 của UBND thị xã Nghi Sơn; thực 

hiện thu gom, tập kết rác thải sinh hoạt trên địa bàn theo Kế hoạch 75/UBND-

KH ngày 05/3/2021 của UBND thị xã Nghi Sơn. 

9. Cử tri xã Phú Sơn đề nghị đẩy nhanh tiến độ cấp đổi, cấp mới giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân theo dự án đo đạc được UBND tỉnh 

quyết định; Phản ánh về 23 lô đất bán trái thẩm quyền, chưa có hướng giải 

quyết, nhân dân chưa có sổ đỏ. 

Trả lời: 

- Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 

16223/UBND-NN ngày 18/11/2020 về việc Giải quyết đề nghị của UBND thị xã 

Nghi Sơn về những vướng mắc khi lập hồ sơ đăng ký, xác nhận nguồn gốc sử 

dụng đất, thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ 

gia đình, cá nhân thực hiện dự án đo đạc bản đồ địa chính năm 2018 (trong đó 

có xã Phú Sơn), theo đó các đơn vị tư vấn đã hoàn thiện hồ sơ, sản phẩm đo đạc 

bản đồ, đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính 

trên địa bàn 06 xã, phường theo kết quả đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất đến ngày 30/9/2020 để kết thúc công trình; trình Sở tài 

nguyên và Môi trường phê duyệt và bàn giao sản phẩm cho các cấp quản lý và 

sử dụng theo quy định. Đồng thời giao các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp 

nhận hồ sơ đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết hồ sơ, 

thủ tục hành chính về đất đai và cập nhật chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên. 

Do vậy, đối với các hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc 

dự án đo đạc bản đồ địa chính năm 2018 mà đã được cơ quan chuyên môn thẩm 

định đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận và UBND thị xã đã ban hành Quyết định 

cấp giấy chứng nhận, đề nghị các hộ gia đình, cá nhân cung cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất bản gốc để kiểm tra đối chiếu, chỉnh lý biến động trên 

giấy chứng nhận để thực hiện cấp đổi giấy chứng nhận. Còn các trường hợp 

khác đề nghị UBND xã lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận nộp về Chi nhánh văn 

phòng Đăng ký đất đai thị xã Nghi Sơn để được xem xét giải quyết. 

- Đối với các trường hợp được UBND xã giao đất không đúng thẩm 

quyền, trên cơ sở Quyết định số 1638/QĐ-UBND ngày 03/5/2019 của UBND 

tỉnh Thanh Hóa V/v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020 thị xã Nghi 
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Sơn; Quyết định số 1699 ngày 07/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; Công văn số 

1470/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ ngày 06/8/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục quản 

lý đất đai Bộ Tài nguyên & Môi trường V/v giải quyết đơn khiếu nại của một số 

công dân trên địa bàn thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Công văn số 

5517/STNMT-CSĐĐ ngày 18/9/2019 của Giám đốc sở tài nguyên & môi trường 

V/v hướng dẫn thực hiện Công văn số 1470/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ của Tổng cục 

quản lý đất đai. UBND thị xã Nghi Sơn đã chỉ đạo giải quyết theo các hướng 

dẫn của cấp có thẩm quyền, cụ thể là:  

+ Trường hợp đất ở của hộ dân được UBND các xã giao không đúng thẩm 

quyền trước ngày 01/7/2004  nhưng đã nộp đủ tiền sử dụng đất theo quy định, 

có biên bản bàn giao đất và đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch đã 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì được xem xét cấp giấy chứng nhận 

(Không phù hợp quy hoạch thì không được cấp giấy chứng nhận). 

+ Trường hợp đất ở của hộ dân được UBND các xã giao không đúng thẩm 

quyền trước ngày 01/7/2004  mà tại thời điểm đề nghị cấp giấy chứng nhận QSD 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất chỉ có một phần thửa đất phù 

hợp với quy hoạch sử dụng đất thì giải quyết cấp giấy chứng nhận đối với phần 

diện tích phù hợp với quy hoạch, phần diện tích không phù hợp quy hoạch thì 

thể hiện trên sơ đồ thửa đất theo quy định tại Điều 12 của Thông tư số 

23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định về giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn 

liền với đất. 

10. Cử tri phường Xuân Lâm: phản ánh vào tối thứ 2 hàng tuần xưởng 

nghiền phế liệu công ty giày Annora xả bụi, khói, hoá chất và tiếng ồn làm ảnh 

hưởng đến đời sống sinh hoạt các hộ dân gần nhà máy. 

Trả lời: 

 Sau khi nhận được phản ánh của một số hộ dân thôn Vạn Xuân, phường 

Xuân Lâm về việc gây ô nhiễm môi trường của Công ty TNHH giày Annora, 

UBND thị xã Nghi Sơn đã có công văn số 66/UBND-TNMT ngày 24/11/2020 

đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường; Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các 

KCN kiểm tra, giải quyết theo thẩm quyền. 

