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BÁO CÁO 

Tổng hợp kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc 

với người ứng cử đại biểu HĐND thị xã khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 

 

Thực hiện Văn bản số 01/HĐND ngày 09/7/2021 của Thường trực HĐND thị 

xã về việc yêu cầu trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với 

người ứng cử đại biểu HĐND thị xã khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026, do Ủy ban 

MTTQ thị xã tổng hợp tại Báo cáo số 98/BC-MTTQ-BTT ngày 18/6/2021; UBND 

thị xã tổng hợp kết quả giải quyết, trả lời cử tri, báo cáo Thường trực HĐND, Ban 

Thường trực Ủy ban MTTQ và các vị đại biểu HĐND thị xã như sau: 

1. Về quy hoạch, quản lý đất đai, môi trường, GPMB, nước sạch 

1.1. Sau thành lập thị xã Kỳ Anh đến nay, cử tri nhận thấy UBND thị xã và 

các ban, ngành của thị xã đã tập trung giải quyết cơ bản các tồn đọng cho Nhân 

dân, tuy nhiên hiện còn 12 nhóm vấn đề chưa giải quyết dứt điểm như: Đất hồ tôm 

Việt Anh và Dự án GROWBEST, hỗ trợ nhà bị nứt rạn do thi công đường trung 

tâm đô thị du lịch Kỳ Nam; dự án D3 tại Kỳ Liên; Âu thuyền Kỳ Phương; khu neo 

đậu trú bão tại Kỳ Hà; kênh tách nước phân lũ tại Kỳ Trinh; đất ngập tại Kỳ 

Thịnh, và một số nội dung khác ... Cử tri đề nghị UBND thị xã có các kiến nghị, đề 

xuất với cấp trên và đồng thời có các giải pháp căn cơ để giải quyết dứt điểm các tồn 

đọng cho Nhân dân. 

Trả lời: 

Về nội dung cử tri nêu trên, ngày 24/6/2021 UBND tỉnh đã có Văn bản số 

3990/UBND-TH5 về việc giao rà soát, xử lý các tồn đọng trên địa bàn thị xã Kỳ 

Anh theo Kết luận số 20-KL/TU ngày 15/6/2021 của BTV Tỉnh ủy. Thực hiện ý 

kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND thị xã đã ban hành Văn bản số 1168/UBND-

VP ngày 24/6/2021 giao các phòng chuyên môn tập trung rà soát các tồn đọng, 

vướng mắc trên địa bàn thị xã hiện chưa được xử lý dứt điểm, phối hợp với các sở, 

ban, ngành liên quan giải quyết theo hướng tiếp tục bổ sung kết quả thực hiện gắn 

với lộ trình giải quyết các tồn đọng, kết quả thực hiện đến 25/9/2021 theo phụ lục 

kèm theo. 

1.2. Cử tri đề nghị cấp có thẩm quyền trả lời lý do vì sao vùng tái định cư của 

phường Kỳ Long, Kỳ Liên đã đưa vào sử dụng hơn 10 năm nay mà chưa được bàn 

giao cho chính quyền cơ sở quản lý, một số hạng mục công trình như: đường giao 

thông, hệ thống điện thắp sáng, hạ tầng kỷ thuật, mương thoát nước, con lươn… 
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trong các khu tái định cư đã xuống cấp, hư hỏng không được sữa chữa, nâng cấp, 

làm mới (cử tri phường Kỳ Long, Kỳ Liên). 

Trả lời: 

Hạ tầng kỹ thuật các Khu tái định cư phường Kỳ Long, Kỳ Liên do Ban 

Quản lý Khu kinh tế tỉnh (sau đó chuyển giao lại cho Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực khu kinh tế) làm Chủ đầu tư và Công ty Cổ phần Tập đoàn 

ThaiGroup (trước đây là Công ty cổ phần Xuân Thành Group) thi công từ tháng 01 

năm 2009. Đến cuối năm 2011, hệ thống hạ tầng tại các Khu tái định cư đã cơ bản 

hoàn thiện, đáp ứng được nhu cầu tái định cư cho Nhân dân. Theo báo cáo của Ban 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực khu kinh tế tỉnh thì Ban Quản lý Khu kinh 

tế tỉnh đã tổ chức bàn giao được 3.098 lô đất (cụ thể đã bàn giao cho các phường, 

xã: Kỳ  ong 1.018 lô đất, Kỳ  hương 1.201 lô đất, Kỳ Thịnh 311 lô đất, Kỳ  ợi 

406 lô đất, Kỳ  iên 342 lô đất  để UBND các phường, xã tiến hành cấp đất cho các 

hộ dân. 

Đối với hệ thống điện, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã bàn giao cho Điện 

lực Kỳ Anh quản lý (trừ Khu tái định phường Kỳ  hương . Đối với hệ thống cấp 

nước, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã bàn giao cho Công ty cổ phần cấp nước Hà 

Tĩnh - Chi nhánh cấp nước Kỳ Anh quản lý, sử dụng. 

Đối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật còn lại (đường giao thông, hệ thống điện 

chiếu sáng, rãnh thoát nước), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực khu 

kinh tế chưa thể thực hiện bàn giao tài sản cho UBND thị xã do vẫn còn hạng mục 

dang dở, chưa quyết toán dự án hoàn thành. Để bàn giao công trình cần hoàn thiện 

các hạng mục chưa hoàn thành và kiểm toán độc lập xác định khối lượng hư hỏng 

để khắc phục, sửa chữa. Nội dung này hiện nay Ban Quản lý các dự án đầu tư xây 

dựng khu vực khu kinh tế tỉnh đang thực hiện.  

Về vấn đề duy tu, sửa chữa: mặc dù đã được sự quan tâm chỉ đạo từ các cơ 

quan ban ngành nhưng một số hạng mục công trình đến nay vẫn chưa hoàn thành 

quyết toán dự án; do đó, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh vẫn chưa bàn giao tài sản 

cho thị xã Kỳ Anh quản lý. Theo quy định, công trình chưa hoàn thành quyết toán 

dự án, chưa hình thành tài sản cho thị xã Kỳ Anh thì thị xã không thể bố trí kinh 

phí để khắc phục, sửa chữa; trong khi Chủ đầu tư đã chỉ đạo nhiều lần nhưng đơn 

vị thi công không khắc phục sửa chữa triệt để và đã di dời toàn bộ máy móc, thiết 

bị ra khỏi phạm vi công trình.  

Thời gian qua, UBND thị xã đã có nhiều văn bản, nhiều cuộc làm việc với 

UBND tỉnh, Ban Quản lý KKT tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực 

khu kinh tế đề xuất chỉ đạo hoàn thiện hạ tầng các khu tái định cư bàn giao cho thị 

xã Kỳ Anh để quản lý duy tu sửa chữa đảm bảo sinh hoạt cho Nhân dân. Sau nhiều 
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lần đề xuất, hiện nay Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực khu kinh tế đang 

kiến nghị UBND tỉnh cho phép thuê tư vấn kiểm toán độc lập để có cơ sở khắc 

phục sửa chữa bàn giao những hạng mục đã thi công hoàn thành hiện nay xuống 

cấp và chỉ đạo đơn vị thi công tiếp tục hoàn thành các hạng mục dang dở để bàn 

giao cho thị xã Kỳ Anh quản lý. Trước mắt, UBND thị xã yêu cầu UBND các xã, 

phường rà soát, kiểm tra và báo cáo các hư hỏng cụ thể về UBND thị xã để kiến 

nghị UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến chỉ đạo. 

1.3. Đề nghị các cấp, các ngành cần tăng cường công tác quản lý chất thải, 

khí thải, tình trạng ô nhiễm môi trường từ dự án Formosa và có các giải pháp xử 

lý mùi hôi, tanh, khói, tro bụi trong vùng để đảm bảo sức khỏe cho Nhân dân (Cử 

tri phường Kỳ Phương, Kỳ Thịnh, Kỳ Liên, Kỳ Long). 

Trả lời: 

       Thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, 

ngành liên quan, cùng với chính quyền địa phương chủ động, thường xuyên kiểm 

tra, giám sát chặt chẽ các vấn đề về môi trường, xả thải đối với Công ty Formosa. 

Đặc biệt, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3717/QĐ-UBND ngày 

18/11/2019 thành lập Tổ công tác giám sát bảo vệ môi trường tại công ty Fomosa, 

gồm các sở, ngành: Ban Quản lý KKT tỉnh; Sở Công thương; Công an Tỉnh; Sở 

Khoa học và Công nghệ; UBND thị xã Kỳ Anh do Sở Tài nguyên và Môi trường 

làm Tổ trưởng. Tổ giám sát bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH Gang thép 

Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh thường xuyên trực tiếp kiểm tra, giám sát chặt chẽ 

các vấn đề về môi trường như chất thải, khí thải, khói, tro bụi...; kiểm soát chất 

lượng môi trường xung quanh của Công ty Formosa; khi có vấn đề môi trường, Tổ 

công tác kịp thời chỉ đạo xử lý, khắc phục sự cố theo thẩm quyền. Trường hợp 

vượt thẩm quyền Tổ công tác báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường 

xử lý theo đúng quy định. 

