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THÔNG BÁO 
KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY 

tại buổi làm việc với bí thư cấp ủy trực thuộc, chủ tịch ủy ban nhân dân  

các huyện, thành phố, thị xã  

 

Ngày 24 tháng 02 năm 2021, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các 

đồng chí bí thư cấp ủy trực thuộc, chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành 

phố, thị xã về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, triển khai 

nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Tham dự có các đồng chí: Phó Chủ tịch 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân 

dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; đại diện lãnh đạo các Văn 

phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Sau khi nghe báo cáo, kiến nghị, đề xuất của các đồng chí bí thư cấp 

ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và ý kiến phát biểu 

của các đồng chí lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy kết luận: 

Thời gian qua, thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh có nhiều khó khăn 

nhưng cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đạt được 

nhiều kết quả tích cực; nhất là kịp thời triển khai các nhiệm vụ sau đại hội 

đảng bộ các cấp; các chủ trương, chính sách từng bước được cụ thể hóa sát 

thực tiễn; phương thức lãnh đạo có nhiều đổi mới; vai trò của Mặt trận Tổ 

quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội được phát huy; Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt kết quả quan trọng, diện mạo 

đô thị ngày càng khởi sắc; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm 

bảo; tạo được sự thống nhất trong các cấp ủy đảng, chính quyền, đồng thuận 

trong xã hội, nâng cao niềm tin của Nhân dân. 

Tuy vậy, quá trình triển khai nhiệm vụ ở một số đơn vị, địa phương 

thiếu quyết liệt, có việc còn hình thức; phương thức lãnh đạo, điều hành còn 

chồng chéo, có nơi biểu hiện bao biện; phối hợp giữa các cấp, các ngành với 

các địa phương có mặt còn thiếu hiệu quả; công tác xây dựng Đảng chưa 

được quan tâm đúng mức, nhất là chất lượng tổ chức cơ sở đảng, chất lượng 

sinh hoạt chi bộ, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp còn hạn 

chế; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện 

chức năng giám sát, phản biện xã hội và tổ chức các phong trào thi đua hiệu 

quả chưa cao; đội ngũ cán bộ một số nơi còn thiếu; một bộ phận cán bộ chưa 
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đáp ứng yêu cầu; kỷ luật, kỷ cương hành chính một số địa phương, đơn vị 

chưa nghiêm; tình trạng nợ xây dựng cơ bản còn nhiều; một số vụ việc tồn 

đọng chưa được tập trung giải quyết dứt điểm; an ninh chính trị, trật tự an 

toàn xã hội còn một số tiềm ẩn.  

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế nêu trên, ngoài trách nhiệm 

của cấp ủy, chính quyền cấp huyện, có trách nhiệm của các cơ quan chức 

năng cấp tỉnh chưa phối hợp chặt chẽ, thường xuyên để tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc cho địa phương, cơ sở.  

Thời gian tới, để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, Thường trực Tỉnh ủy 

yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Bám sát chương trình công tác toàn khóa, hằng năm của cấp ủy để 

tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ 

tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị 

quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần 

thứ XIII của Đảng đã đề ra.  

2. Đẩy mạnh cải cách hành chính, dành thời gian tiếp cận, giải quyết 

công việc, tập trung tháo gỡ khó khăn, xử lý dứt điểm các vụ việc, những vấn 

đề tồn đọng, phát sinh trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh 

nghiệp, nhà đầu tư sản xuất, kinh doanh; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế 

của từng địa phương để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.  

- Tập trung triển khai có hiệu quả Nghị quyết 01-NQ/TU, ngày 

18/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục hậu 

quả thiên tai. Đẩy mạnh việc thực hiện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 

minh, giảm nghèo bền vững theo hướng thực chất, hiệu quả, tránh hình thức.  

- Chú trọng phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa - xã hội. Chủ động, 

linh hoạt thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19. Phát huy, bảo tồn 

các giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch. Tiếp tục đẩy mạnh xã hội 

hóa giáo dục, chú trọng giáo dục toàn diện, giáo dục lý tưởng, nâng cao phẩm 

chất đạo đức cho học sinh, sinh viên. Nâng cao tỷ lệ và chất lượng đào tạo 

nghề, giải quyết việc làm cho người lao động, tạo điều kiện để người lao 

động Hà Tĩnh có nhiều cơ hội được làm việc tại các dự án trên địa bàn tỉnh. 