 Ngày 02/12/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp UBND thị 

xã Nghi Sơn, Ban quản lý Khu KT Nghi Sơn, UBND phường Xuân Lâm và thôn 

Vạn Xuân kiểm tra, xác minh.  

 Kết quả kiểm cho thấy: Việc phản ánh của các hộ dân thôn Vạn Xuân, 

phường Xuân Lâm, thị xã Nghi Sơn về việc hoạt động của Công ty TNHH giày 

Annora Việt Nam phát sinh tiếng ồn lớn, hơi dung môi hữu cơ và mùi khét khó 
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chịu ra khu dân cư là có cơ sở. Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu Công ty 

TNHH giày Annora Việt Nam:   

  + Xây dựng phương án di chuyển phân xưởng nghiền đế cao su sang vị 

trí khác cách xa khu dân cư, đảm bảo trong quá trình hoạt động không ảnh 

hưởng tiếng ồn và mùi đến khu vực dân cư lân cận. Trước mắt, không tổ chức 

sản xuất vào giờ cao điểm; kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị hút mùi, xử lý khí thải, 

thay thế lớp than hoạt tính của hệ thống hút mùi tại xưởng quét keo dán đế; thay 

đổi vị trí xả thải từ các ống hút mùi cách xa khu dân cư, che chắn kín khu vực 

hàng rào giáp khu dân cư; 

 + Khẩn trương lập lại Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho phù hợp 

với quy mô, công nghệ của Nhà máy hiện nay, trình cấp có thẩm quyền thẩm 

định và phê duyệt. 

 + Vận hành đầy đủ, đúng quy trình kỹ thuật các công trình xử lý chất thải 

theo nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt; rà soát 

quy trình xử lý nước thải, bổ sung chế phẩm vi sinh vào hệ thống xử lý nước 

thải; tạm dừng việc xả nước thải sau hệ thống xử lý ra môi trường, chỉ được xả 

nước thải ra môi trường sau khi xử lý đạt quy chuẩn môi trường Quốc gia. 

  Ngày 17/3/2021, UBND thị xã Nghi Sơn phối hợp Ban quản lý Khu kinh 

tế nghi Sơn và các Khu công nghiệp, UBND phường Xuân Lâm tiến hành kiểm 

tra công tác bảo vệ môi trường tại Nhà máy sản xuất giầy Annora, kết quả kiểm 

tra cho thấy: Công ty TNHH giày Annora Việt Nam đã dừng hoạt động phân 

xưởng nghiền đế cao su (xưởng tái chế phế liệu), thay thế lớp than hoạt tính của 

hệ thống hút mùi và đã thực hiện lập lại Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

trình Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn xem xét, phê duyệt theo quy định. 

V. Lĩnh vực giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư (04 kiến nghị).  

1. Cử tri phường Hải Bình: Đề nghị sớm hỗ trợ khối lượng đào đắp hồ 

chứa nước và đường đi đồng muối của nhân dân thôn Đoan Hùng do thi công 

đường Bắc Nam 2; hỗ trợ đời sống cho nhân dân làm muối bị ảnh hưởng hàng 

năm. 

Trả lời: 

Về đề nghị hỗ trợ khối lượng đào đắp hồ chứa nước và đường đi đồng muối 

của nhân dân thôn Đoan Hùng: Hiện nay dự án đường Bắc Nam 2, chủ đầu tư dự 

án đã quyết toán, quá trình GPMB không có hồ sơ liên quan đến đầu tư tuyến 

đường và hồ chứa nước, mặt khác hiện trạng cũng không còn nên không có cơ sở 

cho việc bồi thường. 

Về hỗ trợ đời sống cho nhân dân làm muối: UBND thị xã Nghi Sơn đã ban 

hành Quyết định số 9398/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 về việc phê duyệt kinh 

phí hỗ trợ thu nhập từ sản xuất muối năm 2020 cho các hộ dân tại phường Hải 

Bình bị ảnh hưởng do thi công các dự án trong Khu kinh tế Nghi Sơn. Tổng số 

hộ được phê duyệt hỗ trợ là 564 hộ, diện tích 348.394,4 m2 , tổng kinh phí hỗ trợ 
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1.785.172.900 đồng, Hội đồng GPMB đã hoàn thành việc chi trả kinh phí hỗ trợ 

cho các hộ trong tháng 12/2020. 

2. Cử tri xã Tùng Lâm: Đề nghị thu hồi hết diện tích thuộc dự án đầu tư 

khai thác hạ tầng KCN số 3. 