Hiện nay, các vấn đề về môi trường tại Công ty Formosa như hiện tượng mùi 

hôi, bụi phát sinh từ dự án Formosa cơ bản đã được Công ty khắc phục với các 

biện pháp như:  

+ Để hạn chế mùi hôi, Công ty đã sử dụng bổ sung thêm chất khử mùi 

Sodium Humate vào trong nước dập cốc;  

+ Để hạn chế bụi tại xưởng  ò Cao, Công ty đã hoàn thiện lưu trình xử lý 

gang lỏng, bổ sung biện pháp quản lý gang lỏng (từ ngày 23/5/2019, FHS đã không 

còn thực hiện trút đổ gang lỏng, mà sẽ đưa gang lỏng về máy đúc gang để xử lý); 

đối với Xưởng Lò Chuyển, đã hoàn thiện tiêu chuẩn quản lý nhân viên thao tác 

thổi luyện tránh tình trạng thiêu kết bị nộp quá lượng gây phát sinh bụi phát tán; 
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đối với Trạm ổn định hóa xỉ thép, đã tăng cường nhân lực tiến hành phun dập bụi 

vào sáng và chiều đảm bảo không để bụi phát tán ra môi trường bên ngoài; đối với 

Xưởng Thiêu kết, đã tăng cường công tác dọn dẹp vệ sinh xung quang khu vực 

xưởng.  

+ Về rác thải, Công ty đã hợp đồng với Công ty Phú Hà tại xã Kỳ Tân, huyện 

Kỳ Anh để xử lý chất thải nguy hại; hợp đồng với Công ty Cổ phần Tư vấn xây 

dựng và quản lý môi trường đô thị Kỳ Anh để xử lý rác thải thông thường theo 

đúng quy định. 

+ Thực hiện định kỳ việc quan trắc chất lượng không khí môi trường xung 

quanh khu vực trong và ngoài nhà máy do Viện Công nghệ Môi trường (IFT) thực 

hiện theo đúng quy định đánh giá tác động môi trường đã được Bộ Tài nguyên Môi 

trường phê duyệt. Các kết quả quan trắc cho thấy các hạng mục quan trắc đều phù 

hợp với tiêu chuẩn kiểm soát về môi trường.  

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát vấn đề môi trường tại 

Công ty Formosa; trong thời gian tới, UBND thị xã sẽ tiếp tục kiến nghị UBND 

tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp với Bộ Tài nguyên Môi trường tăng 

cường giám sát chặt chẽ việc chấp hành các biện pháp bảo vệ môi trường tại Công 

ty Formosa; đồng thời UBND tỉnh cũng đã có văn bản đề nghị Bộ Tài nguyên Môi 

trường phối hợp các chuyên gia, nhà khoa học nghiên cứu giải pháp, hướng dẫn 

công ty Fomosa hoàn thiện tối ưu các giải pháp về bảo vệ môi trường. 

1.4. Hiện nay một số dự án thu hồi đất dang dở, quy hoạch treo, đền bù giải 

phóng mặt bằng nhưng chưa triển khai thực hiện gây ảnh hưởng rất lớn đến sản 

xuất, đời sống và tâm lý của người dân, đề nghị các cấp có thẩm quyền cho rà 

soát, kiểm tra, nếu không thực hiện thì tiến hành thu hồi giấy phép theo quy định 

và tạo điều kiện cho Nhân dân ổn định cuộc sống (Cử tri phường Kỳ Phương, Kỳ 

Liên, Kỳ Long, Kỳ Thịnh, Kỳ Trinh, Hưng Trí).  

Trả lời: 

Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, ngày 28/6/2021 UBND thị xã đã làm 

việc với BQL Khu kinh tế tỉnh, đề nghị Ban quản lý rà soát lại các dự án treo trên 

địa bàn; đồng thời làm việc với các nhà đầu tư, xem xét các dự án đã triển khai 

G MB nhưng không thực hiện, báo UBND tỉnh xin ý kiến. BQL Khu kinh tế tỉnh 

đã có Văn bản số 727/KKT-Q ĐT ngày 27/7/2021 báo cáo UBND tỉnh: có 07 dự 

án đã hoàn thành công tác bồi thường, bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư nhưng 

đến nay chưa thi công xây dựng; có 05 dự án đã có quyết định thu hồi đất, quyết 
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định phê duyệt phương án bồi thường hoặc đã có thông báo thu hồi đất, kiểm kê 

nhưng nhà đầu tư chưa chuyển tiền để chi trả. 

Hiện nay, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh đang trực tiếp làm việc cụ thể với 

các nhà đầu tư để báo cáo UBND tỉnh xem xét xử lý, thời gian tới sau khi UBND 

tỉnh xem xét xử lý các dự án, UBND thị xã sẽ thông báo với các xã, phường và 

Nhân dân được biết. 

1.5. Đề nghị UBND thị xã chỉ đạo các phòng, ban có liên quan có các giải 

pháp đẩy nhanh việc công nhận lại đất ở có nguồn gốc trước ngày 18/12/1980, kể 

cả các trường hợp bị mất giấy tờ nhưng ở ổn định, không có tranh chấp, để đảm 

bảo quyền lợi cho người dân (cử tri 11 xã, phường). 

Trả lời: 

Thực hiện chủ trương công nhận lại đất ở cho các thửa đất vườn liền kề đất ở 

có nguồn gốc sử dụng làm nhà trước ngày 18/12/1980 theo Quyết định số 

2443/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của UBND tỉnh, UBND thị xã đã chỉ đạo các 

phòng, ban, đơn vị tập trung thực hiện. Kết quả đã tiếp nhận, hoàn thành thẩm định 

894 trường hợp, trong đó 813 trường hợp đủ điều kiện ban hành quyết định công 

nhận lại đất ở; 81 trường hợp không đủ điều kiện đã ban hành văn bản trả lời rõ lý 

do. 

Trong quá trình thực hiện, quy định tại Quyết định số 2443/QĐ-UBND ngày 

20/8/2018 của UBND tỉnh chưa tháo gỡ được một số vướng mắc như không có hồ 

sơ, bản đồ 299 hoặc đã có nhưng đã bị mất hoặc hồ sơ 299 ghi không thống nhất 

về loại đất (đất %, đất thổ canh, đất kinh tế phụ gia đình… , diện tích các loại đất 

thể hiện trong hồ sơ và bản đồ không phù hợp nhau.... Ngày 01/12/2020, UBND 

tỉnh đã ban hành Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND thay thế Quyết định 2443 và 

tháo gỡ các vướng mắc trên. 

Để tổ chức triển khai Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 01/12/2020 

của UBND tỉnh, UBND thị xã đã tổ chức tập huấn, ban hành các văn bản chỉ đạo 

thực hiện, tổ chức giao ban để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về chuyên môn; 

đồng thời đã làm việc với Sở Tài nguyên & Môi trường xử lý một số tồn tại, vướng 

mắc tại Quyết định 371. 

                                                           
1
 UBND thị xã đã ban hành Văn bản số 1961/UBND-TNMT ngày 04/12/2020 triển khai thực hiện, đồng thời yêu 

cầu UBND các xã, phường tuyên truyền, phổ biến những nội dung của quy định này đến cán bộ cốt cán xã, phường 

và người sử dụng đất. Ngày 25/01/2021, thị xã Kỳ Anh đã phối hợp Sở Tài nguyên & Môi trường tổ chức tập huấn 

cho cán bộ, công chức các phòng ban có liên quan, UBND các xã, phường và bí thư, thôn trưởng các thôn, xóm, các 

TDP. Đồng thời, UBND thị xã đã ban hành các Văn bản số 2138/UBND-TNMT ngày 31/12/2020 và Văn bản số 

781/UBND-TNMT ngày 11/5/2021 đề nghị Sở Tài nguyên & Môi trường hướng dẫn thống nhất thành phần hồ sơ, 

quy trình thực hiện công nhận lại đất ở cho các thửa đất ở có vườn ao gắn liền đất ở có nguồn gốc sử dụng ổn định 

trước ngày 18/12/1980. Ngày 30/5/2021, Sở Tài nguyên & Môi trường đã tổ chức buổi làm việc với UBND thị xã 

Kỳ Anh, UBND các xã, phường; ngày 11/6/2021, Sở Tài nguyên & Môi trường, UBND thị xã Kỳ Anh đã có Thông 

báo số 225/TB-STNMT-UBNDTXKA thông báo kết luận xử lý một số tồn tại, vướng mắc. Theo đó, trình tự thủ tục 
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Sau khi được Sở Tài nguyên & Môi trường và UBND thị xã tháo gỡ một số 

vướng mắc, UBND các xã, phường đã tập trung thực hiện, tuy nhiên kết quả thực 

hiện vẫn còn chậm; đến nay, UBND thị xã đã tiếp nhận 34 trường hợp và hoàn 

thành kiểm tra, xác minh về thời điểm hình thành thửa đất cho 25 trường hợp. 

Mặc dù Quyết định 37/2020/QĐ-UBND ngày 01/12/2020 không quy định 

thời gian hết hiệu lực, việc công nhận lại đất ở theo nhu cầu của người sử dụng đất, 

tuy nhiên UBND thị xã đã chỉ đạo UBND các xã, phường tổ chức kê khai, thống kê 

các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu thực hiện công nhận lại đất ở để lập kế hoạch 

tổ chức thực hiện; đẩy nhanh tiến độ xét duyệt, xây dựng hồ sơ cho các hộ gia 

đình, cá nhân có nhu cầu. 

Trong thời gian tới, UBND thị xã chỉ đạo các phòng, ban tiếp tục theo dõi, 

đôn đốc, hướng dẫn UBND các xã, phường thực hiện; kiên quyết xử lý các tổ 

chức, cá nhân thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết hồ sơ công nhận lại đất ở 

trước ngày 18/12/1980 làm ảnh hưởng đến quyền lợi của các đối tượng có nhu cầu. 

