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BÁO CÁO 

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

HĐND thị xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

 
 

Tiếp thu ý kiến của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã tại Thông báo số 130 

- BC/MTTQ-BTT ngày 28/5/2021 tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong 

cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. UBND 

thị xã đã chỉ đạo các phòng, ban đội, các đơn vị, UBND các phường, xã liên 

quan giải quyết những vấn đề cử tri kiến nghị. Kết quả thực hiện một số nội 

dung như sau: 

 I. Về cơ chế chính sách (04 nội dung) 

1. Cử tri phường Hải Bình đề nghị quan tâm hỗ trợ phát triển kinh tế biển, 

nhất là hỗ trợ lắp máy giám sát hành trình; phối hợp với các ngân hàng có chính 

sách giãn nợ vay vốn cho ngư dân đang gặp khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để 

ngư dân xa khơi bám biển bảo vệ chủ quyền biển đảo; phối hợp với cơ quan 

chức năng, thẩm quyền nạo vét cửa Lạch Bạng thuận lợi cho tàu thuyền ra vào 

bảo đảm tính mạng và tài sản của ngư dân.  

* Trả lời: 

- Về hỗ trợ thiết bị giám sát hành trình tàu cá Hội đồng nhân dân tỉnh đã 

ban hành Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 về việc hỗ trợ máy 

giám sát hành trình và phí thuê bao cho tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên, mức 

hỗ trợ 10.000.000 đồng cho một máy giám sát hành trình, hỗ trợ phí thuê bao 

300.000 đồng/tháng; Hội đồng nhân dân thị xã ban hành Nghị quyết số 325/NQ-

HĐND ngày 27/10/2021 của HĐND thị xã về việc ban hành kinh phí hỗ trợ mua 

thiết bị giám sát hành trình, máy định vị vệ tinh cho chủ tàu cá có chiều dài từ 

15m trở lên và chủ tàu cá có chiều dài từ 12 m đến dưới 15m. Mức hỗ trợ 

3.000.000 đồng cho một thiết bị giám sát hành trình, máy định vị vệ tinh.  

- Về chính sách giãn nợ vay vốn cho ngư dân:  

Yêu cầu UBND phường Hải Bình 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, chủ tàu vay vốn các ngân hàng thì theo quy định lãi suất vay của 

ngân hàng đó và các ngân hàng có chính sách hỗ trợ đối với gia đình khó khăn là 

hộ nghèo, hộ cận nghèo. Báo cáo Chủ tịch UBND thị xã kịp thời giải quyết. 

- Về nạo vét cửa Lạch Bạng thuận lợi cho tàu thuyền ra vào đảm bảo hoạt 

động:  

Ngày 17/7/2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 93/NQ-

HĐND về chủ trương đầu tư Dự án nạo vét, thanh thải dải đá ngầm luồng tàu, 

khu vực cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão tàu thuyền nghề cá Lạch Bạng, thị 
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xã Nghi Sơn. UBND tỉnh đã giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công 

trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa làm chủ đầu tư thời 

gian thực hiện năm 2022 - 2024. 

2. Cử tri phường Hải Bình đề nghị về có cơ chế, chính sách cho các đối 

tượng là cán bộ hoạt động không chuyên trách ở xã phường, ở tổ dân phố. 

* Trả lời: 

Đối với cán bộ hoạt động không chuyên trách ở xã phường, ở tổ dân phố 

trước đây thực hiện theo Nghị quyết 121/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của 

HĐND tỉnh gồm 06 chức danh, từ ngày 22/12/2019 thực hiện theo Nghị quyết 

số 232/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh gồm 03 chức danh. 

Theo đó mức phụ cấp đối với cán bộ hoạt động không chuyên trách ở xã 

phường, ở tổ dân phố được thực hiện tại khoản 3, điều 1, Nghị quyết số 

232/2019/NQ-HĐND. Đề nghị UBND phường Hải Bình căn cứ thực hiện. 

3. Cử tri phường Hải Bình đề nghị giải quyết việc làm cho người lao 

động khi bị thu hồi đất" (Sau khi thu hồi toàn bộ diện tích cánh đồng 

muối).  

* Trả lời: 

UBND thị xã đã đấu mối với Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các 

Khu công nghiệp rà soát và tổng hợp nhu cầu tuyển dụng lao động của các 

doanh nghiệp trên địa bàn thị xã, qua rà soát có 19 doanh nghiệp có nhu cầu 

tuyển dụng 4.858 lao động vào làm việc. Theo đó, UBND thị xã đã ban hành 

Công văn số 3907/UBND-LĐTBXH ngày 23/9/2021 (tuyển dụng lao động cho 

Công ty TNHH giầy Annora Việt Nam), Công văn số 4306/UBND-LĐTBXH 

ngày 16/10/2021 chỉ đạo UBND các xã, phường với nội dung:  

- Thông báo nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp để người 

lao động được biết và tham gia dự tuyển.  

- Chỉ đạo rà soát, tổng hợp danh sách người lao động bị thu hồi đất thực 

hiện dự án có nhu cầu đào tạo nghề và chuyển đổi nghề nghiệp.  

- Kết quả trong 10 tháng đã giải quyết việc làm cho 4.095 lao động, bằng 

82% kế hoạch. 

4. Cử tri phường Hải Bình đề xuất việc quy định dành tỷ lệ ngân sách để 

hỗ trợ cho người có công, người nghèo; chính sách hậu phương quân đội. 