Đối với việc giải phóng mặt bằng dự án đầu tư khai thác hạ tầng Khu công 

nghiệp số 3: Đã được UBND tỉnh cho phép giãn tiến độ đến ngày 31/3/2019 tại văn 

bản số 705/UBND-THKH ngày 16/01/2019. Trong năm 2019 và 2020 Chủ đầu tư 

dự án (Tập đoàn xây dựng Miền Trung) không bố trí được nguồn vốn để tiếp tục 

thực hiện giải phóng mặt bằng dự án.  

Liên quan đến công tác GPMB dự án trong năm 2021, Chủ tịch UBND 

tỉnh đã có thông báo kết luận số 90/TB-UBND ngày 01/4/2021 về tình hình thực 

hiện dự án Xây dựng và khai thác hạ tầng Khu công nghiệp số 3 - KKT Nghi Sơn 

theo đó Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo: “Giao UBND thị xã Nghi Sơn tập trung 

GPMB diện tích 100 ha trước 30/8/2021, đồng thời yêu cầu Công ty cổ phần 

Tập đoàn xây dựng Miền Trung (chủ đầu tư dự án) hoàn thành việc chuyển toàn 

bộ kinh phí đền bù diện tích 100ha cho UBND thị xã Nghi Sơn trước 30/9/2021 

để chi trả”.  

Hiện nay UBND thị xã đang tập trung chỉ đạo Hội đồng GPMB dự án, 

UBND 02 xã Tân Trường, Tùng Lâm đẩy nhanh tiến độ xét nguồn gốc đất cho 

các hộ có đất thu hồi, tập trung tại các lô C3, E3, D3, một phần lô A3 làm cơ sở để 

Hội đồng lập phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ và đề nghị Chủ đầu tư 

chuyển kinh phí chi trả theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. 

3. Cử tri xã Phú Sơn: Đề nghị đẩy nhanh tiến độ kiểm kê, bồi thường, 

chi trả đền bù cho nhân dân lòng hồ Yên Mỹ xã Phú Sơn (165 hộ); đề nghị kiểm 

kê đền bù diện tích khe, suối của các hộ dân theo hiện trạng hoặc hỗ trợ khác 

tương đương với loại đất đang sử dụng, kiểm kê đền bù nhà ở, vật kiến trúc, cây 

cối hoa màu đối với các hộ dân ở cách mốc giải phóng mặt bằng từ 0,5 - 2m liên 

quan đến dự án đường cao tốc Bắc Nam. 

- Về công tác GPMB dự án lòng hồ Yên Mỹ: Do dự án có số hộ lớn với 

265 hộ, diện tích kiểm kê rộng, địa bàn phân tán nên công tác kiểm kê gặp rất 

nhiều khó khăn. Hội đồng GPMB dự án, UBND xã Phú Sơn đã phối hợp với đơn 

vị trích đo, đơn vị tư vấn và chủ đầu tư thực hiện việc bổ sung điều chỉnh bổ sung 

mốc giới dự án.  

Về kinh phí GPMB: Tổng kinh phí GPMB dự án khoảng 120 tỷ đồng, ngày 

06/11/2020 Sở Nông nghiệp và PTNT đã có công văn số 4295/SNN&PTNT-

PTNT báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về đề nghị bố trí vốn GPMB dự án trong kế 

hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025. Tuy nhiên, trong những năm qua do 

ngân sách tỉnh còn nhiều khó khăn. Năm 2018 mới bố trí được 1,9 tỷ đồng để 

trích đo bản đồ địa chính và tổ chức thực hiện GPMB của các huyện, thị xã.  

Năm 2021, bố trí được 8,655 tỷ đồng tuy nhiên còn thiếu rất nhiều so với 

nhu cầu thực tế. Sở Nông nghiệp và PTNT đã có văn bản số 1445/SNN&PTNT-

PTNT ngày 13/4/2021 báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp tục bố trí kinh 

phí GPMB. UBND tỉnh đã có Thông báo số 109/TB-UBND ngày 16/4/2021 và 

Công văn số 5328/UBND-NN ngày 23/4/2021 giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ 
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trì, phối hợp với sở Tài chính và các đơn vị có liên quan có ý kiến tham mưu đề 

xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để bố trí kinh phí GPMB cho các hộ dân bị 

ảnh hưởng của Dự án. 

 Sau khi ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh hoặc có nguồn kinh phí UBND thị 

xã sẽ chỉ đạo Hội đồng bồi thường GPMB dự án tiếp tục thực hiện các trình tự thủ 

tục GPMB dự án. 

- Về đề nghị kiểm kê đền bù diện tích khe, suối của các hộ dân 

Hiện nay tại xã phú sơn có 25 hộ có diện tích đất thu hồi dư án đường cao 

tốc Bắc Nam trên bản đồ địa chính xã đo vẽ năm 1998 ghi là đất khe suối, trong 

đó có 21 hộ đang sản xuất đất nông nghiệp và 4 hộ theo hiện trạng là đất thổ cư. 