1.6. Quy hoạch SPT (Hồ Ràng Ràng) đã có từ lâu nhưng đến nay chưa triển 

khai đề nghị cho biết có triển khai nữa hay không?; làm rõ các dự án trên địa bàn khi 

công bố quy hoạch thì rất hoành tráng nhưng thực tế hiện nay một số dự án đã phân 

lô và xây nhà ở bán (Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Nam Hà Tĩnh - gần hồ 

Thủy Sơn; Công ty Hưng Phú - Tổ dân phố 1); đất tại khu vực phía sau Cụp Liếp  

trước đây thuộc trại hội người cao tuổi thị trấn Kỳ Anh (cũ) sau khi các hộ dân lên 

khai hoang trồng lạc có thông báo của huyện Kỳ Anh thu hồi để làm nghĩa trang 

nhưng hiện nay vẫn chưa đền bù cho các hộ dân; hiện nay dự án bãi tập xe Nguyên 

Đan có triển khai nữa hay không nên cho cử tri rõ ? (cử tri phường Hưng Trí).  

Trả lời: 

- Về triển khai các dự án trên địa bàn: Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh đã yêu 

cầu các nhà đầu tư phối hợp để giải quyết các vấn đề liên quan đến việc triển khai 

dự án tuy nhiên nhà đầu tư không phối hợp thực hiện. UBND thị xã đã có Văn bản 

số 1934/UBND-TCKH ngày 13/12/2019 về việc báo cáo tình hình các dự án chậm 

tiến độ do UBND tỉnh quyết định đầu tư trên địa bàn thị xã Kỳ Anh, cụ thể như 

sau: 

+ Đối với Dự án Quy hoạch khu dân cư đô thị và công viên Hồ Ràng Ràng: 

Đề nghị UBND tỉnh yêu cầu nhà đầu tư thực hiện giai đoạn 2 của dự án theo đúng 

cam kết. 

                                                                                                                                                                                           
công nhận lại đất ở cho các trường hợp không có giấy tờ được áp dụng trình tự, thủ tục số 03 Đăng ký và cấp GCN 

QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu tại Quyết định 3219/QĐ-UBND ngày 

24/9/2020 của UBND tỉnh. Ngày 09/8/2021, UBND thị xã đã có Văn bản số 1532/UBND-TNMT và ngày 24/9/2021 

đã có Văn bản 1973/UBND-TNMT đôn đốc thực hiện. 
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+ Dự án Bãi gửi ô tô, xe máy chuyên dùng và bãi tập lái xe Nguyên Đan: Đề 

nghị UBND tỉnh xem xét thu hồi dự án.  

Việc thu hồi các dự án thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, UBND thị xã sẽ 

phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện theo đúng quy 

định của pháp luật.   

+ Đối với nội dung kiến nghị một số dự án đã phân lô và xây nhà ở bán 

(Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Nam Hà Tĩnh - gần hồ Thủy Sơn; Công ty 

Hưng  hú - Tổ dân phố 1): Đối với nội dung kiến nghị một số dự án đã phân lô và 

xây nhà ở bán (Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Nam Hà Tĩnh - gần hồ Thủy 

Sơn: được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết năm 2015, với diện tích đất 

nhà ở biệt thự là 355m2, diện tích đất nhà ở liền kề là 1,750.71m2; Công ty Hưng 

Phú - Tổ dân phố 1: được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định 

số 1201/QĐ-UBND ngày 29/4/2014 với diện tích nhà ở biệt thự là 14,014.3m2, 

diện tích đất nhà ở liền kề là 64,782.8m2): Việc phân lô đất ở, xây dựng nhà ở tại 

các Dự án này phù hợp với quy hoạch chi tiết của từng dự án được UBND tỉnh phê 

duyệt. 

- Đất tại khu vực phía sau Cụp Liếp trước đây thuộc trại hội người cao tuổi thị 

trấn Kỳ Anh (cũ) sau khi các hộ dân lên khai hoang trồng lạc có thông báo của huyện 

Kỳ Anh thu hồi để làm nghĩa trang nhưng hiện nay vẫn chưa đền bù cho các hộ dân: 

Sau khi nhận được đơn của ông  ê Công Hoan (là người đại diện cho 23 hộ 

dân) kiến nghị về bồi thường đất khai hoang do thu hồi để thực hiện nghĩa trang xã 

Kỳ Hưng (nay là phường Hưng Trí , Thị ủy, HĐND và UBND thị xã đã tổ chức 

tiếp công dân để nghe công dân phản ánh nội dung cụ thể, sau đó đã giao cho các 

phòng ban liên quan phối hợp với UBND phường Hưng Trí kiểm tra, tham mưu 

phương án xử lý. 

Để kiểm tra, xác minh nội dung cụ thể, UBND thị xã đã thành lập Tổ công 

tác tại Quyết định số 4024/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 và Quyết định số 

1355/QĐ-UBND ngày 26/3/2021. Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, Tổ 

công tác của UBND thị xã đã phối hợp với UBND phường Hưng Trí khai thác hồ 

sơ lưu trữ tại thị xã và phường để soát xét hồ sơ pháp lý nguồn gốc sử dụng đất của 

23 hộ dân; đồng thời đã mời 23 hộ dân làm việc, và kiểm tra thực địa để xác định 

cụ thể ranh giới, vị trí các thửa đất mà các hộ đang kiến nghị bồi thường; mời các 

hộ có mồ mả trong khu đất này để xác định các dòng họ, các hộ cụ thể. Tuy nhiên, 

quá trình kiểm tra tại thực địa, nhiều hộ có đơn kiến nghị nhưng không xác định 
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được cụ thể phạm vi, ranh giới sử dụng đất của mình, dẫn đến việc khó khăn để 

tham mưu phương án xử lý đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất. 

Ngày 30/7/2021, UBND phường Hưng Trí đã có báo cáo số 66/BC-UBND 

về việc cung cấp hồ sơ về tình hình quản lý, sử dụng đất tại khu vực quy hoạch 

nghĩa trang xã Kỳ Hưng cũ (nay là phường Hưng Trí . Qua xem xét báo cáo cho 

thấy có tổng số 50 ngôi mộ đã được chôn cất trong khu vực các hộ đang kiến nghị, 

và do lâu ngày không canh tác sản xuất nên trên thực địa không còn bờ thửa giữa 

các hộ sản xuất nói trên. 

Để xử lý dứt điểm nội dung phản ánh kiến nghị của 23 hộ dân, UBND thị xã 

Kỳ Anh đang chỉ đạo Tổ công tác 1355 và UBND phường Hưng Trí rà soát hồ sơ 

chi tiết cụ thể để có cơ sở xây dựng phương án xử lý, đảm bảo quyền lợi của các 

hộ dân, không để xảy ra tranh chấp khiếu kiện, khiếu nại kéo dài. Ngoài ra, để việc 

thực hiện được thuận lợi, đề nghị các hộ phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa 

phương tiếp tục tìm lại các hồ sơ giấy tờ liên quan đến sử dụng đất trước đây và 

xác định chính xác phạm vi, ranh giới sử dụng đất trên thực địa. 

1.7. Thôn Tân Phúc Thành 1, xã Kỳ Lợi được di dời lên khu tái định đã hơn 

10 năm nay, hiện có hơn 100 hộ con em xây dựng gia đình nhưng chưa có đất ở, 

cử tri đã có kiến nghị nhiều lần, nay tiếp tục đề nghị UBND thị xã cho quy hoạch 

khu vực dự phòng và tiến hành xét cấp đất ở cho con em nhằm đảm bảo nhu cầu 

cuộc sống (cử tri xã Kỳ Lợi). 

Trả lời: 

Thời gian qua, cử tri xã Kỳ Lợi đã nhiều lần kiến nghị quy hoạch đất dự 

phòng, giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho 100 hộ sinh sống 

tại TĐC Kỳ Trinh đã xây dựng gia đình nhưng chưa có đất ở. Về nội dung này, 

UBND thị xã cũng đã nhiều lần trả lời trước các hội nghị tiếp xúc cử tri và thông 

qua các văn bản. Tuy nhiên, cử tri vẫn tiếp tục có ý kiến; về nội dung này, UBND 

thị xã trả lời như sau: 

Sau khi di dời lên tái định cư, Nhân dân xã Kỳ Lợi đã từng bước ổn định cuộc 

sống, tập trung phát triển sản xuất. Tuy nhiên, nhiều gia đình có đông con, sau khi 

dựng vợ gả chồng, nhiều gia đình sống trong một gia đình rất bất tiện nên việc cấp 

đất ở cho con em những gia đình này là rất cần thiết. Để đảm bảo cho Nhân dân có 

đất ổn định cuộc sống, UBND thị xã đã lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu tái 

định cư xã Kỳ Lợi tại Kỳ Trinh đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 

1884/QĐ-UBND ngày 20/6/2019 với quy mô 79,3ha, bao gồm 1.135 thửa đất ở. 

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện các bước tiếp theo bị vướng mắc liên 
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quan đến pháp luật về nhà ở nên việc đầu tư hạ tầng khu đất ở phục vụ nhu cầu cấp 

đất cho con em thế hệ thứ 2 xã Kỳ Lợi gặp nhiều khó khăn. 