Quan tâm công tác giảm nghèo, hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng chính sách, 

gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo an sinh xã hội. Tập trung đẩy 

nhanh tiến độ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh lũ và nhà ở cho 

các đối tượng theo kế hoạch; phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, đáp ứng 

cơ bản nhà ở cho các hộ gia đình người có công, hộ nghèo, hộ bị thiệt hại do 

thiên tai bằng nguồn lực xã hội hóa. 
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3. Tập trung thực hiện đồng bộ nhiệm vụ xây dựng Đảng và các tổ chức 

trong hệ thống chính trị. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, 

điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; thực hiện phân cấp, phân quyền 

gắn với cơ chế kiểm tra, giám sát theo quy định; phát huy dân chủ, nêu cao 

tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo trong công việc, nâng cao đạo đức 

công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; khuyến 

khích cán bộ, đảng viên thẳng thắn, trách nhiệm trong góp ý, phê bình, tranh 

luận, phản biện trong hội họp.  

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đoàn công tác và 

các ban chỉ đạo của ban thường vụ cấp ủy cấp huyện; lấy kết quả phát triển 

kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị của 

các địa phương làm một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại cán bộ là 

thành viên đoàn công tác phụ trách cơ sở. 

- Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, 

khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định nêu 

gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu. Chú trọng việc 

phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng các gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến 

trong các địa phương, đơn vị để nhân rộng. Tăng cường cung cấp thông tin, 

đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc trên 

Internet, mạng xã hội.  

- Tập trung xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến 

đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng 

sinh hoạt chi bộ, chất lượng kết nạp đảng viên. Trên cơ sở định hướng sinh 

hoạt chi bộ hằng tháng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các địa phương, đơn vị 

xây dựng nội dung sinh hoạt chi bộ sát với tình hình thực tiễn, chú trọng công 

tác giáo dục chính trị tư tưởng. Quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi 

dưỡng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ nữ, cán bộ trẻ; xây dựng đội ngũ cán bộ 

chủ chốt, cán bộ các phòng, ban cấp huyện đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu 

cầu nhiệm vụ.  

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng. 

Thường xuyên quan tâm thực hiện các kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kiểm 

toán. Chủ động nắm chắc tình hình ở cơ sở, thể hiện rõ vai trò của cấp ủy, 

chính quyền các cấp, không đùn đẩy, né tránh trong giải quyết khiếu nại, tố 

cáo, những vấn đề phức tạp phát sinh, đảm bảo an ninh trật tự trên từng địa 

bàn, nhất là trước, trong và sau dịp bầu cử đại biểu Quốc hội và hội đồng 

nhân dân các cấp. 
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- Tăng cường công tác dân vận của hệ thống chính trị. Phát huy tốt hơn 

vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong giám sát, 

phản biện xã hội, nhất là trên những lĩnh vực mà dư luận, nhân dân quan tâm. 

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong cán bộ, 

đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân. Thực hiện tốt quy 

chế dân chủ ở cơ sở, chăm lo xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.   

4. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tốt 

cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân 

dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp 

luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân. 

5. Về các kiến nghị, đề xuất của các huyện, thành phố, thị xã, Thường 

trực Tỉnh ủy giao:  

5.1. Ban thường vụ các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc tiếp tục 

rà soát, tổng hợp, báo cáo những bất cập, khó khăn, vướng mắc của địa 

phương, đơn vị gửi các cơ quan cấp tỉnh có thẩm quyền xem xét, giải quyết. 

5.2. Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy theo chức 

năng, nhiệm vụ nghiên cứu xử lý hoặc tham mưu xử lý các nội dung kiến 

nghị, đề xuất của các địa phương liên quan đến công tác xây dựng Đảng và 

hệ thống chính trị. 

5.3. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân 

tỉnh và các sở, ngành liên quan tập trung giải quyết kịp thời những kiến nghị, 

đề xuất liên quan đến lĩnh vực kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an 

ninh; xác định thời gian hoàn thành, đảm bảo đúng quy định, thẩm quyền, 

theo hướng tạo điều kiện thuận lợi và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các 

địa phương. Nội dung nào vượt quá thẩm quyền, báo cáo Thường trực Tỉnh 

ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét  

(Có danh mục một số đề xuất, kiến nghị của các địa phương kèm theo). 

Văn phòng Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Thông báo, định 

kỳ hằng tháng tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy. 