Trong quá trình thực hiện UBND thị xã Nghi Sơn đã ban hành quyết định thu 

hồi đất (25 hộ) theo loai đất trong bản đồ địa chính năm 1998 (đất khe suối) các 

hộ đã làm đơn khiếu nại quyết định thu hồi đất. Chủ tịch UBND thị xã đã giao 

Thanh tra thành lập đoàn xác minh để giải quyết, đến nay có 13 hộ đã có quyết 

định giải quyết khiếu nại, trong đó có 05 hộ đủ điều kiện được bồi thường (đất 

sử dụng ổn đinh không nằm trong lòng khe), Hội đồng GPMB dự án đã lập 

phương án trình bổ sung. Các hộ còn lại hiện thanh tra thi xã đang tiếp tục tổ 

chức xác minh, trường hợp đủ điều kiện Hội đồng GPMB sẽ tiếp tục lập phương 

án bồi thường cho các hộ theo quy định. 

- Về kiểm kê đền bù nhà ở, vật kiến trúc, cây cối hoa màu đối với các hộ 

dân ở cách mốc giải phóng mặt bằng từ 0,5 - 2m liên quan đến dự án đường cao 

tốc Bắc Nam. 

UBND thị xã đã chỉ đạo Hội đồng GPMB dự án phối hợp với chủ đầu tư 

Ban QLDA 2 Bộ GTVT tổ chức kiểm tra đánh giá từng hạng mục tài sản vật 

kiến trúc cụ thể, khả năng có thể tiếp tục sử dụng sau khi tuyến đường cao tốc 

hoàn thành để có phương án xử lý, bồi thường theo quy định tại Điều 7 Quyết 

định 25/2019/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa về Bảng 

giá xây dựng mới đối với nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất trên địa 

bàn tỉnh Thanh Hóa làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước 

thu hồi đất. 

4. Cử tri phường Nguyên Bình: Kiến nghị về 7 hộ dân trong khu nghĩa 

trang nhân dân khu kinh tế Nghi Sơn tại thôn Xuân Nguyên, phường Nguyên 

Bình có thu hồi, giải toả trong giai đoạn 1 nữa hay không. 

Trả lời: 

Về việc đầu tư xây dựng hoàn chỉnh quy hoạch nghĩa trang nhân dân 

KKT Nghi Sơn tại thôn Xuân Nguyên, phường Nguyên Bình. Chủ tịch UBND 

tỉnh đã có chỉ đạo tại thông báo kết luận số 166/TB-UBND ngày 16/9/2021 tại 

buổi đi kiểm tra thực địa một số dự án đang triển khai trên địa bàn thị xã Nghi 

Sơn. Theo đó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: “Cho phép tiếp tục thực hiện đầu tư 

xây dựng nghĩa trang nhân dân tại phường Nguyên Bình theo quy hoạch đã 

được phê duyệt. UBND thị xã Nghi Sơn nghiên cứu, đề xuất nguồn vốn để thực 

hiện (có thể đề xuất tạm ứng vốn từ quỹ phát triển đất tỉnh)”. 

Về nguồn vốn thực hiện do ngân sách tỉnh và thị xã còn khó khăn chưa 

cân đối được nguồn đầu tư công cho dự án, việc vay vốn từ quỹ đất phát triển 
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tỉnh liên quan đến thời hạn hoàn trả vốn vay, do đó trước mắt thị xã không có cơ 

triển khai thực hiện. 

VI. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, lao động (03 kiến nghị) 

1. Cử tri đơn vị bầu cử số 9 kiến nghị có phương án hỗ trợ cải tạo hoặc 

xây mới nhà văn hoá cho các thôn tại các nơi trung tâm giữa các thôn sau sáp 

nhập đảm bảo địa điểm sinh hoạt chung cho cán bộ và nhân dân.  

Trả lời: 

Thực hiện Quyết định số 3507/QĐ-UBND ngày 18/9/2017 của UBND 

tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Đề án sáp nhập, thành lập thôn, tổ dân phố 

trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn) có 238 

thôn, trước đây là 284 thôn, trong đó có xã Tùng Lâm và các xã trong cụm bầu 

cử số 9 có thực hiện việc sáp nhập thôn.  

Đối với phương án hỗ trợ cải tạo hoặc xây mới Nhà văn hóa thôn tại nơi 

trung tâm giữa các thôn đã thực hiện việc sáp nhập thôn, HĐND thị xã đã ban 

hành Nghị Quyết số 80/NQ-HĐND ngày 30/6/2020 phê duyệt mức hỗ trợ kinh 

phí cho các xã, phường xây dựng, sửa chữa, nâng cấp Nhà văn hóa thôn sau sáp 

nhập. Theo đó: 

- Hỗ trợ cải tạo nâng cấp Nhà văn hóa đáp ứng cơ sở vật chất phục vụ nhu 

cầu sinh hoạt văn hóa của Nhân dân sau thực hiện sáp nhập thôn: Mức hỗ trợ 

100 triệu đồng/nhà. 