Ngày 22/7/2020, UBND thị xã đã có Văn bản số 1113/UBND-TNMT và ngày 

18/9/2020 có Văn bản số 1480/UBND-TNMT về việc đề nghị UBND tỉnh cho chủ 

trương quy hoạch, đầu tư xây dựng khu dân cư xen dắm phục vụ giao đất ở cho thế 

hệ thứ 2 của các hộ dân tái định cư trong vùng dự kiến điều chỉnh cục bộ khu tái 

định cư xã Kỳ Lợi tại phường Kỳ Trinh, với quy mô khoảng 2ha để cấp đất ở thu 

tiền sử dụng đất cho các hộ gia đình nói trên. UBND tỉnh đã giao Sở Xây dựng, Sở 

Tài nguyên và Môi trường xem xét, tham mưu UBND tỉnh phương án giải quyết 

kiến nghị của UBND thị xã.  

Sau khi xem xét, đối chiếu với quy định của pháp luật, Sở Xây dựng và Sở 

Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo UBND tỉnh việc giao đất ở cho các hộ gia 

đình, cá nhân chỉ được thực hiện đối với địa bàn tại xã mà không có đất ở và chưa 

được Nhà nước giao đất ở, còn đối với đất tại địa bàn phường Kỳ Trinh thì chưa đủ 

cơ sở pháp lý để xem xét giao đất ở không thông qua đấu giá quyền sử đất; đồng 

thời đề nghị UBND thị xã tiếp tục triển khai thực hiện theo quy hoạch được UBND 

tỉnh phê duyệt tại Quyết định 1884/QĐ-UBND ngày 20/6/2019. Ngày 28/10/2020, 

UBND tỉnh đã có Văn bản số 7212/UBND-XD1 trả lời UBND thị xã về việc giao 

đất ở không thông qua đấu giá là chưa có cơ sở và yêu cầu UBND thị xã tiếp tục 

triển khai thực hiện khu tái định cư đã được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh.  

Do đó, để giải quyết vấn đề đất ở cho các hộ gia đình thế hệ thứ 2 thôn Tân 

 húc Thành cũng như bố trí quỹ đất cho các thôn khác (Hải Thanh, Hải Phong 

1&2), UBND thị xã đang xây dựng Đề án Di dời các thôn ở xã Kỳ Lợi, theo đó rà 

soát quỹ đất phù hợp để thực hiện quy hoạch và tổ chức việc giao đất ở cho các hộ 

gia đình thế hệ thứ 2 thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đảm bảo theo 

đúng quy định. 

1.8. Cần tăng cường công tác quản lý và có các biện pháp xử lý thích đáng 

đối với các hoạt động khai thác hải sản hủy diệt môi trường như: giã cào, kích 

điện, nổ mìn... để bảo vệ môi trường biển, vấn đề này đã đề xuất rất nhiều nhưng 

đến nay vẫn chưa giải quyết dứt điểm (cử tri xã Kỳ Lợi, Kỳ Ninh).  

Trả lời: 

Thời gian gần đây, tình trạng đánh bắt hủy diệt nguồn lợi thủy sản bằng các 

hình thức lưới kéo đôi, lưới kéo đơn kết hợp xung điện (giã cào) diễn ra phức tạp 

trên các vùng biển trên địa bàn. Đặc biệt từ đầu năm 2020 trở lại đây, trên vùng 
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biển thị xã Kỳ Anh tình trạng tàu cá làm nghề giã cào, kích điên, nổ mìn... hành vi 

khai thác hủy diệt này gây nguy hại rất lớn cho nguồn lợi thuỷ sản và làm mất mát, 

hư hỏng ngư lưới cụ của ngư dân địa phương, gây xung đột, làm mất an toàn và an 

ninh, trật tự trên biển. 

Ngay từ những tháng đầu năm 2021, UBND thị xã đã chỉ đạo các lực lượng 

chức năng thường xuyên tổ chức các cuộc tuần tra, kiểm tra đột xuất, truy bắt và 

xử lý các trường hợp tàu giã cào vi phạm khai thác hải sản tại các vùng biển ven 

bờ; đã phát hiện và xử lý 10 trường hợp vi phạm khai thác trái phép (chủ yếu tàu 

ngoại tỉnh), tịch thu các tang vật vi phạm và xử phạt với tổng số tiền 169 triệu 

đồng; riêng trong 7 tháng đầu năm 2021 Ban chỉ huy Biên phòng Cảng Vũng Áng 

- Sơn Dương, Trạm kiểm soát Biên phòng Cửa Khẩu Kỳ Ninh bắt và xử phạt 4 vụ 

vi phạm khai thác trên biển, xử phạt 70 triệu đồng. 

Mặc dầu, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương ven biển vào cuộc 

quyết liệt để tuần tra, kiểm tra và xử lý tình trạng tàu giã cào khai thác thủy sản trái 

phép; nhưng tình trạng vẫn chưa triệt để do một số khó khăn như sau:  

- Số tàu cá khai thác trái phép thường có công suất lớn (trên 400CV) hoạt 

động vào ban đêm, chủ yếu là tàu ngoại tỉnh; để tránh lực lượng tuần tra, khi bị 

phát hiện các đối tượng thường chống đối quyết liệt, cắt bỏ lưới, chạy trốn với tốc 

độ cao, không cho tiếp cận. Khi bị bắt giữ thiếu hợp tác gây khó khăn cho lực 

lượng chức năng trong quá trình phát hiện và xử lý. 

- Diện tích vùng biển quản lý rộng, trong khi lực lượng tuần tra mỏng do vậy 

rất khó xử lý triệt để khi có tàu vi phạm.  hương tiện và nhân lực phục vụ cho 

công tác tuần tra còn thiếu đặc biệt là các điều kiện để tổ chức tuần tra ban đêm. Ý 

thức của ngư dân về bảo vệ nguồn lợi thủy sản còn hạn chế, một số ngư dân còn cố 

tình vi phạm. 

Để hạn chế và đi đến chấm dứt tình khai thác thủy sản bằng các hình thức hủy 

diệt; thời gian tới, UBND thị xã tiếp tục chỉ đạo các phòng ban, đơn vị, địa phương 

triển khai các giải pháp sau:  

- Ủy ban nhân dân thị xã đã ban hành Công văn số 1813/UBND-KT ngày 

07/9/2021 về việc tăng cường chỉ đạo, khắc phục tồn tại, hạn chế trong triển khai 

thực hiện chống khai thác IUU; không sử dụng dụng cụ cấm đánh bắt thủy sản; 

Quyết định số 8423/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 về thành lập Đoàn kiểm tra chống 

khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU) 

trên địa bàn thị xã; theo đó, Đoàn liên ngành, Ban chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu 
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Cảng Vũng Áng - Sơn Dương, Hải Đội 2 Biên phòng, Đồn Biên phòng Đèo 

Ngang, Đồn Biên phòng Kỳ Khang phối hợp với các xã, phường tăng cường các 

đợt tuần tra, kiểm soát, truy quét các tàu cá vi phạm pháp luật trong khai thác thuỷ 

sản và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản; đặc biệt là hình thức sử dụng điện, vật liệu nổ, 

công cụ bị cấm; đảm bảo xử lý từ gốc các hình thức vi phạm, xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm hoạt động khai thác thủy sản theo Nghị định số 42/2019/NĐ-

CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ và công khai lên các phương tiện thông tin đại 

chúng để giáo dục, răn đe.  

-  hát động phong trào quần chúng tạo ý thức bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản. 

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, kêu gọi sự tự giác của người dân, 

nâng cao nhận thức người dân về những tác hại khi sử dụng chất nổ, xung điện, 

chất độc, các ngư cụ bị cấm để khai thác thủy sản  

- Các địa phương thành lập Tổ công tác phối hợp với Ban chỉ huy Biên phòng 

cảng Vũng Áng  - Sơn Dương, Đồn Biên phòng Đèo Ngang, Trạm kiểm soát Biên 

phòng Cửa Khẩu Kỳ Ninh tuần tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động tàu cá trên biển, 

xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong hoạt động khai thác thuỷ sản tại vùng 

biển ven bờ Nghị định số 42/2019/NĐ-CP của Chính phủ, đặc biệt là hành vi sử 

dụng chất nổ, xung điện để khai thác thuỷ sản; các tàu cá làm nghề giã cào vi phạm 

hoạt động ở vùng ven bờ, vùng lộng. Khuyến khích người dân tố giác những tổ 

chức, cá nhân sử dụng xung điện, kích điện trong khai thác thuỷ sản. 

- Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp cấp bách chống khai thác hải 

sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU) theo các 

văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Thực hiện nghiêm việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đối với tàu từ 15m trở 

lên, thông qua hệ thống giám sát hành trình để xử lý các trường hợp vi phạm. 

1.9. Đề nghị UBND thị xã quan tâm đến việc tưới tiêu cho các vùng cuối 

nguồn và hạn chế xả thải đầu nguồn, vứt các loại rác thải bừa bãi gây ô nhiễm ảnh 

hưởng đến môi trường trên địa bàn (cử tri xã Kỳ Hà). 

