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BÁO CÁO 

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri 

 
 

Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khoá XVIII, các Tổ đại 

biểu HĐND tỉnh đã phối hợp với Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ các 

huyện, thành phố Nam Định tổ chức 10 cuộc tiếp xúc cử tri ở các địa phương 

trên địa bàn tỉnh. Tại các cuộc tiếp xúc, cử tri đã kiến nghị với các cơ quan có 

thẩm quyền 46 vấn đề cụ thể (trong đó có 14 vấn đề đã được trả lời từ những kỳ 

họp trước nhưng cử tri tiếp tục có ý kiến) thuộc 7 lĩnh vực. Bên cạnh đó, 

Thường trực HĐND tỉnh còn tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri thông 

qua đơn kiến nghị cử tri gửi đến hoặc phản ánh trực tiếp với Thường trực 

HĐND tỉnh. 

Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp, báo cáo HĐND tỉnh, chuyển đến 

UBND tỉnh cùng các ngành chức năng giải quyết và báo cáo kết quả giải quyết 

tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2021 của HĐND tỉnh những vấn đề sau: 

I. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ MỚI CỦA CỬ TRI VỚI KỲ HỌP 

1. Về nông nghiệp, nông thôn  

- Cử tri huyện Ý Yên kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng: 

+ Khảo sát, đánh giá để nâng cấp các kênh tưới tiêu cấp 3 liên xã trên địa 

bàn Ý Yên lên kênh cấp 2 và giao cho Công ty TNHH Một thành viên khai thác 

công trình thủy lợi Ý Yên điều tiết để đảm bảo phục vụ cho sản xuất. 

+ Có kế hoạch và tiến hành nạo vét sông S47 từ trường Mầm non đi qua 

thôn La ngạn (xã Yên Đồng) để phục vụ kịp thời cho sản xuất nông nghiệp. 

- Cử tri huyện Nam Trực kiến nghị: UBND tỉnh chỉ đạo đơn vị chức năng 

kè chống sói lở bờ sông Châu Thành đoạn từ thôn Bổn (xã Nam Hải) đến cống 

sông cầu làng Xuân Dương (xã Nam Thái) để đảm bảo an toàn cho nhân dân ở 

khu vực này. 
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- Cử tri huyện Trực Ninh kiến nghị: UBND tỉnh quan tâm đầu tư kinh phí 

để xây dựng kè sông từ cầu Vô Tình đến cống Văn Lai vì hiện tại hai bên bờ 

sông đã bị sạt lở nhiều ảnh hưởng đến sản xuất và phòng chống thiên tai.  

- Cử tri huyện Xuân Trường phản ánh và kiến nghị: Cống Kẹo thuộc đê tả 

sông Ninh Cơ trên địa bàn xã Xuân Ninh đã xuống cấp nghiêm trọng có nguy cơ 

vỡ vào mùa mưa lũ. Đề nghị UBND tỉnh có kế hoạch cải tạo, nâng cấp để đảm 

bảo cho việc tưới, tiêu phục vụ sản xuất và an toàn trong mùa mưa bão cho nhân 

dân. 

- Cử tri huyện Giao Thủy phản ánh và kiến nghị:  

+ Việc kè tuyến sông WB11 - Nguyễn Văn Bé đã có kế hoạch, tiến hành 

khảo sát, đo đạc nhiều năm nhưng đến nay chưa triển khai. Đề nghị UBND tỉnh 

quan tâm, đầu tư kinh phí kè tuyến sông để đảm bảo tưới tiêu, phục vụ các hoạt 

động sản xuất nông nghiệp và phòng chống lụt bão cũng như bảo vệ an toàn tuyến 

đường giao thông. 

+ Hiện nay tuyến sông từ Cồn 5 ra cống Cai Đề (thuộc địa bàn xã Giao 

Hải) lưu lượng dòng chảy rất lớn, gây sạt lở nghiêm trọng 02 bên đường dọc theo 

tuyến sông (chiều dài khoảng 2.500m) và tuyến đê dự phòng (dài khoảng 600m) 

gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông và công tác phòng 

chống bão lụt. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ kè tuyến 

sông trên. 

2. Về tài nguyên, môi trường 

- Cử tri huyện Vụ Bản phản ánh và kiến nghị: Hiện nay, dọc tuyến sông 

qua địa bàn huyện có 6 nhà máy nước sạch lấy nguồn nước thô từ sông Đào 

phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Tuy nhiên, Trạm bơm kênh Gia ở đầu nguồn 

hàng ngày bơm trực tiếp nước thải của thành phố Nam Định ra sông Đào gây ô 

nhiễm nguồn nước. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng tăng cường 

công tác kiểm tra và có giải pháp giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước đối với Trạm 

bơm kênh Gia. 

- Cử tri huyện Ý Yên phản ánh và kiến nghị:  

+ Trên địa bàn xã Yên Chính có 4 lô đất sử dụng để phục vụ trong quá 

trình thi công đường cao tốc Cầu Giẽ - Pháp Vân, đến nay đã gần 10 năm 4 lô 

đất trên không sử dụng gây lãng phí. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức 

năng cho kiểm tra và có hướng giải quyết. 
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+ Dự án đường trục phát triển kinh tế biển đi qua 3 thôn (Tam Quang, 

Dương Hồi và Nhân Trạch) của xã Yên Thắng đã thu hồi đất và đền bù hỗ trợ 

theo quy định tuy nhiên một số diện tích đất còn lại sau khi thu hồi rất manh 

mún, nhỏ lẻ, khó canh tác. Đề nghị UBND tỉnh có kế hoạch thu hồi diện tích 

còn lại đó và lập phương án bồi thường hỗ trợ đất nông nghiệp theo quy định. 