- Xây dựng mới Nhà văn hóa sau sáp nhập đối với thôn chưa có Nhà văn 

hóa, mức hỗ trợ: Bằng 50% tổng giá trị xây lắp (không vượt quá 500 triệu 

đồng/nhà).  

- Đối với Nhà văn hóa thôn dôi dư sau sáp nhập có vị trí không thuận tiện 

cho việc đi lại và sinh hoạt của nhân dân; cơ sở vật chất xuống cấp: Đồng ý chủ 

trương cho sử dụng nguồn kinh phí đấu giá tại Nhà văn hóa dôi dư để đầu tư xây 

dựng Nhà văn hóa các thôn, phố xây mới, khi được UBND tỉnh cho phép 

chuyển mục đích quyền sử dụng đất. 

Hiện nay, UBND thị xã đã giao các phòng chuyên môn phối hợp với 

UBND các xã, phường rà soát điều chỉnh mục đích sử dụng đất trên địa bàn toàn 

thị xã và xây dựng kế hoạch sử dụng đất thị xã Nghi Sơn đến năm 2030 trình 

UBND tỉnh phê duyệt theo quy định. 

2. Cử tri xã Tân trường, phường Ninh Hải đề nghị đầu tư xây dựng trường 

THCS Tân Trường, trường THCS Ninh Hải để được công nhận trường đạt 

chuẩn quốc gia. 

- Đối với kiến nghị của cử tri xã Tân Trường về việc đầu tư xây dựng 

CSVC cho trường THCS Tân Trường đạt chuẩn quốc gia: Theo kế hoạch của 

UBND thị xã Nghi Sơn lộ trình xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2021- 

2025, trường THCS Tân Trường dự kiến đạt chuẩn quốc gia vào năm học 2022-

2023. Do đó, UBND thị xã đề nghị UBND xã Tân Trường lập dự toán xây dựng 
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CSVC cho trường THCS Tân Trường theo quy định của Luật đầu tư công để 

UBND thị xã ưu tiên nguồn vốn trong năm 2022. 

- Đối với kiến nghị của cử tri phường Ninh Hải về việc đầu tư xây dựng 

CSVC cho trường THCS Ninh Hải đạt chuẩn quốc gia: Trường THCS Ninh Hải 

nằm trong kế hoạch xây dựng đạt chuẩn quốc gia trong năm 2021.  UBND thị xã 

đang tập trung chỉ đạo UBND phường Ninh Hải ưu tiên nguồn vốn đầu tư xây 

dựng thêm 1 khối phòng học Bộ môn gồm 10 phòng, đến nay UBND phường 

Ninh Hải đang hoàn thiện dự toán, thiết kế kỹ thuật theo quy định, dự kiến trong 

tháng 6 năm 2021 sẽ khởi công xây dựng.     

3. Cử tri phường Ninh Hải: Đề nghị có chính sách hỗ trợ tạo công ăn việc 

làm cho người lao động ngoài 40 tuổi bị ảnh hưởng của dự án phải đi tái định cư. 

Trả lời: 

Hiện nay trên địa bàn phường Ninh Hải có 589 người lao động ngoài 40 

tuổi bị ảnh hưởng của dự án phải đi tái định cư. 

Ngày 13/4/2021 Phòng Lao động - TB&XH hội đã làm việc với Ngân 

hàng chính sách xã hội chi nhánh Nghi Sơn về vay vốn tạo việc cho người lao 

động ngoài 40 tuổi trên địa bàn phường Ninh Hải. Người lao động sẽ được vay 

vốn tại Ngân hàng để hỗ trợ tạo việc làm, tổ chức sản xuất kinh doanh nếu có 

nhu cầu và đủ điều kiện. 

Ngày 15/12/2020 UBND thị xã đã ban hành Báo cáo số 1562/BC-UBND 

báo cáo Sở Lao động-TBXH về kết quả thực hiện đào tạo nghề cho lao động 

nông thôn và cho người khuyết tật năm 2020, kế hoạch năm 2021. Sau khi có 

văn bản hướng dẫn của sở Lao động - TB&XH, UBND thị xã sẽ tổ chức triển 

khai thực hiện. 

VII. Lĩnh vực an ninh trật tự (03 kiến nghị) 

1. Cử tri Tân Dân, Phú Lâm, Hải Yến và cử tri đơn vị bầu cử số 10 phản 

ánh việc cấp đổi sổ hộ khẩu cho nhân dân từ phường lên thị xã rất rườm rà, tốn 

kém kinh phí khiến nhân dân rất bất bình. 