Trả lời: 

Xã Kỳ Hà là vùng cuối kênh tưới của công trình đập dâng Sông Trí, hệ 

thống kênh mương đã được đầu tư từ lâu nay đã xuống cấp nhất là tuyến kênh 

chính từ xã Kỳ Hải về chợ xã gây ảnh hưởng tới việc cung cấp nước tưới tiêu. Để 

khắc phục tình trạng trên, UBND xã Kỳ Hà đã triển khai dự án tuyến kênh từ thôn 

Nam Hà đến chợ xã Kỳ Hà với chiều dài 1,885km, tổng mức đầu tư 3.258 triệu 

đồng. UBND thị xã đã tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ một phần kinh phí đầu tư 
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công trình nêu trên. Hiện tại, công trình đang thi công, công trình hoàn thành sẽ cơ 

bản đáp ứng nhu cầu tưới của địa bàn. Thời gian tới, UBND thị xã sẽ tích cực phối 

hợp với Công ty TNHH MTV thuỷ lợi Nam Hà Tĩnh trong công tác điều tiết nước 

để phục vụ tưới tốt hơn cho các vùng cuối kênh như xã Kỳ Hà nhất là ưu tiên tưới 

vùng cuối kênh. 

Về xử lý tình trạng vứt rác thải bừa bãi ở đầu nguồn kênh: đối với xã Kỳ Hà 

đang trong quá trình xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao nên trong bộ 

tiêu chí để đạt về đích chuẩn nông thôn mới nâng cao yêu cầu phải hoàn thành tiêu 

chí về môi trường theo quy định của UBND tỉnh tại Quyết định số 29/2019/QĐ-

UBND ngày 22/5/2019. Quá trình triển khai thực hiện, Ban Chỉ đạo thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh thị xã 

Kỳ Anh, Đoàn Công tác do Ban Thường vụ Thị ủy thành lập chỉ đạo toàn diện tại 

cơ sở, các phòng, ngành đã chỉ đạo, hướng dẫn địa phương triển khai, tuyên truyền 

vận động người dân hàng tuần ra quân dọn vệ sinh môi trường, thu gom, tập kết, 

phân loại rác thải tại nguồn, xây dựng hệ thống xử lý nước thải sơ bộ, không để rác 

không đúng nơi quy định. Về cơ bản người dân đã có ý thức chấp hành tốt trong 

công tác bảo vệ môi trường, phối hợp tốt trong quá trình thực hiện nhằm hoàn 

thành các tiêu chí theo đúng quy định. Tuy nhiên vẫn còn một số người dân chưa 

nêu cao ý thức trách nhiệm, còn vứt rác bừa bãi, dọc các tuyến đường, tuyến kênh 

mương, sông suối.v.v… Mặt khác, do xã Kỳ Hà là điểm cuối nguồn của kênh tưới 

lấy nước từ thượng nguồn Sông Trí, nên cũng không tránh khỏi rác thải từ phía đầu 

nguồn trôi về chảy vào kênh tưới nội đồng của xã Kỳ Hà. 

 Do vậy, để giải quyết vấn đề này, trước hết UBND thị xã đề nghị xã Kỳ Hà 

có tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh chung, 

không vứt rác thải dọc các tuyến kênh mương, sông hồ tích cực tham gia hoạt động 

vệ sinh môi trường đảm bảo đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định. Về phía 

UBND thị xã sẽ tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban liên quan tuyên truyền hướng dẫn 

người dân ở phía đầu nguồn không vứt rác bừa bãi; chỉ đạo đơn vị Công ty cổ phần 

môi trường đô thị Kỳ Anh thực hiện thu gom, vận chuyển đưa đi xử lý kịp thời 

đảm bảo vệ sinh môi trường. 

1.10. Hiện nay một bộ phận Nhân dân các xã, phường chưa được dùng nước 

sạch, đề nghị UBND thị xã quan tâm đầu tư lắp đặt hệ thống nước nước sạch phục 

vụ đời sống Nhân dân được tốt hơn (cử tri xã Kỳ Hoa, phường Kỳ Trinh, Kỳ Thịnh, 

Kỳ Phương, Kỳ Long, Kỳ Liên và Hưng Trí). 

Trả lời: 
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Để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch cho người dân, thời gian qua UBND 

thị xã đã phối hợp với UBND các xã, Công ty Cấp nước Hà Tĩnh rà soát, khảo sát 

hệ thống đường ống cần xây dựng. Do nguồn ngân sách hạn hẹp, trong khi đó kinh 

phí để đầu tư các công trình lớn, UBND thị xã đã có Tờ trình số 140/TTr-UBND 

ngày 23/3/2021 về việc xin hỗ trợ kinh phí mở rộng hệ thống cấp nước sạch trên 

địa bàn gửi UBND tỉnh và các cơ quan ban ngành cấp tỉnh đề xuất hỗ trợ để đầu tư 

03 dự án, trong đó có công trình: đầu tư hệ thống cấp nước từ nhà máy nước Khu 

kinh tế Vũng Áng cấp cho xã Kỳ Hoa với tổng mức đầu tư dự kiến 14,35 tỷ đồng. 

Thời gian tới, UBND thị xã sẽ tích cực huy động, lồng ghép các nguồn để quan 

tâm đầu tư xây dựng công trình phục vụ người dân. 

Dự án đầu tư hệ thống đường ống cấp nước cấp I, cấp II tại các phường Kỳ 

Long, Kỳ Liên, Kỳ Trinh và xã Kỳ Hưng (cũ  nay là phường Hưng Trí đã được 

phê duyệt tại Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 22/4/2019 của HĐND thị xã trong 

kế hoạch đầu tư công trung hạn với tổng mức đầu tư 36 tỷ đồng. UBND thị xã đã 

phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thị dự án Hệ thống đường ống cấp 1, cấp 2 tại 

QĐ số 4165/QĐ-UBND ngày 31/10/2019. Năm 2021, dự án được điều chỉnh chủ 

trương đầu tư tại Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 14/8/2021 sử dụng ngân sách 

thị xã để thực hiện đầu tư. Do khó khăn về nguồn vốn, nên trước mắt giai đoạn 1, 

thị xã sẽ đầu tư hệ thống đường ống cấp nước Kỳ Trinh và xã Kỳ Hưng (cũ  với 

tổng mức đầu tư gần 15 tỷ đồng. Thời gian tới UBND thị xã sẽ tiếp tục đề xuất 

UBND tỉnh, Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh hỗ trợ kinh phí đầu tư và cân đối ngân 

sách thị xã để ưu tiên đầu tư giai đoạn 2 hệ thống đường ống cấp nước cấp I, cấp II 

tại các phường Kỳ Liên, Kỳ  ong và quan tâm đầu tư hệ thống cấp nước tại 

phường Kỳ Thịnh, Kỳ  hương. 

2. Về cơ chế chính sách, chế độ chính sách, an sinh xã hội 

2.1. Nguồn thu ngân sách của tỉnh chủ yếu thu trên địa bàn thị xã Kỳ Anh, 

trong khi đó các công trình thị xã Kỳ Anh chưa đáp ứng khi xây dựng đô thị loại 3. 

Đề nghị UBND thị xã đề nghị tỉnh hỗ trợ lại cho thị xã để hỗ trợ các phường trong 

xây dựng đô thị văn minh, chỉnh trang đô thị vì các phường hiện nay không có 

nguồn thu nào khác để xây dựng, Nhân dân thì thu nhập thấp, huy động xã hội hoá 

rất khó khăn (cử tri các phường trên địa bàn thị xã). 

Trả lời: 

Giai đoạn 2017 - 2020 thực hiện theo Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND và 

Nghị quyết số 122/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 sửa đổi, bổ sung một số nội 

dung Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 quy định phân cấp 
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nguồn thu, nhiệm vụ chi các cấp ngân sách; tỷ lệ phần trăm (%  phân chia nguồn 

thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2017-2020; định mức phân bổ chi thường 

xuyên ngân sách địa phương của HĐND tỉnh cơ bản hợp lý. 

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như 

ý kiến, kiến nghị của cử tri; vấn đề này UBND thị xã Kỳ Anh đã có Công văn số 

1216/UBND-TCKH ngày 30/6/2021 gửi Sở Tài chính, UBND tỉnh xem xét tăng tỷ 

lệ điều tiết nguồn thu từ các sắc thuế cho địa bàn thị xã Kỳ Anh đặc biệt thu từ khu 

vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 50% và thu tiền sử dụng đất từ các Khu TĐC 

do tỉnh làm chủ đầu tư tăng 90% nhưng đến nay chưa được Sở Tài chính và UBND 

tỉnh xem xét quyết định. Thời gian sắp tới, UBND thị xã Kỳ Anh tiếp tục làm việc 

với các sở, ban ngành, UBND tỉnh để được tỉnh xem xét vấn đề trên. 

2.2. Đề nghị thị xã có chính sách hỗ trợ đối với những người có độ tuổi từ 50 

-65 tuổi trong các vùng tái định cư, vì hiện nay đất đai sản xuất không còn và cũng 

không có nguồn thu nhập nào khác (cử tri phường Kỳ Phương, Kỳ Long, Kỳ Liên). 

Trả lời: 

 Ngày 19/4/2021 UBND thị xã ban hành Công văn số 634/UBND- ĐTBXH 

về việc điều tra, cập nhật tình hình lao động, việc làm trên địa bàn thị xã. Kết quả 

cho thấy trên địa bàn các đơn vị Kỳ Nam, Kỳ  hương, Kỳ Lợi, Kỳ Liên, Kỳ Long, 

Kỳ Thịnh có hơn 1.000 người quá tuổi lao động bị thu hồi đất đang ở tái định cư 

chưa đủ điều kiện để hưởng trợ cấp người cao tuổi theo các quy định như: Nghị 

định số 20/2021/NĐ-CP, ngày 15/03/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ 

giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Nghị quyết số 263/2020/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tiếp tục thực hiện chính sách 

hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi; người thuộc hộ gia đình nông, lâm, 

ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình; người thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn 

tỉnh Hà Tĩnh; Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 29/12/2020 Hội đồng nhân dân 

thị xã về việc thông qua chính sách tiếp tục hỗ trợ mua thẻ Bảo hiểm y tế cho đối 

tượng người cao tuổi có độ tuổi 60 đến dưới 70 tuổi.  