* Trả lời: 

Các chính sách trợ cấp cho người có công, hộ nghèo, chính sách hậu 

phương quân đội đã được quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách 

mạng, Nghị định quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ 

xã hội, chính sách giảm nghèo như: Trợ cấp ưu đãi hàng tháng cho người có 

công, thân nhân người có công, cấp thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ tiền điện cho hộ 

nghèo..., ngoài ra trong trường hợp đột xuất các đối tượng được hỗ trợ từ "Quỹ 

vì người nghèo" Quỹ " Đền ơn đáp nghĩa" của cấp thị xã; cấp xã, phường; hỗ trợ 

từ các tổ chức cá nhân... Hiện tại chưa có văn bản của cấp có thẩm quyền hướng 

dẫn về quy định dành tỷ lệ ngân sách để hỗ trợ cho người có công, hộ nghèo, 

chính sách hậu phương quân đội. 
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 II. Về lĩnh vực quy hoạch, đầu tư hạ tầng đô thị (07 nội dung) 

 1. Đầu tư hạ tầng giao thông 

1.1. Cử tri phường Trúc Lâm phản ánh Đường Đông Tây 1 kéo dài khu 

kinh tế Nghi Sơn đã đi vào hoạt động, nhiều kiến nghị của cử tri đến nay vẫn 

chưa được giải quyết (đường vuốt dân sinh, nhà nứt, nhà hạn chế công năng sử 

dụng, cống thoát nước…). 

+ Về đường vuốt nối dân sinh: Ban quản lý Khu vực khu kinh tế Nghi 

Sơn đã chỉ đạo nhàthầu thực hiện vuốt nối dân sinh tại các vị trí giao với đường 

Đông Tây 1. Tuy nhiên, phạm vi vuốt nối một số đoạn không đảm bảo đến 

đường bê tông, hoặc đường nhựa hiện trạng do yêu cầu của dự án chỉ thực hiện 

vuốt nối từ 5 - 7 m Do đó đề nghị UBND phường Trúc Lâm huy động nguồn 

ngân sách phường và nhân dân đóng góp để thực hiện. 

+ Về nhà nứt: Đơn vị thực hiện bảo hiểm đường Đông Tây 1 đã phối hợp 

với các bên liên quan kiểm kê, đo đạc các hộ gia đình bị nứt nhà do lu rung, tuy 

nhiên đến nay vẫn chưa có kết quả và thực hiện chi trả cho người dân. Thời gian 

tới UBND thị xã Nghi Sơn tiếp tục đề nghị Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn 

và các Khu công nghiệp khẩn trương chỉ đạo thực hiện bồi thường theo đúng 

quy định. 

+ Về cống thoát nước: Chủ đầu tư đã bổ sung phương án thiết kế và dự 

toán theo kiến nghị của cử tri, hiện nay Hội đồng bồi thường đang thực hiện 

trích đo để thu hồi GPMB triển khai thực hiện. Đối với cống ngang đường đập 

tràn Đại Thủy bị rò rỉ, mất nước, không đảm bảo nguồn nước tưới cho các hộ 

dân canh tác, hiện nay đã được khắc phục. 

 2. Đầu tư hạ tầng thủy lợi 

2.1. Cử tri xã Phú Lâm đề nghị quan tâm hơn nữa về công tác thủy lợi và 

giao thông nội đồng để phục vụ cho việc sản xuất nông nghiệp của nhân dân 

trong xã. 

* Trả lời 

Giao Chủ tịch UBND xã căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, kiểm tra cụ thể 

ý kiến của cử tri về công tác thủy lợi và giao thông trên địa bàn. Báo cáo đề xuất 

chủ trương đầu tư cụ thể những công trình thủy lợi (tuyến kênh, mương, tuyến 

đường giao thông nội đồng) cần thiết phải đầu tư theo quy định Luật đầu tư 

công, báo cáo về UBND thị xã để làm cơ sở giao cho phòng, ban chuyên môn 

kiểm tra đề xuất đầu tư trong năm 2022 và các năm tiếp theo. 

2.2. Cử tri xã Thanh Sơn kiến nghị đề nghị UBND thị xã có kế hoạch 

nâng cấp tuyến đê sông Thị Long đoạn từ xã Thanh Thủy đi cầu Đò Trạp đảm 

bảo an toàn mùa mưa lũ. 

* Trả lời 

Các tuyến đê xung yếu có khả năng mất an toàn trong công tác tác phòng 

chống thiên tai đang được UBND tỉnh Thanh Hóa rất quan tâm, hiện tại trên địa 

bàn tỉnh Thanh Hóa hệ thống đê sông, đê biển là rất lớn, hàng năm do ảnh 

hưởng của thiên tai các đoạn đê xuống cấp rất nghiêm trọng, nguồn kinh phí 

khắc phục cho đê điều là quá lớn. Trong năm 2022 tỉnh đầu tư tuyến đê sông 
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Yên tại xã Thanh Thủy đến Thanh Sơn với chiều dài 2 km và tiếp tục đầu tư các 

đoạn còn lại trong các năm tiếp theo. 

2.3. Cử tri xã Ngọc Lĩnh phản ánh hiện nay Sông Kênh Than là trục tiêu 

chính cho các xã Ngọc Lĩnh, Các Sơn và Anh Sơn, tuy nhiên đã dừng thi công 

nhiều năm, dòng chảy bị bồi lấp không tiêu úng khi có lũ lụt xảy ra, đề nghị 

UBND thị xã có biện pháp cùng với địa phương để tháo gỡ vấn đề này. 