 

Nơi nhận:  
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, 

- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, 

- Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng Đoàn ĐBQH và   

 HĐND tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, 

- Các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.                                                                                            

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

         (Đã ký) 

            

 

 Nguyễn Thanh Điện 
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TỔNG HỢP 

Các kiến nghị, đề xuất của các huyện, thành phố, thị xã 

(Kèm theo Thông báo số 75-TB/TU, ngày 11/3/2021 của Tỉnh ủy) 

 

1. Về công tác xây dựng Đảng 

- Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa 

XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định nêu 

gương của cán bộ, đảng viên. 

- Quan tâm làm tốt công tác tư tưởng, định hướng thông tin kịp thời; 

nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thể hiện chính kiến, bảo vệ 

Đảng, Nhà nước, lên án các thông tin sai sự thật về chủ trương, đường lối của 

Đảng, Nhà nước; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.  

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; có các giải 

pháp hiệu quả về kết nạp đảng viên trong các doanh nghiệp, nông thôn, 

trường học, tôn giáo. 

- Nghiên cứu mô hình tổ chức đảng đối với các đảng bộ có số lượng 

đảng viên đông, nhất là ở các xã sau sáp nhập.  

- Đổi mới việc lấy phiếu tín nhiệm và lấy phiếu nhận xét hằng năm đảng 

viên nơi cư trú, đảm bảo khách quan, thực chất. 

- Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của các ban chỉ đạo, các đoàn 

công tác của ban thường vụ cấp ủy thiết thực, hiệu quả. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc 

thực hiện các kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kiểm toán. Nghiên cứu mô hình 

bí thư đảng ủy cấp xã là chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tại một số địa phương.  

- Quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy Mặt trận Tổ quốc, các 

đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng; đổi mới nội dung, phương thức 

hoạt động. Phát huy tốt hơn vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính 

trị - xã hội trong giám sát, phản biện xã hội, nhất là trên những lĩnh vực dư 

luận, Nhân dân quan tâm. 

- Nghiên cứu phân cấp, phân quyền cho cấp huyện trong công tác cán 

bộ; nghiên cứu quy trình luân chuyển, điều động, biệt phái cán bộ cấp huyện 

về cấp xã để cán bộ an tâm công tác, không ảnh hưởng đến biên chế cấp xã. 

- Rà soát các quy định của Trung ương, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, ban 

hành các quy định về công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, bổ 

nhiệm, luân chuyển, điều động, biệt phái và chính sách đối với cán bộ đảm 
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bảo quy định, phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Quan tâm chế độ cho đội ngũ 

cán bộ thôn, xóm, tổ dân phố. 

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho các chức danh cán 

bộ mới kiện toàn sau đại hội đảng các cấp. 

- Nghiên cứu thống nhất chủ trương về sáp nhập các tổ chức hội. Tổng 

kết, đánh giá kết quả thực hiện các mô hình thí điểm. 

2. Về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 

- Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhất là về thủ tục hành 

chính, đất đai; tăng cường giới thiệu các nhà đầu tư cho các huyện theo 

hướng chiến lược, lâu dài. Có hướng dẫn về thủ tục đầu tư phù hợp Luật Đầu 

tư, theo hướng hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư, rút ngắn thời gian, thủ tục.  

- Có biện pháp quyết liệt hơn đối với các dự án chậm tiến độ đã thực 

hiện xong giải phóng mặt bằng nhưng không triển khai thực hiện. Nghiên cứu 

điều chỉnh giá đất đền bù giải phóng mặt bằng phù hợp mặt bằng chung các 

tỉnh lân cận.  

- Nghiên cứu sửa đổi quy định về đối tượng được hỗ trợ xây dựng nhà ở 

kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng lũ lụt có khó khăn về 

nhà ở trên địa bàn tỉnh từ nguồn xã hội hóa theo Quyết định số 22-QĐ,TU, 

ngày 10/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

- Có cơ chế đặc thù đối với các hộ gia đình đã hoàn thiện hồ sơ giao đất 

trước ngày 01/12/2020 theo hình thức nhà nước giao đất và thu tiền sử dụng 

đất đối với các xã sáp nhập. Có phương án xử lý phù hợp đối với cơ sở vật 

chất, trụ sở cũ đối với các xã đã sáp nhập. 

- Quan tâm công tác đào tạo nghề có định hướng, phù hợp nhu cầu thực 

tế của doanh nghiệp trong tỉnh. 

- Rà soát, xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, có sự phối hợp, thống 

nhất giữa các cơ quan chức năng để tránh chồng chéo, trùng lặp gây khó khăn 

cho các cơ quan, đơn vị.  