Trên cơ sở đó UBND thị xã giao phòng  ao động - Thương binh và Xã hội 

chủ trì, phối hợp với các phòng, ban liên quan và UBND các xã phường để khảo 

sát cụ thể các đối tượng, phục vụ cho việc xây dựng đề án nhằm đề xuất cấp có 

thẩm quyền có chính sách hỗ trợ phù hợp trong thời gian tới.     

           2.3. Hiện nay một số tổ dân phố có dân số đông trên 500 hộ nhưng chưa 

được xếp tổ dân phố loại 1, đề nghị UBND thị xã có văn bản kiến nghị các sở, ban 

ngành cấp tỉnh, HĐND tỉnh sớm ban hành Nghị quyết phân loại TDP trên địa bàn 
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thị xã. Đề nghị có chính sách hỗ trợ phụ cấp cho những người hoạt động ở cấp chi 

hội chi đoàn, như hiện nay là quá thấp (cử tri 11 xã, phường). 

Trả lời: 

- Về phân loại lại một số tổ dân phố: UBND thị xã đã ban hành Văn bản số 

1284/UBND-NV ngày 09/7/2021 yêu cầu các xã, phường phối hợp với Chi cục 

Thống kê thị xã tổ chức rà soát quy mô về số hộ, số khẩu của các thôn, tổ dân phố. 

Kết quả rà soát đã gửi Sở Nội vụ tổng hợp đề xuất UBND tỉnh quyết định phân 

loại lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn theo quy định. 

- Về chính sách hỗ trợ phụ cấp cho những người hoạt động ở cấp chi hội chi 

đoàn: Thực hiện Nghị quyết 156/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh 

quy định chức danh, số lượng, mức khoán chi phụ cấp đối với người hoạt động 

không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, mức bồi dưỡng đối với người 

trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố. Ngay từ những tháng cuối năm 

2020, UBND thị xã đã căn cứ Nghị quyết của tỉnh tham mưu HĐND thị xã cân đối 

ngân sách giao dự toán thu, chi cho các đơn vị xã, phường thực hiện chi trả các chế 

độ theo Nghị quyết.  

Tuy nhiên theo Nghị quyết 156/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 chưa quy 

định chi trả phụ cấp chức danh thôn đội trưởng; Công an viên thôn, Bảo vệ dân 

phố và chức danh Nhân viên y tế thôn, bản kiêm cộng tác viên dân số, y tế và gia 

đình. Đến tháng 08/12/2020, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 258/2020/NQ-

HĐND, UBND thị xã đã thực hiện cấp bổ sung kinh phí cho các đơn vị, xã phường 

thực hiện chi trả phụ cấp cho các chức danh trên tại Quyết định số 2092/UBND 

ngày 10/5/2021 của UBND thị xã Kỳ Anh. 

Theo ý kiến, kiến nghị của cử tri UBND thị xã xin tiếp thu, tiếp tục tham 

mưu đề xuất các Sở, UBND tỉnh xem xét đồng thời đề nghị các đơn vị xã, phường 

tùy theo tính chất công việc và tình hình thực tiễn ở thôn, tổ dân phố nên bố trí cán 

bộ kiêm nhiệm nhiệm vụ ở chi hội, chi đoàn để tăng phụ cấp cho các chức danh 

này từ nguồn kinh phí UBND thị xã đã cấp theo Nghị quyết (thôn, tổ dân phố loại 

1 được hỗ trợ 25 triệu đồng/thôn, tổ dân phố/năm; thôn, tổ dân phố loại 2 được hỗ 

trợ 22 triệu đồng/thôn, tổ dân phố/năm; thôn, tổ dân phố loại 3 được hỗ trợ 20 triệu 

đồng/thôn, tổ dân phố/năm). 

3. Về cải cách hành chính: Một số thủ tục còn rườm rà, qua nhiều công 

đoạn như việc công nhận lại diện tích đất nông nghiệp sau chuyển đổi (năm 

2003), việc đo đạc lại diện tích đất ở do sai lệch giữa thực tế sử dụng và trong 
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giấy chứng nhận, các loại giấy tờ khi vay vốn phải công chứng (tại văn phòng 

công chứng tư) mức đóng các khoản phí đo đạc quá cao. (cử tri xã Kỳ Hoa, 

phường Kỳ Trinh và Kỳ Long). 

Trả lời: 

Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND thị xã đã giao phòng Tài nguyên & Môi trường 

liên hệ Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh Kỳ Anh để phối hợp trả lời đối với 

những nội dung theo thẩm quyền. Cụ thể như sau: 

- Về việc công nhận lại diện tích đất nông nghiệp sau chuyển đổi (năm 2003): 

Thủ tục hành chính cấp GCN QSD đất sau chuyển đổi được được quy định rõ tại 

thủ tục số 10, Quyết định số 1417/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 của UBND tỉnh, 

trong đó quy định rõ thành phần hồ sơ, trình tự và thời gian thực hiện. Quá trình 

thực hiện, Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh Kỳ Anh và UBND thị xã thực 

hiện theo quy định, không tự ý đặt ra thành phần hồ sơ ngoài bộ thủ tục hành 

chính.  

Trong quá trình tổ chức thực hiện, đề nghị cử tri tiếp tục phối hợp theo dõi, 

giám sát việc tổ chức của các đơn vị. Trường hợp phát hiện việc tự ý đặt ra các 

thành phần hồ sơ hoặc hướng dẫn không đúng quy định của pháp luật thì gửi ý 

kiến về UBND thị xã để UBND thị xã kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân theo 

quy định. 

- Về việc đo đạc lại diện tích đất ở do sai lệch giữa thực tế sử dụng và trong 

giấy chứng nhận, mức đóng các khoản phí đo đạc quá cao: 

Hiện nay, nhiều hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất nhưng diện tích thực tế 

không phù hợp với GCN QSD đất. Nếu hộ gia đình có nhu cầu thực hiện cấp đổi 

GCN QSD đất theo diện tích thực tế mà diện tích thực tế đã phù hợp bản đồ địa 

chính được Sở Tài nguyên & Môi trường phê duyệt thì sử dụng bản đồ đó xây 

dựng hồ sơ (không phải trích đo lại . Trường hợp hiện trạng sử dụng đất đã biến 

động hoặc biến động do tách thửa, hợp thửa, tặng cho, chuyển nhượng QSD đất 

không phù hợp với thửa đất đã có trên bản đồ thì phải tiến hành đo đạc lại. Việc đo 

đạc, trích đo thửa đất là hợp đồng dịch vụ dân sự giữa hộ gia đình, cá nhân và Văn 

phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh Kỳ Anh (đơn vị thuộc quản lý trực tiếp của Văn 

phòng Đăng ký đất đai tỉnh Hà Tĩnh và Sở Tài nguyên & Môi trường). Thời gian 

qua, nhu cầu đo đạc của người dân lớn, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh đã bố trí, 

điều động thêm nhân lực từ các địa phương về hỗ trợ Chi nhánh Kỳ Anh, tuy nhiên 

vẫn chưa đáp ứng nhu cầu đặt ra. Trong thời gian tới, UBND thị xã sẽ tiếp tục có ý 
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kiến với Sở Tài nguyên & Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Hà Tĩnh có 

các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ đo đạc. 

- Về phí trích đo thửa đất: hiện nay Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh Kỳ 

Anh thực hiện thu theo quy định tại Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 

của UBND tỉnh. 

 - Các loại giấy tờ khi vay vốn phải công chứng (tại văn phòng công chứng 

tư): Các loại giấy tờ khi vay vốn phải công chứng tại văn phòng công chứng tư: 

Theo khoản 3 Điều 167 Luật đất đai năm 2013 quy định, hợp đồng thế chấp, góp 

vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải 

được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy 

định tại điểm b khoản 3 Điều 167 của Luật đất đai;  uật nhà ở năm 2014 quy định 

trường hợp góp vốn, thế chấp nhà ở thì phải thực hiện công chứng, chứng thực. 

Như vậy, theo các quy định của Luật đất đai,  uật nhà ở nêu trên, cá nhân, tổ chức 

khi thực hiện các quyền của mình đối với quyền sử dụng đất, nhà ở được lựa chọn 

công chứng tại các tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực tại Ủy ban 

nhân dân cấp xã. 

Trong quá trình theo dõi, giám sát nếu các cử tri phát hiện có sự áp đặt, gây 

khó khăn, yêu cầu chỉ được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng thì đề nghị 

thông tin kịp thời về UBND thị xã Kỳ Anh để xử lý hoặc kiến nghị xử lý đối với 

trường hợp vượt thẩm quyền. 

Trên đây là tổng hợp kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri tại các 

cuộc tiếp xúc với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã khóa II, nhiệm 

kỳ 2021-2026; Ủy ban nhân dân thị xã báo cáo để Thường trực Hội đồng nhân dân, 

các vị Đại biểu Hội đồng nhân dân và cử tri được biết./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND thị xã; 

- Ủy ban MTTQ thị xã; 

- Chủ tịch, các  CT UBND thị xã; 

- Các Ban HĐND thị xã; 

- Các Tổ Đại biểu HĐND thị xã; 

- Các vị ĐB HĐND thị xã; 

- Phòng chuyên môn liên quan; 

- Văn phòng HĐND & UBND thị xã; 

-  ưu: VT. 