Trả lời: 

- Về thẩm quyền đăng ký thường trú: Được quy định tại Điều 9, Thông tư 

35/2014/TT-BCA. Cụ thể: 

+ Công an quận, huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương có 

thẩm quyền đăng ký thường trú tại quận, huyện, thị xã thuộc thành phố trực 

thuộc Trung ương. 

+ Công an xã, thị trấn thuộc huyện thuộc tỉnh có thẩm quyền đăng ký 

thường trú tại các xã, thị trấn thuộc huyện thuộc tỉnh. Công an thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh có thẩm quyền đăng ký thường trú tại thị xã, thành phố thuộc tỉnh. 

- Trình tự  

+ Sổ hộ khẩu được cấp cho cá nhân hoặc hộ gia đình đã đăng ký thường 

trú theo quy định tại Điều 24, Điều 25 và Điều 26 Luật Cư trú. Sổ hộ khẩu có 

giá trị xác định nơi thường trú của công dân. 

https://thukyluat.vn/vb/thong-tu-so-35-2014-tt-bca-huong-dan-luat-cu-tru-nghi-dinh-31-2014-nd-cp-3d138.html#dieu_9
https://thukyluat.vn/vb/thong-tu-so-35-2014-tt-bca-huong-dan-luat-cu-tru-nghi-dinh-31-2014-nd-cp-3d138.html#dieu_9
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Công dân thay đổi nơi thường trú ngoài phạm vi xã, thị trấn thuộc huyện 

thuộc tỉnh, ngoài phạm vi huyện, quận, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung 

ương, ngoài phạm vi thị xã, thành phố thuộc tỉnh thì được cấp sổ hộ khẩu mới. 

+ Trường hợp sổ hộ khẩu bị hư hỏng thì được đổi, bị mất thì được cấp lại. 

Sổ hộ khẩu được đổi, cấp lại có số, nội dung như sổ hộ khẩu đã cấp trước đây. 

Hồ sơ đổi, cấp lại sổ hộ khẩu bao gồm: 

++) Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu. Trường hợp cấp lại sổ hộ 

khẩu tại thành phố, thị xã thuộc tỉnh và quận, huyện, thị xã thuộc thành phố trực 

thuộc Trung ương phải có xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi thường 

trú vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; 

++) Sổ hộ khẩu (đối với trường hợp đổi sổ hộ khẩu do bị hư hỏng) hoặc 

sổ hộ khẩu gia đình, giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể (đối với trường hợp đổi 

từ mẫu sổ cũ đổi sang mẫu số mới). 

Cơ quan đăng ký cư trú thu lại sổ hộ khẩu bị hư hỏng hoặc sổ hộ khẩu gia 

đình, giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể và đóng dấu hủy để lưu hồ sơ hộ khẩu. 

- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền đăng ký thường trú phải đổi, cấp 

lại sổ hộ khẩu. 

- Về lệ phí: Việc thu lệ phí trong công tác đăng ký, quản lý cư trú được 

thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND ngày 8/12/2016 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc Ban hành quy định mức thu, 

miễn giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí của Hội đồng 

nhân dân tỉnh và một số quy định của pháp luật. 

- Một số chú ý: 

+ Trưởng Công an huyện, quận, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung 

ương, Trưởng Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh và Trưởng công an xã, thị 

trấn thuộc huyện thuộc tỉnh là người có thẩm quyền ký sổ hộ khẩu. 

+ Trong quá trình đăng ký thường trú, nếu có sai sót trong sổ hộ khẩu do 

lỗi của cơ quan đăng ký thì trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận được yêu cầu của công dân, cơ quan đăng ký thường trú phải có trách 

nhiệm điều chỉnh sổ hộ khẩu cho phù hợp với hồ sơ gốc. 

+ Người có nhu cầu tách sổ hộ khẩu quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 

27, Luật Cư trú thì chủ hộ phải ghi vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu 

đồng ý cho tách sổ hộ khẩu, ký, ghi rõ họ tên và ngày, tháng, năm. Khi tách sổ 

hộ khẩu không cần xuất trình giấy tờ về chỗ ở hợp pháp. 

+ Người trong hộ gia đình có trách nhiệm bảo quản, sử dụng sổ hộ khẩu 

theo đúng quy định. Phải xuất trình sổ hộ khẩu khi cán bộ Công an có thẩm 

quyền kiểm tra. Nghiêm cấm sửa chữa, tẩy xóa, thế chấp, cho mượn, cho thuê 

hoặc sử dụng sổ hộ khẩu trái pháp luật. 