* Trả lời: 

- Dự án nâng cấp, sửa chữa, cải tạo hệ thống tiêu kênh Than, huyện Tĩnh 

Gia (nay là thị xã Nghi Sơn) được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 

số 650/QĐ-UBND ngày 22/01/2010, phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 

1063/QĐ-UBND ngày 06/4/2011, số 3961/QĐ-UBND ngày 12/11/2013; với 

TMĐT sau điều chỉnh là: 423.342 triệu đồng. Nguồn vốn: Từ nguồn vốn do 

Trung ương hỗ trợ và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác. Thời gian thực 

hiện dự án: không quá 5 năm (kể từ năm 2010). Lũy kế vốn đã bố trí: 148.000 

triệu đồng; vốn đã giải ngân: 148.000 triệu đồng (đạt 100% kế hoạch vốn giao). 

Dự án không thuộc danh mục của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2016 - 2020 và giai đoạn 2021 - 2025 nên không có cơ sở bố trí vốn để tiếp tục 

thực hiện dự án. 

- Để phát huy hiệu quả các hạng mục đã đầu tư, ngày 03/7/2020, Chủ tịch 

UBND tỉnh có văn bản số 8774/UBND-NN về việc thực hiện đến điểm dừng kỹ 

thuật dự án nâng cấp, sửa chữa cải tạo hệ thống tiêu kênh Than, làm cơ sở quyết 

toán hạng mục công trình hoàn thành. Vì vậy, để phát huy hiệu quả của dự án 

đảm bảo tiêu thoát lũ cho các xã Ngọc Lĩnh, Các Sơn, Anh Sơn. Giao UBND xã 

Ngọc Lĩnh lập Tờ trình báo cáo cụ thể nội dung cần phải đầu tư gửi về UBND 

thị xã làm cơ sở giao cho phòng, ban chuyên môn kiểm tra đề xuất đầu tư trong 

năm 2022 và các năm tiếp theo. 

3. Đầu tư hạ tầng giáo dục 

3.1. Cử tri phường Hải Bình đề nghị, hiện nay các trường học đang được 

đầu tư xây dựng cơ bản xong chỉ được đầu tư phần nhà, phòng, lớp học còn bàn 

ghế và các dụng cụ khác phục vụ cho dạy và học không được đầu tư, đề nghị khi 

có chủ trương đầu tư xây dựng thì phải đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, phải có 

giải pháp và tiếp tục quan tâm đến đầu tư cơ sở hạ tầng cho các trường. 

* Trả lời: 

Năm 2021, Thị xã Nghi Sơn đã Nghị quyết đầu tư 04 dự án xây dựng 

trường lớp học cho phường Hải Bình gồm:  

- Nhà hành chính quản trị 03 tầng Trường tiểu học, tổng mức đầu tư 8,6 tỷ 

đồng, đã phân bổ kế hoạch vốn 06 tỷ đồng; 

- Nhà lớp học 3 tầng 24 phòng Trường tiểu học, tổng mức đầu tư 12,1 tỷ 

đồng, đã phân bổ kế hoạch vốn 8,5 tỷ đồng; 

- Nhà lớp học 3 tầng 18 phòng Trường THCS, tổng mức đầu tư 9,5 tỷ 

đồng, đã phân bổ kế hoạch vốn 6,5 tỷ đồng; 

- Nhà hành chính quản trị 03 tầng Trường THCS, tổng mức đầu tư 8,6 tỷ 

đồng, đã phân bổ kế hoạch vốn 06 tỷ đồng. 
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Việc đầu tư trang thiết bị học tập đề nghị phường Hải Bình tự cân đối 

nguồn vốn từ tiết kiệm chi thường xuyên, nguồn tăng thu ngân sách và các 

nguồn huy động hợp pháp khác trên địa bàn để tổ chức thực hiện. 

4. Đầu tư hệ thống lưới điện và hạ tầng khác 

4.1. Cử tri xã Thanh Sơn kiến nghị, phản ánh hiện nay chợ xuống cấp 

không đảm bảo cho nhân dân và các tiểu thương lưu thông trao đổi hàng hóa. Đề 

nghị UBND thị xã chỉ đạo Ban quản lý chợ, cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ 

xây dựng, nâng cấp. 

Trả lời: 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 15/TB-UBND 

ngày 13/02/2020 về việc giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác chuyển 

đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh. Theo đó, để 

đảm bảo việc triển khai thực hiện chuyển đổi chợ trên địa bàn tỉnh đúng với các 

quy định hiện hành của pháp luật, nhất là quy định về xử lý tài sản theo Luật 

Quản lý tài sản công; UBND tỉnh yêu cầu tạm dừng việc đầu tư xây dựng đối 

với các chợ đã thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác theo 

quy trình tại Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 19/3/2018. Vì vậy, đến 

nay Công ty TNHH một thành viên Kiên Chung chưa đầu tư các hạng mục công 

trình là do thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản nêu trên. Ngày 

27/10/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND quy định 

về quy trình chuyển đổi, đầu tư xây dựng và quản lý, kinh doanh, khai thác chợ 

trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, thời gian tới Ban chuyển đổi mô hình 

quản lý chợ thị xã sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các bước quy 

trình chuyển đổi chợ Chào theo Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 

27/10/2021 làm cơ sở để nhà đầu tư xây dựng mới theo quy định. 

4.2. Cử tri phường Trúc Lâm: Phản ánh hệ thống đèn tín hiệu giao thông 

đến nay vẫn chưa được lắp đặt. 