  Gửi VB giấy và điện tử./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Anh 



Phụ lục báo cáo kết quả xử lý, giải quyết các tồn đọng trên địa bàn thị xã 

TT Nội dung kiến nghị Đơn vị chủ trì giải quyết/trả lời/tham mưu phương án xử lý 

I Nội dung tồn đọng đã được giải quyết 

1 

Các hộ dân bị ảnh hưởng do quá trình thi công 

dự án đường trục Trung tâm khu đô thị Kỳ 

Nam, thị xã Kỳ Anh 

Ngày 15/7/2021 Ban Q DA đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế, đại diện lãnh đạo 

UBND thị xã Kỳ Anh, đại diện lãnh đạo UBND xã Kỳ Nam và 85 hộ dân bị ảnh hưởng 

đã có mặt tại hội trường xã Kỳ Nam để tổ chức công bố việc chi trả tiền cho các hộ dân 

với tổng số tiền là 423,848 triệu đồng (số tiền đã chi trả đợt 1 là 128,337 triệu đồng ; 

như vậy đến nay Ban đã chi trả toàn bộ số tiền 552,186 triệu đồng cho 85/85 hộ dân 

(trong đó Bảo hiểm chi trả 211,786 triệu đồng, các nhà thầu thi công chi trả 340,400 

triệu đồng . 

II Các nội dung tồn đọng chưa giải quyết dứt điểm 

1 

Về Đề án hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc 

làm cho các hộ dân bị thu hồi đất thực hiện dự 

án nuôi tôm của Công ty Việt Anh xã Kỳ Nam 

    Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến đề xuất phương án xử lý tại các Văn bản: số 

2176/STNMT-ĐĐ1 ngày 15/6/2021, số 2480/STNMT-DĐ1 ngày 31/7/2020. Các sở 

ngành, đơn vị đã có ý kiến: Sở Tư pháp tại Văn bản số 20/STP- XDKT&TDTHPL ngày 

15/7/2020, Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1885/SKHDT-TDGSDT ngày 27/7/2020, 

Xây dựng tại Văn bản số 18/SXD- QLHDXD ngày 15/7/2020, Tài chính tại Văn bản số 

27/STC-GCS-m ngày 14/7/2020, Nông nghiệp và  hát triển nông thôn tại Văn bản số 

1436/SNN-TS ngày 15/7/2020, Công an tỉnh tại Văn bản số 1255/CAT-ANKT ngày 

17/7/2020, Thanh tra tỉnh tại Văn bản số 386/TT-NV2 ngày 24/7/2020, Ban Quản lý 

Khu Kinh tế tỉnh tại Văn bản số 08/KKT-TNMTm ngày 24/7/2020; Thị ủy Kỳ Anh tại 

Văn bản số 04-CV/ThU ngày 21/7/2020, UBND thị xã Kỳ Anh tại Văn bản số 

1059/UBND-GPMB ngày 13/7/2020. 

     Ngày 15/9/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 3597/STNMT-TTr về 
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việc thành lập Đoàn xử lý tồn đọng về bồi thường, G MB Dự án nuôi tôm công nghiệp 

tại xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Nam. Uỷ ban nhân dân tỉnh đã có Văn bản Số 6189/UBND-NL 

đồng ý việc thành lập Đoàn xử lý tồn đọng về bồi thường, G MB Dự án nuôi tôm công 

nghiệp tại xã Kỳ Nam; giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi 

trường và các sở, ngành, địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh thành lập Đoàn 

liên ngành để thanh tra công tác thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện Dự 

án Nuôi tôm 3công nghiệp tại xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh, trình UBND 

tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 28/9/2021.      

2 

- Hỗ trợ thị xã Kỳ Anh đề xuất bổ sung quy 

hoạch cảng cá và tìm phương án khả thi để nạo 

vét, cải tạo công trình nhằm đảm bảo công 

năng, hiệu quả sử dụng và nhu cầu cấp thiết về 

neo đậu tàu thuyền cho người dân. 

     UBND thị xã đã có văn bản số 287/BC-UBND báo cáo phương án khắc phục tình 

trạng bồi lấp tại bến neo đậu tàu thuyền phường Kỳ  hương. Theo đó, đề xuất 3 phương 

án: Phương án 1: Cải tạo, nạo vét bến neo đậu, hoàn trả, nâng cấp đường vào bến kinh 

phí dự kiến: 60,12 tỷ đồng.  hương án 2: Nạo vét bến, đổ cát nạo vét đẩy dọc bờ qua đê 

chắn cát phía Nam khoảng 500m ; hoàn trả, nâng cấp tuyến đường dân sinh vào bến neo 

đậu, kinh phí dự kiến 4,98 tỷ đồng. Phương án 3: Nạo vét khu neo đậu, đưa cát nạo vét 

đổ tại khu vực mỏ đá Kỳ  hương; hoàn trả, nâng cấp tuyến đường dân sinh vào bến neo, 

kinh phí dự kiến: 6,50 tỷ đồng. 

  Do nguồn kinh phí hạn hẹp, trước mắt UBND thị xã đề xuất thực hiện phương án 3. 

Hiện nay UBND thị xã đang khẩn trương thực hiện các bước chuẩn bị và thực hiện đầu 

tư theo quy định (đã lựa chọn được nhà thầu tư vấn thiết kế . 

Về nội dung đề xuất bổ sung quy hoạch cảng cá: UBND thị xã đã có Công văn số 

974/UBND-KT ngày 03/6/2021 gửi Sở Nông nghiệp và  TNT trong đó góp ý các nội 

dung trong quy hoạch cảng cá, Khu neo đậu tránh trú bão quốc gia và đề xuất bổ sung 

công trình vào quy hoạch. 

3 
Xử lý tuyến đường vào khu tái định cư Kỳ  iên 

(D3) 

    Hiện UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên Môi trường phối hợp với UBND thị xã Kỳ Anh 

tham mưu xử lý, Sở TNMT đã có 2 văn bản tham mưu UBND tỉnh xử lý  nhưng đến nay 

vẫn chưa thực hiện được. 

4 
Về kinh phí bồi thường, hỗ trợ phần đất xứ 

đồng Sác Trìm thuộc dự án di dời thôn Đông 

    Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Sở Tài nguyên và Môi trường tại buổi làm việc với 

UBND thị xã Kỳ Anh ngày 30/5/2021, UBND thị xã Kỳ Anh đã nộp hồ sơ Sác Trìm 
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Yên, xã Kỳ  ợi thuộc dự án di dời thôn Đông Yên, xã Kỳ  ợi về Sở TNMT vào ngày 30/7/2021.  

     Ngày 06/8/2021, UBND tỉnh đã có TBK  số 282/TB-UBND. Theo đó, giao UBND 

thị xã Kỳ Anh rà soát, xử lý, giải quyết dứt điểm theo đúng trách nhiệm, đúng thẩm 

quyền. Hiện UBND thị xã đang rà soát, nghiên cứu để tổ chức thực hiện. 

5 

Xử lý bồi thường, G MB 158 hộ dân và Nhà 

thờ thôn Đông Yên, xã Kỳ  ợi: Giúp đỡ UBND 

thị xã làm việc với các  inh mục, chức sắc, 

chức giáo tạo sự đồng thuận trong nhân dân 

sớm nhận tiền di dời tái định cư. 

    UBND thị xã Kỳ Anh đã tập trung tuyên truyền vận động đến nay đã trả tiền, di dời 

tái định cư được 6/158 hộ. 

    Ngày 16/7/2021 UBND thị xã cùng UBND tỉnh, các sở ngành đã làm việc với Tòa 

giám mục Hà Tĩnh về việc tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.  

    Đến nay đã có 08 hộ nhận tiền; 150 hộ còn lại trong thời gian tới UBND thị xã sẽ tiếp 

tục vận động nhân dân nhận tiền bàn giao mặt bằng. Đồng thời sớm di dời tái định cư 

các hộ dân thôn Tân  húc Thành 2,3 sẽ có tác động đến việc vận động các hộ dân thôn 

Đông Yên. Kính đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành tiếp tục giúp đỡ UBND thị xã làm 

việc với các  inh mục, chức sắc, chức giáo tạo sự đồng thuận trong nhân dân sớm nhận 

tiền di dời tái định cư. 

6 

Cấp Giấy chứng nhận QSD đất cho các hộ dân 

tại khu tái định cư thôn Đông Yên xã Kỳ  ợi tại 

Kỳ  hương, Kỳ Nam 

    Thực hiện kết luận của đồng chí Giám đốc sở TNMT tại buổi làm việc ngày 

18/8/2021, UBND thị xã đã có các Văn bản số 1674/UBND-TNMT ngày 23/8/2021, 

Văn bản số 1758/UBND-TNMT ngày 30/8/2021  về việc rà soát, tổng hợp đối tượng đủ 

điều kiện nhận đất TĐC gửi Sở Tài nguyên & Môi trường tổng hợp báo cáo UBND tỉnh 

xin ý kiến.  

     Ngày 06/9/2021, Sở TNMT có Tờ trình số 3471/TTr-STNMT đề nghị UBND tỉnh 

trình HĐND tỉnh ban hành Nghị Quyết quy định giá thu tiền sử dụng đất tái định cư đối 

với các hộ dân tại Khu tái định cư Đông Yên, xã Kỳ  ợi, thị xã Kỳ Anh. 