- Chỉ đạo rà soát, đánh giá thực chất các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới 

để kịp thời bổ cứu, nhất là các xã tụt tiêu chí. 

- Có các biện pháp thúc đẩy phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng 

khoa học kỹ thuật, kết nối với thị trường. Đánh giá kết quả các mô hình sản 

xuất để rút kinh nghiệm, có giải pháp phù hợp. 

- Nghiên cứu ban hành quy định không chăn nuôi lợn trong khu dân cư 

để bảo vệ môi trường.   
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- Có chính sách nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hợp tác xã, 

tổ hợp tác trên địa bàn. Xử lý dứt điểm các hợp tác xã hoạt động không hiệu 

quả, hình thức.  

- Chính sách hỗ trợ sản phẩm OCOP nên xem xét để đầu tư hơn nữa vào 

sản xuất; việc đánh giá, xếp loại sản phẩm OCOP phải hết sức chú trọng đến 

chất lượng; quan tâm tiêu thụ sản phẩm cho người dân. 

- Quan tâm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo.  

- Chỉ đạo dứt điểm các vụ việc khiếu nại, khiếu kiện kéo dài. Đối với 

một số vụ việc tồn đọng vượt quá thẩm quyền của cấp huyện và tỉnh, khi xin 

ý kiến Trung ương, đề nghị tỉnh chỉ đạo các sở, ngành cấp tỉnh bám nắm, 

khâu nối và đề nghị bộ, ngành cho ý kiến kịp thời. 

3. Về một số đề xuất cụ thể của các địa phương 

3.1. Thị xã Kỳ Anh 

- Hỗ trợ xử lý các tồn đọng, vướng mắc (14 vụ việc), nhất là các vụ việc 

thuộc thẩm quyền sở, ngành cấp tỉnh, như: Dự án nuôi tôm công nghiệp Việt 

- Anh, Dự án đường điện 500kV Vũng Áng - Quảng Trạch, Dự án trục ngang 

đa ngành Kỳ Thịnh, Dự án Quốc lộ 1 đi cảng Sơn Dương… Có cơ chế, chính 

sách thuận lợi trong giải phóng mặt bằng; hỗ trợ lương thực cho những người 

bị thu hồi đất mà không tìm được việc làm. 

- Có cơ chế, tiếp tục quan tâm đầu tư nguồn lực để xây dựng các công 

trình hạ tầng đô thị (điện chiếu sáng, hệ thống cây xanh, đường giao thông, 

nhà văn hóa, khu vui chơi giải trí…) và đầu tư Khu du lịch biển gắn với du 

lịch tâm linh tại xã Kỳ Ninh. Có lộ trình, kế hoạch hỗ trợ các tiêu chí đô thị 

thị xã Kỳ Anh để phấn đấu trở thành thành phố vào năm 2025. 

3.2. Huyện Kỳ Anh 

- Quan tâm hỗ trợ đầu tư các công trình như: Trung tâm Văn hóa, Đài 

Phát thanh và Truyền hình huyện, Nhà máy cấp nước sạch, cơ sở vật chất các 

trụ sở cơ quan. 

- Chỉ đạo, hỗ trợ xử lý các vụ việc phức tạp như: Bồi thường giải phóng 

mặt bằng Dự án hồ Rào Trổ, Dự án khu dân cư Phú Nhân Nghĩa. 

3.3. Huyện Cẩm Xuyên 

- Đề nghị tỉnh cho cơ chế đặc thù để huyện đầu tư phát triển khu Du lịch 

Thiên Cầm.  

- Tháo gỡ vướng mắc cho một số dự án: Dự án Khu dân cư Trần Phú, thị 

trấn Thiên Cầm; Dự án hạ tầng dân cư Nút giao Cẩm Vịnh, Dự án Trung tâm 

TM chợ Hội giai đoạn 2. 



8 

- Chỉ đạo kiện toàn Ban Quản lý Bến xe và bố trí nguồn vốn hoàn thiện 

một số hạng mục còn lại để đảm bảo tiêu chí huyện nông thôn mới. Tiếp tục 

cho chủ trương xây dựng Bệnh viện đa khoa Cẩm Xuyên. 

- Tạo điều kiện cho các hộ dân thuộc đối tượng đang có vướng mắc 

trong xây dựng nhà ở tránh trú bão, lũ trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên được 

hỗ trợ kinh phí để xây dựng, sửa chữa nhà ở theo chủ trương của Ban Chỉ đạo 

22 tỉnh.  