* Trả lời: 

Hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại nút giao giữa Quốc lộ 1A và đường 

Đông Tây 2 thuộc phường Trúc Lâm đã được Bộ Giao thông vận tải cho lắp đặt 

và đưa vào sử dụng. 

III. Về lĩnh vực đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, tài nguyên 

và môi trường (06 nội dung) 

1. Cử tri phường Hải Bình đề nghị tích cực cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, nhất là giải quyết đất bán trái thẩm quyền của thôn, xã trước ngày 

01/7/2004 trở về trước.  

* Trả lời: 

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; Quyết định số 1699/QĐ-TTg ngày 07/12/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ; Công văn số 1470/TCQLĐĐCĐKĐĐ ngày 06/8/2019 của Tổng cục 

trưởng Tổng cục quản lý đất đai Bộ Tài nguyên & Môi trường; Công văn số 

5517/STNMT-CSĐĐ ngày 18/9/2019 của Giám đốc sở Tài nguyên & Môi 
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trường. 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 Quyền sử dụng đấtt, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản gắn liền với đất.  

Đề nghị UBND phường Hải Bình rà soát các trường hợp đủ điều kiện lập 

hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nộp về Chi nhánh Văn 

phòng Đăng ký đất đai thị xã Nghi Sơn thẩm định, trình UBND thị xã xem xét 

ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ đủ điều kiện. 

2. Cử tri xã Phú Sơn phản ánh: Năm 2018, xã Phú Sơn được UBND tỉnh 

Quyết định đo đạc lại bản đồ địa chính và đăng ký kê khai cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất cho nhân dân, do đơn vị đo đạc đăng ký cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất Sở tài nguyên môi trường tỉnh Thanh Hóa đo đạc và đăng ký 

đến từng hộ dân, UBND xã Phú Sơn đã tiến hành xét nguồn gốc đất và lập tờ 

trình đề nghị cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân 

đối với các hộ đã đủ điều kiện cấp giấy. Tuy nhiên cho đến nay việc cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân là quá chậm, 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 đã được UBND tỉnh quyết định. 

* 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. 
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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 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 thẩm định, trình UBND thị xã xem xét ký cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ đủ điều kiện (Hiện nay tại 

UBND thị xã Nghi Sơn không còn hồ sơ trình cấp giấy chứng nhận của UBND 

xã Phú Sơn). 

3. Cử tri xã Phú Lâm đề nghị có biện pháp xử lý việc cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất cho nhân dân có nhiều vấn đề chưa minh bạch, chưa công khai 

cho nhân dân được biết về thủ tục, gây phiền hà bức xúc cho nhân dân. 

* Trả lời: 

Trình tự thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai được niêm yết công 

khai tại tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc 

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn và được quy 

định cụ thể tại Quyết định số 3462/QĐ-UBND ngày 24/8/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành 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. Đề nghị UBND xã Phú 

Lâm tuyên truyền và công khai bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai để 

nhân dân được biết và thực hiện. trường hợp phát hiện tổ chức, cá nhân nào gây 

phiền hà cho nhân dân trong quá trình thực hện thủ tục cấp giấy chứng nhận thì 

đề nghị UBND xã, nhân nhân trong xã phản ánh về Chủ tịch UBND thị xã Nghi 

Sơn để kiểm tra, xử lý. 

4. Cử tri xã Ngọc Lĩnh đề nghị UBND thị xã tăng cường công tác quản lý 

đất đai, giải quyết dứt điểm các vụ tranh chấp đất đai còn tồn đọng để cấp trích 

lục cho nhân dân. 

* Trả lời: 

Đối với công tác giải quyết tranh chấp đất đai đề nghị UBND xã Ngọc 

Lĩnh tổ chức hòa giải theo quy định tại Điều 202, Luật đất đai năm 2013. 

Trường hợp hòa giải không thành thì hướng dẫn các hộ gia đình, cá nhân có đơn 

đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định (Cơ quan có thẩm quyền 

giải quyết tranh chấp đất đai quy định cụ thể tại Điều 203 Luật đất đai năm 

2013). 

5. Cử tri phường Hải Bình đề nghị thu hồi toàn bộ diện tích đồng muối 

của phường và có chính sách thu hồi giải phóng mặt bằng tái định cư.  

Tổng diện tích đồng muối của phường Hải Bình hiện nay còn là 34,74ha, 

của 564 hộ gia đình, cá nhân. Hàng năm đang được nhà nước hỗ trợ ảnh hưởng 

các dự án trong Khu kinh tế Nghi Sơn do không thể sản xuất được. Theo kế 

hoạch hiện nay thị xã đang triển khai thực hiện thu hồi đất, GPMB để đầu tư 
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Khu Tái định cư phục vụ di dân xã Hải Hà. Theo đó trong tháng 12 năm 2021 và 

năm 2022 sẽ thu hồi, bồi thường 13,6 ha đất đồng muối của 172 hộ gia đình, cá 

nhân tại phường Hải Bình. Đối với phần diện tích còn lại 21,14 ha, tương đương 

với 392 hộ gia đình, cá nhân, ngày 14/10/2021 UBND thị xã Nghi Sơn có văn 

bản số: 4260/UBND-VP giao cho Ban giải phóng mặt bằng HT&TĐC chủ động 

phối hợp với UBND phường Hải Bình tổng hợp số liệu, tham mưu UBND thị xã 

phối hợp với Sở Tài nguyên và MT và các đơn vị liên quan để giải quyết. Hiện 

nay UBND thị xã đang phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị 

liên quan thực hiện các thủ tục để giải quyết "Đề nghị thu hồi toàn bộ diện tích 

cánh đồng muối phường Hải Bình" 