+ Người đứng tên chủ hộ có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho 

những người cùng có tên trong sổ hộ khẩu được sử dụng sổ để giải quyết các 



22 
 

công việc theo quy định của pháp luật. Trường hợp cố tình gây khó khăn, không 

cho những người cùng có tên trong sổ hộ khẩu được sử dụng sổ để giải quyết 

các công việc theo quy định của pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm 

mà bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

2. Cử tri phường Hải An: Phản ánh việc Hội Cựu chiến binh phường đã 

đăng ký làm thẻ căn cước công dân tại phường nhưng đến nay có một số đông 

chưa làm được, đề nghị công an phường trả lại số tiền 70 nghìn đồng/1 hội viên 

hội cựu chiến binh.  

Trả lời: 

Công an thị xã Nghi Sơn đã phối hợp cùng hội cựu chiến binh phường 

Hải An tổ chức cấp cho các hội viên Hội cựu chiến binh phường Hải An có nhu 

cầu cấp thẻ CCCD mã vạch (không phải thẻ gắn chíp) theo danh sách mà Hội 

cựu chiến binh phường Hải An cung cấp. Tuy nhiên, một số hội viên do không 

đồng nhất các thông tin trong giấy tờ cá nhân đã được yêu cầu cung cấp để chỉnh 

sửa, cập nhật, bổ sung thông tin phục vụ cấp CCCD. Hiện nay các Hội viên đã 

có thẻ CCCD để sử dụng trong cuộc sống, sinh hoạt hằng ngày, phục vụ cho 

thực hiện các giao dịch dân sự. 

3. Cử tri đơn vị bầu cử số 9 đề nghị ngành Công an hỗ trợ Nhân dân trong 

việc thực hiện các thủ tục hành chính sau sát nhập thôn, xã đặc biệt các loại hồ 

sơ, giấy tờ, thẻ căn cước, sổ hộ khẩu. 

Trả lời: 

Căn cứ Nghị quyết số 933/NQ-UBTVQH14 ngày 22/4/2020 của Uỷ ban 

thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Nghi Sơn và các phường thuộc thị 

xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa; căn cứ vào Điều 9, Thông tư số 35/2014/TT-BCA 

ngày 9/9/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật cư trú và 

Nghị định số 31/2014/NĐ-CP thì thẩm quyền đăng ký thường trú tại thị xã, tỉnh 

Thanh Hóa do Đội CSQLHC TTXH - Công an thị xã Nghi Sơn thực hiện. Số 

lượng trường hợp dự kiến phải làm các thủ tục liên quan đến công tác đăng ký, 

quản lý thường trú là 71.271 hộ với 275.485 nhân khẩu (chủ yếu liên quan đến 

thay đổi địa giới hành chính). 

Bắt đầu từ ngày 01/6/2020 đến nay, hằng ngày Đội CSQLHC về TTXH 

vẫn phân công cán bộ tiếp nhận hồ sơ và giải quyết các thủ tục hành chính về sổ 

hộ khẩu cho công dân vào tất cả các ngày trong tuần. 

Riêng về việc cấp CCCD: Để triển khai thực hiện Dự án sản xuất, cấp và 

quản lý CCCD gắn chíp điện tử, nhằm nhanh chóng đạt được chỉ tiêu, đảm bảo 

100% công dân thuộc diện cấp CCCD được cấp CCCD gắn chíp điện tử, từ ngày 

01/3/2021 đến nay, Công an thị xã Nghi Sơn đã phân công cán bộ tổ chức “làm 

xuyên đêm” từ 6h00’ hôm trước đến 6h00’ ngày hôm sau để thu nhận hồ sơ cấp 

CCCD gắn chíp điện tử. Địa điểm thu nhận hồ sơ cấp CCCD: tại Công an thị xã 

Nghi Sơn và các điểm cấp CCCD lưu động tại các xã, phường do lực lượng 

Công an xã, phường thông báo đến nhân dân. 
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VIII. Các kiến nghị giao UBND các phường, xã giải quyết (5 kiến nghị) 

1. Kiến nghị của cử tri xã Tùng Lâm phản ánh tình trạng điện không đáp 

ứng được nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, trạm biến áp tại thôn Bình Lâm (cũ) 

và đường dây điện xuống cấp, đề nghị ngành điện nâng cấp, tu sửa và lắp thêm 

01 trạm biến áp đảm bảo điện sinh hoạt trong nhân dân. 

Trả lời: 

UBND xã Tùng Lâm đã phối hợp với Công ty cổ phần xây lắp điện lực 

Thanh Hóa khảo sát những vị trí được người dân phản ánh tình trạng điện không 

đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của người dân. Công ty cổ phần xây lắp điện 

lực Thanh Hóa đã có kế hoạch nâng cấp, di dời hệ thống cột điện để đảm bảo an 

toàn và cung cấp điện sử dụng ho người dân, thời gian thực hiện trong quý II/2021. 