7 Về hỗ trợ diện tích đất nông nghiệp tại phường      Hiện nay, UBND thị xã đang thực hiện đo vẽ đất đai để phục vụ G MB dự án 
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Kỳ Thịnh, xã Kỳ  ợi bị ảnh hưởng do ngập 

úng. 

Vinfast; quá trình thực hiện G MB đề nghị thực hiện hỗ trợ 1 vụ lúa đối với diện tích đất 

nông nghiệp tại Kỳ Thịnh, Kỳ  ợi bị ảnh hưởng do ngập úng. 

8 

Về kênh tách nước phân lũ đoạn qua phường 

Kỳ Trinh: tiếp tục thực hiện dự án, sớm thi 

công hoàn thành công trình 

   Về nội dung này, UBND thị xã đã có nhiều văn bản kiến nghị, tuy nhiên đến nay công 

trình vẫn dừng thi công. Hiện nay, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực KKT tỉnh 

đang đề xuất UBND tỉnh cho phép điều chỉnh dự án (điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư . 

     iên quan đến xử lý tình trạng người dân tái lấn chiếm phần đất đã G MB xây dựng 

công trình kênh tách nước phân lũ: Thực hiện văn bản số 6049/UBND-KT1 ngày 

15/9/2021; các Thông báo số 273/TB-UBND ngày 09/7/2021; 291/TB-UBND ngày 

11/8/2021 của UBND tỉnh; UBND thị xã đã tổ chức làm việc với BQ  KKT tỉnh, Ban 

quản lý các dự án KKT tỉnh, UBND phường Kỳ Trinh và đã có công văn số 

1988/UBND-TNMT ngày 27/9/2021 vê việc báo cáo một số nội dung liên quan nội dung 

liên quan hệ thống Kênh tách nước phân lũ gửi UBND tỉnh. Thời gian tới, UBND thị xã 

sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động và làm việc với các hộ dân yêu cầu dừng việc sử dụng 

đất trên phần đất đã giải phóng mặt bằng. 

9 

Về Khu neo đậu tránh trú bão Cửa Khẩu, xã Kỳ 

Hà: đẩy nhanh tiến độ thi công công trình để 

ngư dân thị xã sớm có vị trí tránh trú tàu cá an 

toàn nhất là trong mùa bão, lũ hằng năm. Trước 

mắt đề nghị cho nạo vét phần diện tích bị bồi 

lắng tạo điều kiện thuận lợi cho tàu thuyền ngư 

dân đi lại để sản xuất và tránh trú bão. 

     Ban Q DA ĐTXDCT Nông nghiệp và  hát triển nông thôn tỉnh đã có báo cáo đề 

xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Cửa Khẩu, 

xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh (giai đoạn 2 . Theo đó, ngày 02/7/2021, Sở Kế hoạch và Đầu 

tư đã tổ chức họp để xem xét, điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án khu neo đậu tránh trú 

bão cho tàu cá Cửa Khẩu, xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh (giai đoạn 2 . 

    Ngày 17/7/2021, Hội đồng nhân dân tỉnh đã có Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về quyết 

định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa 

bàn tỉnh. Theo đó, tại Điều 1  hụ lục 15, đã thống nhất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự 

án Âu tránh trú bão cho tàu cá Cửa Khẩu xã Kỳ Hà giai đoạn 2. Dự kiến hoàn thành toàn 

bộ dự án trong năm 2025. Hiện nay, Ban Q DA ĐTXDCT Nông nghiệp và  hát triển 
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nông thôn tỉnh đang tiến hành các thủ tục đầu tư. 

10 

Bồi thường, G MB phần mở rộng đường Trục 

ngang Khu đô thị Trung tâm - Khu du lịch Kỳ 

Ninh đoạn qua thôn Tân Thắng, xã Kỳ Ninh 

     UBND thị xã Kỳ Anh đã có Văn bản số 263/BC-UBND ngày 14/7/2021 báo cáo về 

việc đề nghị phương án xử lý bồi thường, G MB đường trục ngang Khu đô thị trung tâm 

– Khu đô thị du lịch Kỳ Ninh (Giai đoạn 1 . Ngày 27/7/2021 Sở Tài chính có Văn bản số 

2904/STC-GCS gửi UBND tỉnh về việc đề nghị phương án xử lý bồi thường, G MB 

đường trục ngang Khu đô thị trung tâm - Khu đô thị du lịch Kỳ Ninh (Giai đoạn 1 .  

     Ngày 20/8/2021, UBND tỉnh có thông báo kết luận số 306/TB-UBND, trong đó:  

      + Đồng ý chủ trương cho UBND thị xã Kỳ Anh thực hiện cắm mốc quy hoạch mở 

rộng đường 62m đoạn qua xã Kỳ Ninh (dài 400m  và thu hồi, bồi thường, giải phóng 

mặt bằng phần mở rộng đoạn qua khu quy hoạch tái định cư như đề xuất của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tại Văn bản số 1690/STNMTĐGĐBT ngày 03/6/2020; của 

UBND thị xã Kỳ Anh tại Văn bản số 263/BC-UBND ngày 14/7/2021. 

      + Về việc bố trí giao đất mới tại Khu tái định cư cho 08 hộ dân tại thôn Tân Thắng, 

xã Kỳ Ninh: Thống nhất thực hiện khấu trừ tiền đất theo quy định khi thực hiện cấp đất 

tái định cư như đề xuất của UBND thị xã Kỳ Anh tại Văn bản số 263/BC-UBND ngày 

14/7/2021 và đề xuất của Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường tại 

buổi giao ban. Giao Sở Tài chính tham mưu hỗ trợ phần kinh phí ngân sách thị xã Kỳ 

Anh đã đầu tư hạ tầng Khu tái định cư cho 08 hộ dân; đồng thời, tính toán, cân 2 đối, 

tham mưu bố trí kinh phí còn thiếu khi thực hiện bồi thường, G MB phần mở rộng quy 

hoạch nêu trên.    

11 
Về các dự án đã triển khai G MB nhưng không 

thực hiện 

      Ngày 28/6/2021, UBND thị xã đã làm việc với BQ  Khu kinh tế tỉnh, đề nghị Ban 

quản lý rà soát lại các dự án treo trên địa bàn; đồng thời làm việc với các nhà đầu tư, 

xem xét các dự án đã triển khai G MB nhưng không thực hiện, báo UBND tỉnh xin ý 

kiến. BQ  Khu kinh tế tỉnh đã có Văn bản số 727/KKT-Q ĐT ngày 27/7/2021 báo cáo 

UBND tỉnh: có 07 dự án đã hoàn thành công tác bồi thường, bàn giao mặt bằng cho nhà 
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đầu tư nhưng đến nay chưa thi công xây dựng; có 05 dự án đã có quyết định thu hồi đất, 

quyết định phê duyệt phương án bồi thường hoặc đã có thông báo thu hồi đất, kiểm kê 

nhưng nhà đầu tư chưa chuyển tiền để chi trả.  

12 
Về hoàn chỉnh hạ tầng Khu tái định cư trên địa 

bàn 

     - Đối với khu tái định cư Kỳ Thịnh, Ban quản lý KKT tỉnh đã đôn đốc đơn vị thi công 

triển khai thực hiện. Hiện nay, UBND thị xã đang xin chủ trương chỉnh trang, điều chỉnh 

TĐC để đáp ứng nhu cầu sắp tới.  

     - Đối với khu tái định cư Tân  húc Thành 2&3 xã Kỳ  ợi, hiện nay Ban quản lý KKT 

tỉnh đang hoàn thiện các hồ sơ để triển khai nhà thầu thực hiện; đồng thời, UBND thị xã 

đang cho thực hiện cải tạo một số hạng mục như: Chợ, hệ thống điện. 

13 

 

Về thực hiện các nội dung Kết luận thanh tra số 

66/KL-UBND ngày 11/02/2015 của UBND tỉnh 

      Ngày 30/7/2021: Tổ công tác theo Quyết định số 4077 của Tỉnh đã làm việc với thị 

xã Kỳ Anh về thực hiện Kết luận 66. Trên cơ sở báo cáo số 73/BC-UBND của UBND 

thị xã, tổ công tác đã đồng ý cho thị xã Kỳ Anh tiếp tục bổ sung hồ sơ trước 15/8/2021 

để tổng hợp báo cáo gửi UBND tỉnh xem xét. 

      Ngày 19/8/2021, UBND thị xã đã có báo cáo số 318/BC-UBND kèm hồ sơ trình 

TCT tỉnh. Hiện tại, Tổ công tác tỉnh đang xem xét. 

14 

Công trình vi phạm tại khu tái định cư Đông 

Yên xã Kỳ  ợi thuộc tổ dân phố Ba Đồng, 

phường Kỳ  hương 

      Các thành viên Hội đồng mục vụ giáo xứ có ý kiến vì nhu cầu sinh hoạt cộng đồng 

của Nhân dân, các hộ dân trong giáo xứ tự nguyện đóng góp kinh phí để cải tạo lại và 

nâng cấp khuôn viên, nền sân, thay tượng thánh  hêrô và trồng cây xanh, đề nghị các 

cấp chính quyền tạo điều kiện để bà con tiếp tục xây dựng công trình. Hiện nay, công 

trình hoàn thành như một công viên trên khu vực quy hoạch cây xanh. 
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