6. Cử tri xã Phú Sơn phản ánh năm 2008 UBND tỉnh phê duyệt nâng cấp 

hồ Yên Mỹ để phục vụ nước thô cho khu kinh tế Nghi Sơn từ cốt nước 18,5m 

nâng lên 20,36m. Trong quá trình thực hiện dự án, Ban giải phóng mặt bằng đã 

triển khai kiểm kê giải phóng được hơn 40 hộ dân bị ảnh hưởng, cho đến nay, 

công tác kiểm kê, hỗ trợ bồi thường cho nhân dân không thấy thực hiện nữa, như 

vậy, tiến độ thực hiện dự án là quá chậm, trong khi đó mưa bão hàng năm vẫn 

thực hiện tích nước trên mốc 18,5m làm nước hồ Yên Mỹ dâng cao đã ảnh 

hưởng đến nhà ở, vật kiến trúc, cây cối hoa màu của các hộ dân ven hồ, đã ảnh 

hưởng đến đời sống, đất canh tác của 261 hộ dân xã Phú Sơn. Đề nghị các đại 

biểu HĐND thị xã và các cơ quan chức năng có liên quan tiếp tục lãnh đạo, chỉ 

đạo đẩy nhanh tiến độ kiểm kê, giải phóng mặt bằng, chi trả tiền đền bù cho 

nhân dân sớm ổn định cuộc sống và đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trên 

địa bàn. 

* Trả lời: 

- Dự án di dân tái định cư lòng hồ Yên Mỹ từ cao trình (+18,50) m đến 

cao trình (+20,36) m tại xã Phú Sơn, thị xã Nghi Sơn có tổng số hộ ảnh hưởng là 

233 hộ và 4 tổ chức. Trong đó số hộ có đất ở, nhà ở là 72 hộ gia đình và 214 hộ 

có đất nông nghiệp. Tổng diện tích thu hồi thực hiện dự án là 91,7 ha. Trong đó 

đất ở của hộ gia đình là 0.22 ha, đất vườn cùng thửa đất ở 7,6 ha; đất sản xuất 

nông nghiệp 79,8 ha, đất sản xuất kinh doanh 0,4 ha và đất do UBND xã quản lý 

là 3,8 ha. Tổng nhu cầu vốn phục vụ bồi thường, hỗ trợ, TĐC hiện nay khoảng 

150,6 tỷ đồng.  

- Kết quả thực hiện công tác bồi thường, GPMB: Dự án được thành lập 

Hội đồng tại Quyết định số 7522/QĐ-UBND ngày 12/12/2017, đã triển khai 

thực hiện công tác kiểm kê năm 2018 (từ tháng 5/2018). Kết quả đạt được 

73/233 hộ, đạt 31,3% số hộ (gồm thôn Bình Sơn 45 hô/52 hộ; thôn Tây Sơn 28 

hộ/46 hộ); các thôn còn lại chưa tổ chức kiểm kê. Do dự án bị ảnh hưởng lớn, 

diện tích kiểm kê rộng, địa bàn phân tán nên công tác kiểm kê gặp rất nhiều khó 

khăn. Nguồn vốn không được bố trí đủ để thực hiện công tác bồi thường, 

GPMB. Hội đồng BT-GPMB đã làm việc và đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT 

(Chủ đầu tư dự án) bố trí kinh phí để thực hiện GPMB. Sở Nông nghiệp và 

PTNT đã có văn bản số 1743/UBND-NN ngày 17/2/2020 đề nghị UBND tỉnh 

bố trí nguồn kinh phí 120 tỷ để GPMB dự án. Ngày 06/11/2020 Sở Nông nghiệp 

và PTNT tiếp tục có văn bản số 4295/SNN&PTNT-PTNT báo cáo Chủ tịch 
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UBND tỉnh 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 thực hiện trích đo bản đồ 

địa chính và hoạt động của Hội đồng GPMB các huyện, thị xã. Năm 2021 bố trí 

được 8,655 tỷ 3 đồng (cho các huyện và thị xã Nghi Sơn), vì vậy kinh phí còn 

thiếu rất nhiều so với nhu cầu thực tế bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ 

dân. Sở Nông nghiệp và PTNT đã làm việc với UBND các huyện Nông Cống, 

Như Thanh, thị xã Nghi Sơn và có văn bản số 1445/SNN&PTNT-PTNT ngày 

13/4/2021 báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về việc bố trí kinh phí thực hiện bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án. UBND tỉnh đã có Thông báo số 109/TB-

UBND ngày 16/4/2021 về Kết luận phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 4 

năm 2021 và Công văn số 5328/UBND-NN ngày 23/4/2021 về việc thực hiện 

công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án di dân tái định cư lòng hồ Yên 

Mỹ từ cao trình (+18.50m) đến cao trình (+20.36m); trong đó: Giao Sở Kế 

hoạch và Đầu tư chủ 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 bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư dự án. Do đến nay chưa bố trí được nguồn vốn cho 

công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, nên công tác GPMB chưa có cơ sở để 

thực hiện tiếp. Sau khi có nguồn kinh phí GPMB hoặc có ý kiến chỉ đạo của 

UBND tỉnh thì UBND thị xã tiếp tục chỉ đạo Hội đồng bồi thường GPMB dự án 

thực hiện các trình tự thủ tục GPMB dự án theo quy định. 