2. Kiến nghị của cử tri phường Tĩnh Hải đề nghị xây dựng thêm các tuyến 

đường điện tại thôn Liên Vinh, thôn Thắng Hải và thôn Trung Sơn. 

Trả lời: 

UBND phường Tĩnh Hải đã phối hợp Điện lực thị xã Nghi Sơn tiến hành 

khảo sát 02 lần trong 02 năm qua về các tuyến cần đầu tư trên địa bàn phường 

Tĩnh Hải để đảm bảo nhu cầu của nhân dân. Sau khi khảo sát xong đến nay Điện 

lực Nghi Sơn vẫn chưa tổ chức thi công, UBND phường Tĩnh Hải sẽ tiếp tục đề 

nghị Điện lực Nghi Sơn sớm triển khai thi công. 

3. Kiến nghị liên quan đến đề nghị giải phóng chợ cóc giáp ranh với Hải 

Bình và Tĩnh Hải. 

Trả lời: 

Được Chủ tịch UBND thị xã giao nhiệm vụ cho UBND phường Hải Bình 

chủ trì, giải phóng chợ cóc giáp ranh giữa 02 phường Hải Bình và Tĩnh Hải, 

UBND phường Hải Bình đã phối hợp với UBND phường Tĩnh Hải để tổ chức 

dẹp và nhắc nhở các hộ buôn bán kinh doanh tại khu vực giáp ranh giữa 02 

phường không được họp chợ tại khu vực.  

Hiện tại việc họp chợ cóc vẫn còn diễn ra, nhưng không thuộc địa bàn 

quản lý của Hải Bình mà các hộ buôn bán họp tại địa bàn quản lý của phường 

Tĩnh Hải. 

4. Kiến nghị của cử tri phường Ninh Hải đề nghị di chuyển vị trí 2 cột 

điện trong vườn gia đình bà Lê Thị Rủ và bà Phạm Thị Sâm thôn Văn Sơn ra 

phía ngoài.  

Trả lời: 

Trên địa bàn phường Ninh Hải hiện nay trong khuôn viên đất ở của gia 

đình bà Phạm Thị Sâm tổ dân phố Văn Sơn và gia đình bà Lê Thị Rủ tổ dân phố 

Sơn Hải có đường dây điện cao thế 35 kv thuộc quản lý điện lực thị xã Nghi Sơn 

chạy qua đất ở của hai hộ gia đình làm ảnh hưởng đến việc sử dụng đất, mặc dù 

các hộ gia đình không nhận được bất kỳ sự bồi thường hay hỗ trợ nào từ việc bị 

ảnh hưởng bởi đường dây điện phía trên không, đến nay các hộ có nhu cầu xây 

dựng nhà ở thì không được phép xây dựng. Các hộ đã nhiều lần đề nghị các cấp 
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di chuyển đường dây ra ngoài khuôn viên đất ở nhưng đến nay vẫn chưa được 

giải quyết. 

Ngày 16 tháng 3 năm 2021 UBND phường Ninh Hải đã có Công văn gửi 

Giám đốc điện lực thị xã Nghi Sơn về đề nghị di dời đường dây điện cao thế ra 

ngoài khuôn viên đất ở của các hộ gia đình tại phường Ninh Hải. Giám đốc điện 

lực thị xã Nghi Sơn và UBND phường Ninh Hải đã khảo sát, kiểm tra hiện trạng 

cột, đường dây điện đi qua đất của các hộ gia đình. Thống nhất phương án giải 

quyết như sau: 

- Đường dây điện đi qua khu đất ở gia đình bà Lê Thị Rủ tổ dân phố Sơn 

Hải điện lực thị xã sẽ phối hợp với Chủ đầu tư dự án khu quy hoạch tái định cư 

tại tổ dân phố Sơn Hải cho các hộ bị ảnh hưởng bởi 4 dự án du lịch, nghỉ dưỡng 

sinh thái ven biển để di dời đồng bộ đường dây.   

- Đường dây điện đi qua khu đất ở gia đình bà Phạm Thị Sâm tổ dân phố 

Văn Sơn phải chờ xin ý kiến cấp có thẩm quyền chấp thuận để được di dời, hoặc 

phải chờ phối hợp các dự án quy hoạch xây dựng liên quan tại khu vực.    

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền đã được UBND thị xã 

tiếp thu và chỉ đạo các phòng, ban, UBND một số phường, xã giải quyết cơ bản. 

Những ý kiến, kiến nghị chưa được giải quyết, UBND thị xã tiếp tục chỉ đạo giải 

quyết trong thời gian tới./. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Thị ủy; 

- Thường trực HĐND thị xã; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã;  

- Các Đại biểu HĐND thị xã; 

- Các Uỷ viên UBND thị xã; 

- UB MTTQ , các Đoàn thể thị xã; 

- Các phòng, ban thuộc UBND thị xã; 

- Đảng ủy, UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT. 

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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