3.4. Thành phố Hà Tĩnh 

- Đề nghị tỉnh nghiên cứu tổng thể việc thoát nước hạ lưu hồ Kẻ Gỗ và 

lưu vực sông Rào Cái gắn với thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận để xây 

dựng kịch bản ứng phó bão lụt, giải pháp tách lũ, thoát nước. 

 - Sớm triển khai đầu tư, hoàn thành một số tuyến đường đã có chủ 

trương theo Nghị quyết số 228/NQ-HĐND ngày 14/9/2020 của HĐND tỉnh 

kết nối Thành phố với các địa phương và phục vụ mở rộng địa giới hành chính.   

- Có phương án tổng thể để xử lý các trụ sở cũ trên địa bàn thành phố 

Hà Tĩnh. 

3.5. Huyện Lộc Hà: Đề nghị sửa chữa, nâng cấp đường từ Thành phố Hà 

Tĩnh đi Lộc Hà. 

3.6. Huyện Thạch Hà: Có phương án lộ trình dừng cấp phép khai thác 

Mỏ đá Thạch Hải, Đỉnh Bàn. Hỗ trợ xây dựng công trình nước sạch cho các xã 

bãi ngang huyện Thạch Hà. 

3.7. Thị xã Hồng Lĩnh 

- Kiên quyết thu hồi đất, đóng cửa mỏ, phục hồi môi trường một số mỏ 

đá đã dừng khai thác; thu hồi một số khu đất của các dự án chậm tiến độ, 

không đầu tư như: Dự án của Công ty Mitraco, của Ngân hàng Bắc Á, Dự án 

của Công ty ACC,… Di dời kho mìn ở phường Đậu Liêu để Quy hoạch cụm 

công nghiệp và thu hút đầu tư. Đối với các dự án do Trung tâm Phát triển quỹ 

đất quản lý, đề nghị thu hút các dự án đầu tư, tổ chức đấu giá đất, tránh để bỏ 

hoang thời gian dài gây lãng phí quỹ đất, mất mỹ quan đô thị,… 

- Quan tâm cho Thị xã cơ chế đặc thù để đầu tư xây dựng các công trình 

đạt các tiêu chí, nhất là tiêu chí về giao thông, các công trình văn hóa. Đề 

nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua cơ chế đặc thù tại kỳ họp giữa năm 

2021 để kịp thời trong việc phân bổ ngân sách. 

- Đầu tư hoàn thiện hạ tầng cụm Công nghiệp Nam Hồng, nhất là hệ 

thống xử lý nước thải để các doanh nghiệp trong cụm phát triển bền vững. 
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3.8. Huyện Nghi Xuân: Đề nghị quan tâm, hỗ trợ chính sách, quy hoạch 

để sớm triển khai các Dự án trên địa bàn. Sớm chấp thuận chủ trương để 

huyện xây dựng lò đốt rác ở Cương Gián.  

3.9. Huyện Đức Thọ: Đề nghị tỉnh cho chủ trương về phương án xử lý 

rác thải trên địa bàn huyện.  

3.10. Huyện Hương Khê 

- Quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh các thủ tục, làm việc với Công ty 

Vinamilk để triển khai Dự án chăn nuôi bò sữa, bò thịt trên địa bàn huyện. 

- Kịp thời đánh giá hiệu quả chương trình phát triển cây cao su trên địa 

bàn. 

- Có chính sách đặc thù cho huyện Hương Khê trong việc xây dựng 

huyện nông thôn mới; đề nghị tỉnh rà soát, có giải pháp đối với một số tiêu 

chí không cần thiết, không phù hợp.  

3.11. Huyện Vũ Quang: Đề nghị quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, chọn 

nguồn cán bộ tại chỗ cho huyện Vũ Quang và liên thông cán bộ.  

3.12. Huyện Hương Sơn 

- Chỉ đạo Công ty Điện lực Hà Tĩnh bố trí vốn đầu tư nâng cấp tuyến 

đường dây 10kV tại xã Sơn Lễ lên 22kV để đáp ứng nguồn điện cho các nhà 

máy đi vào sản xuất tại Cụm công nghiệp Khe Cò. 

- Đề nghị tỉnh chỉ đạo các sở, ngành thống nhất giá thuê đất tại Dự án 

Khu đô thị phía Nam thị trấn Phố Châu để Nhà đầu tư triển khai dự án. 
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