 IV. Lĩnh vực văn hóa - xã hội (03 nội dung) 

1. Cử tri xã Phú Lâm đề nghị tu sửa và nâng cấp hệ thống loa truyền thanh 

của xã để cho nhân dân nắm bắt được thông tin tuyên truyền của thị xã. 

* Trả lời: 

Theo đề xuất của UBND xã Phú Lâm về việc nâng cấp hệ thống Đài 

truyền thanh phục vụ công tác bầu cử, phòng Văn hóa & Thông tin đã tham mưu 

UBND thị xã trình Ban Thường vụ Thị ủy. Ban Thường vụ Thị Ủy Nghi Sơn đã 

ban hành Thông báo Kết luận số 260-TB/TU ngày 15/5/2021 của Hội nghị 3 

trực về việc thống nhất chủ trương hỗ trợ kinh phí sửa chữa, nâng cấp hệ thống 

Đài phát thanh xã Phú Lâm, hệ thống đài phát thanh tại khu du lịch biển Hải 

Hòa. Theo đó, hệ thống Đài phát thanh xã Phú Lâm đã được sửa chữa, nâng cấp 

gồm (Sửa chửa máy tăng âm truyền thanh: 01 máy; bổ sung thiết bị thu âm: Số 

lượng 01 cái; bổ sung thay thê loa phát thanh: Số lượng 24 cái; bổ sung thay thế 

dây cáp: Số lượng 6.000m; kẹp kíp, cáp: 200 cái). Tổng kinh phí là: 200.000.000 

đ (Hai trăm triệu đồng). 

2. Cử tri xã Thanh Sơn phản ánh hiện nay các nhà văn hóa các thôn của 

xã Thanh Sơn xuống cấp, không đảm bảo với tiêu chí xây dựng xã nông thôn 

mới nâng cao, đề nghị UBND thị xã quan tâm hỗ trợ xây dựng cải tạo nhà văn 

hóa các thôn. 

* Trả lời: 

Thực hiện Chương trình hành động số 20-CT/TU ngày 29/7/2021 của Thị 

uỷ Nghi Sơn về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 



10 
 

của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ thị xã lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phòng Văn hóa & Thông 

tin đã phối hợp với các phòng, ban tham mưu cho UBND thị xã xây dựng Đề án 

hỗ trợ xây mới, tu sữa, nâng cấp Nhà văn hóa thôn, tổ dân phố trên địa bàn thị 

xã Nghi Sơn giai đoạn 2021 - 2025 trình HĐND thị xã. Theo đó, đề xuất cơ chế 

hỗ trợ đối với từng khu vực như sau:  

- Đối với xây dựng mới (Chỉ hỗ trợ % trên tổng giá trị xây lắp Nhà văn 

hóa, không tính các công trình phụ trợ như: cổng, tường rào, nhà để xe, cây 

xanh, khu thể thao, khu vệ sinh. Nếu trường hợp địa phương xây dựng NVH có 

diện tích lớn hơn 180m2 , thì phần kinh phí phát sinh do địa phương bố trí).  

+ Hỗ trợ 70% tổng giá trị xây lắp nhưng không vượt quá 700 triệu 

đồng/nhà cho các xã, phường thuộc khu I.  

+ Hỗ trợ 50% tổng giá trị xây lắp nhưng không vượt quá 500 triệu 

đồng/nhà cho các xã, phường thuộc khu vực II.  

+ Hỗ trợ 20% tổng giá trị xây lắp nhưng không vượt quá 200 triệu 

đồng/nhà cho các xã, phường thuộc khu vực III.  

- Đối với tu sửa, cải tạo  

+ Hỗ trợ 120 triệu đồng/nhà đối với xã, phường thuộc khu vực I.  

+ Hỗ trợ 100 triệu đồng/nhà đối với xã, phường thuộc khu vực II.  

+ Hỗ trợ 50 triệu đồng/nhà đối với xã, phường thuộc khu vực II.  

Hiện nay, đề án đang trình Ban Thường vụ Thị ủy xem xét thống nhất chủ 

trương trước khi trình HĐND thị xã nghị quyết thông qua.  

Đề nghị UBND các xã Thanh Sơn, Ngọc Lĩnh chủ động bố trí ngân sách 

của xã và các nguồn huy động xã hội hóa hợp pháp khác để có lộ trình triển khai 

thực hiện. 

3. Cử tri xã Ngọc Lĩnh phản ánh xã có 03 Khu di tích đã được xếp hạng, 

trong đó Khu Di tích Đền thờ Quận công Lê Đình Châu là di tích cấp Quốc gia 

vẫn chưa được quy hoạch chi tiết và có quy mô đầu tư, đề nghị ngành Văn hóa - 

Thông tin kiến nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền có phương án lập quy 

hoạch chi tiết để có phương án trùng tu tôn tạo. Các nhà văn hóa của các thôn đã 

xây dựng từ những năm 2000, diện tích sử dụng không đủ, đa số đã xuống cấp 

nghiêm trọng, đề nghị các cấp cân đối nguồn ngân sách để xây dựng mới hoặc 

sửa chữa. 

* Trả lời: 

Xã Ngọc Lĩnh có 03 di tích được xếp hạng, trong đó, 01 di tích cấp quốc 

gia: Di tích kiến trúc nghệ thuật đền thờ Quận công Lê Đình Châu và 02 di tích 

cấp tỉnh: Di tích lịch sử văn hóa Nhà thờ họ Lương và Nhà thờ họ Vũ. Đối với 

02 di tích cấp tỉnh Nhà thờ họ Lương và Nhà thờ họ Vũ đã được UBND tỉnh, thị 

xã hỗ trợ một phần cùng với nguồn đóng góp của dòng họ thực hiện việc tu bổ, 

tôn tạo và phát huy hiệu quả của di tích. Đối với Di tích kiến trúc nghệ thuật đền 

thờ Quận công Lê Đình Châu được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch công nhận 

là Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia tại Quyết định số 1454/QĐ-
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BVHTTDL ngày 18/5/2013. Tuy nhiên, hiện vật tai di tích như: các sập hội 

đồng, tượng Voi, tượng Ngựa và toàn bộ các kiến trúc bằng đá đã xuống cấp. 

Khu thờ tự của Nhân vật lịch sử vẫn chưa có. Di tích chưa xây dựng được khu 

đền thờ, chưa xứng tầm với nhân vật lịch sử và di tích cấp quốc gia. Tuy nhiên, 

theo khoản 1, Điều 5, Nghị định số 166 /2018/NĐ-CP, ngày 25 tháng 12 năm 

2018 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê 

duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh 

lam thắng cảnh quy định: Quy hoạch di tích được lập cho một di sản văn hóa và 

thiên nhiên thế giới, di tích quốc gia đặc biệt hoặc cụm di tích quốc gia, di tích 

cấp tỉnh tạo thành một quẩn thể phân bố trong cùng một khu vực địa lý, có mối 

quan hệ mật thiết về lịch sử, văn hóa, khoa học, thẩm mỹ, do đó không thực hiện 

việc lập quy hoạch đối với di tích kiến trúc nghệ thuật đền thờ Quận công Lê 

Đình Châu. Thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/HU, ngày 22/3/2018 của Ban chấp 

hành Đảng bộ huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn) về tăng cường sự lãnh 

đạo của các cấp uỷ đảng đối với công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn 

hoá đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hoá, đô thị hoá, giai đoạn 2018 - 

2025. UBND thị xã đã ban hành Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 02/4/2021 

của UBND thị xã về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa giai đoạn 2021 - 

2025. Trong thời gian tới, để có cơ sở đầu tư xây dựng đền thờ Quận công Lê 

Đình Châu, phòng Văn hóa & Thông tin phối hợp với các đơn vị chức năng 

tham mưu UBND thị xã tiến hành việc khảo cổ, khoanh vùng, lập Dự án đầu tư 

xây dựng đền thờ Quận công Lê Đình Châu trình Bộ Văn hoá, Thể thao và Du 

lịch xem xét quyết định. 

V. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo (01 nội dung) 

1. Cử tri phường Hải Bình phản ánh giáo viên của trường mầm non và 

trường Tiểu học còn thiếu rất nhiều so với quy định chương trình mới (như 

trường Tiểu học Hải Bình năm học 2020-2021, trường có 1.540 học sinh, có 50 

giáo viên, như vậy thiếu 16 giáo viên), đề nghị có giải pháp và tiếp tục quan tâm 

đến thiếu hụt giáo viên mầm non, tiểu học của phường. 

* Trả lời: 

Theo Quyết định số 1640/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 phê duyệt chỉ tiêu 

Kế hoạch phát triển sự nghiệp Giáo dục tỉnh Thanh Hóa năm học 2021-2022 và 

quy định định biên người làm việc quy định tại Quyết định 3185/QĐ-UBND 

ngày 23/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc quy định định mức 

bình quân học sinh/lớp học và định mức biên chế cán bộ quản lý, giáo viên và 

nhân viên hành chính của các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở công 

lập trên địa bàn tỉnh, năm học 2021-2022, thị xã Nghi Sơn cần 3.143 người làm 

việc; Số người làm việc hiện có đến ngày 31/8/2021 là 2.679 người; So với nhu 

cầu người làm việc, thị xã Nghi Sơn thiếu 464 người làm việc trong các đơn vị 

sự nghiệp giáo dục khối mầm non, tiểu học, trung học cơ sở. Với số thiếu thực tế 

trên nếu chia đều số thiếu cho tất cả các trường trên địa bàn thị xã thì mỗi trường 

thiếu trên 4,5 người làm việc. UBND thị xã Nghi Sơn đã có báo cáo trình 

UBND tỉnh, Sở Nội vụ Thanh Hóa đề nghị giao tăng chỉ tiêu biên chế sự nghiệp 

giáo dục và đào tạo cho UBND thị xã Nghi Sơn để đáp ứng nhu cầu người làm 
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việc do số học sinh, số lớp tăng nhanh hàng năm. Trong khi chờ đợi tỉnh có giải 

pháp tổng thể, để giải quyết nhu cầu cấp bách số giáo viên giảng dạy cho năm 

học 2021-2022, UBND thị xã Nghi Sơn đã căn cứ Nghị quyết số 102/NQ-CP 

ngày 03/7/2020 của Chính phủ về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục 

và y tế và điều kiện thực tế của địa phương, thống nhất giải pháp khắc phục tạm 

thời tình trạng thiếu giáo viên là hỗ trợ kinh phí để các trường hợp đồng lao 

động tạm thời giáo viên hoặc phân công cho giáo viên trong biên chế dạy tăng 

giờ để đảm bảo giáo viên đứng lớp. Như vậy UBND thị xã Nghi sơn đã có 

phương án khắc phục tình trạng thiếu giáo viên năm học 2021-2022 cho tất cả 

các đơn vị nhà trường.  

Đối với các trường học trên địa bàn phường Hải Bình có 3 trường mầm 

non, tiểu học, THCS có quy mô lớp, học sinh đông, cụ thể như sau :  

- Trường Mầm non Hải Bình có 18 nhóm lớp 620 trẻ, nhu cầu người làm 

việc 39, hiện có 37 thiếu 02 giáo viên.  

- Trường Tiểu học Hải Bình có 41 lớp 1606 học sinh, nhu cầu người làm 

việc 63 người, hiện có 50 người, thiếu 10 người (thiếu 01 giáo viên văn hóa)  

- Trường THCS Hải Bình có 21 lớp, 907 học sinh; nhu cầu người làm 

việc 43 người, hiện có 41 người, thiếu 02 giáo viên.  

So với tình hình đội ngũ giáo viên trên toàn thị xã, số giáo viên còn thiếu 

của các trường học trên địa bàn phường Hải Bình không lớn. Thực tế các trường 

đều đã hợp đồng lao động giáo viên đứng lớp theo thống nhất của UBND thị xã 

và hướng dẫn thực hiện của phòng Giáo dục và Đào tạo. 

VI. Lĩnh vực Y tế 

1. Cử tri phường Hải Bình đề nghị tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa trong 

việc khám, chữa bệnh cho người có thẻ bảo hiểm y tế tại bệnh viện Đa khoa. 

* Trả lời: 

UBND thị xã đã làm việc với các bệnh viện đa khoa khu vực Nghi Sơn, 

đa khoa quốc tế Hợp Lực, thì các bệnh viện cho biết việc khám, chữa bệnh nói 

chung và khám, chữa bệnh cho người có Bảo hiểm y tế nói riêng, tại các bệnh 

viện đang diễn ra bình thường theo quy định của ngành y tế, của luật Bảo hiểm y 

tế và các quy định hiện hành. 

VII. Cải cách thủ tục hành chính (01 nội dung) 

1. Cử tri xã Phú Lâm phản ánh việc giải quyết thủ tục hành chính hiện nay 

quá phức tạp, đề nghị có giải pháp giảm bớt thủ tục hành chính. 

* Trả lời: 

Đến thời điểm hiện tại thủ tục hành chính đang được áp dụng thực hiện tại 

UBND thị xã là 326 thủ tục hành chính, Tất cả các thủ tục hành chính này được 

đăng tải công khai trên cổng dịch vụ công tỉnh Thanh Hóa để người dân biết và 

theo dõi, cập nhật, thực hiện: https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn   

Thủ tục hành chính áp dụng tại cấp huyện và cấp xã thuộc thẩm quyền ban 

hành của UBND tỉnh và do Chủ Tịch UBND tỉnh công bố,do đó cử tri đề nghị 

cắt giảm thủ tục hành chính là nội dung không thuộc thẩm quyền của UBND thị 
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xã.  Tuy nhiên tiếp thu ý kiến của cử tri UBND sẽ rà soát, kiến nghị để UBND 

tỉnh xem xét và có phương án đối với những TTHC phức tạp, chưa phù hợp. 

Đối với việc áp dụng TTHC tại UBND thị xã đã chủ động rà soát cắt giảm 

thời gian thực hiện thủ tục hành chính nhằm góp phần vào công cuộc cải cách 

hành chính nói chung đồng thời giảm chi phí, thời gian trong thực hiện TTHC 

cho công dân, nội dung này thể hiện tại văn bản số 2574/QĐ - UBND ngày 

28/4/2020 của UBND huyện Tĩnh Gia về việc công bố danh mục thủ tục hành 

chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền 

giải quyết của các phòng, ban UBND huyện Tĩnh Gia.  

Ngày 25/1/2021, sở Thông tin truyền thông đã ban hành công văn số 

152/STTTT-CNTT về việc kiểm tra, rà soát các tiêu chí về cải cách thủ tục hành 

chính phục vụ việc chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2020; tại công 

văn này Sở Thông tin truyền thông đã yêu cầu các thủ tục hành chính phải được 

niêm yết công khai trên trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị; do đó 

các thủ tục hành chính đều được UBND thị xã Nghi Sơn thực hiện niêm yết 

công khai trên trang thông tin điện tử có địa chỉ:  txnghison.thanhhoa.gov.vn  

Ngày 02/8/2021 UBND thị xã đã bố trí 01 máy tính đặt tại Bộ phận tiếp 

nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC để phục vụ người dân đến giao dịch 

và tra cứu TTHC theo quy định.  

Tổng số các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được giải quyết là 22 kiến 

nghị, trong đó: Về cơ chế, chính sách 04 kiến nghị; quy hoạch, đầu tư hạ tầng đô 

thị 07 kiến nghị; quản lý quy hoạch đất đai, tài nguyên, môi trường, giải phóng 

mặt bằng 06 kiến nghị; văn hóa - xã hội 03 kiến nghị, Y tế 01 kiến nghị, giáo 

dục và đào tạo 01 kiến nghị, cải cách thủ tục hành chính 01 kiến nghị. 

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

tiếp thu và chỉ đạo các phòng, ban giải quyết cơ bản. Những ý kiến, kiến nghị 

chưa được giải quyết, thuộc thẩm quyền của tỉnh, UBND thị xã sẽ nghiên cứu, 

phối hợp với các sở, ban , ngành cấp tỉnh để giải quyết trong thời gian tới. 

Trên đây là kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ 

họp thứ nhất HĐND thị xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 -2026. UBND thị xã báo 

cáo HĐND thị xã xem xét./. 
 

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 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Dũng 
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