- Cử tri huyện Nam Trực phản ánh và kiến nghị: Hiện nay một số doanh 

nghiệp thuộc địa bàn xã Nam Phong (thành phố Nam Định) xả thải chưa qua xử 

lý trực tiếp ra kênh CT2 gây ô nhiễm nguồn nước đoạn chạy qua xã Nam Mỹ và 

đổ ra sông Châu Thành. Đề nghị ngành chức năng tăng cường kiểm tra và xử lí 

tình trạng trên. 

- Cử tri huyện Trực Ninh phản ánh và kiến nghị: UBND tỉnh chỉ đạo 

ngành chức năng tăng cường kiểm tra để xử lý tình trạng khai thác cát trái phép 

trên sông Hồng và sông Ninh Cơ làm ảnh hưởng tới việc bảo vệ đê điều và đảm 

bảo an toàn trong phòng chống thiên tai. 

- Cử tri huyện Xuân Trường phản ánh và kiến nghị: Lò gạch Tiến Tới 

nằm trên địa bàn xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy hàng ngày thải ra môi trường 

nhiều khói, bụi gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp 

và đời sống nhân dân ở khu vực xung quanh. Đề nghị ngành chức năng kiểm tra 

việc chấp hành quy định pháp luật về môi trường cũng như thời hạn cấp phép 

hoạt động của lò gạch Tiến Tới. 

- Cử tri huyện Giao Thủy phản ánh và kiến nghị:  

+ Người dân làm các thủ tục chuyển nhượng, tặng cho hoặc xây nhà phải 

làm thủ tục chuyển, nộp tiền chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất đã 

được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là đất vườn, ao vào thời điểm những 

năm 1997-1998 khi đo đạc lại – đây là những diện tích đất được mua thanh lý của 

xã, hợp tác xã. Đề nghị ngành chức năng xem xét, tạo điều kiện để chỉnh lý bản đồ 

về đúng loại đất khi người dân mua đất. 

+ Đề nghị ngành chức năng xem xét, không thu phí đo đạc trong trường 

hợp làm thủ tục tặng cho sang tên quyền sử dụng đất khi diện tích đất không có 

biến động, điều chỉnh, thay đổi. 

- Cử tri huyện Hải Hậu phản ánh và kiến nghị: Tình trạng trang trại chăn 

nuôi cạnh sông Sò phía bắc cầu Hà Lạn thuộc địa phận xã Giao Thịnh, huyện 

Giao Thủy gây ô nhiễm môi trường đã được cử tri kiến nghị nhiều lần, sau đó đã 

ngừng hoạt động khoảng 2 năm. Thời gian gần đây trang trại chăn nuôi này tiếp 

tục hoạt động trở lại, bốc mùi hôi thối gây ô nhiễm môi trường rất nghiêm trọng 
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ảnh hưởng lớn đến đời sống và sinh hoạt của nhân dân xã Hải Phúc, nhất là khu 

vực gần cầu Hà Lạn. Đề nghị ngành chức năng tiến hành kiểm tra, xử lý theo 

quy định. 

3. Về giao thông, xây dựng  

- Cử tri thành phố Nam Định kiến nghị:   

+UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các Chủ đầu tư các Khu đô thị đẩy nhanh 

tiến độ triển khai thực hiện, hoàn thiện các hạ tầng đặc biệt là các công trình 

công cộng (trường học, nhà văn hóa, công viên, bãi đỗ xe...) theo đúng thời hạn, 

nội dung dự án được phê duyệt đảm bảo chất lượng cũng như hoàn thiện, ban 

hành Quy chế quản lý kiến trúc, rà soát điều chỉnh các chỉ tiêu xây dựng, thiết 

kế đô thị cho phù hợp với quy chuẩn quy hoạch xây dựng hiện nay. 

- Cử tri huyện Vụ Bản kiến nghị: UBND tỉnh quan tâm bố trí nguồn vốn 

và chỉ đạo các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường tỉnh lộ 

485B (đoạn qua huyện Vụ Bản); tuyến đường Tam Thanh (Vụ Bản) - Yên 

Lương (Ý Yên) và tuyến đường phòng chống lụt bão, đảm bảo an ninh quốc 

phòng của huyện. 

- Cử tri huyện Ý Yên phản ánh và kiến nghị:  

+ UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng duy tu, bảo dưỡng đường tỉnh lộ  

57 cũ vì hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng ảnh hưởng đến việc tham gia giao 

thông của nhân dân. 

+ Dọc hai tuyến đường 57 cũ và đường Lương - Trị đi qua địa bàn xã Yên 

Trị là các khu dân cư đông người và có các cơ quan, đơn vị, tổ chức đóng trên 

địa bàn xã vì vậy mật độ tham gia giao thông lớn nên thường xuyên xảy ra va 

chạm, tai nạn giao thông. Đề nghị ngành chức năng tăng cường các biển báo, bổ 

sung các gờ giảm tốc ở các điểm giao cắt như ngã 4, ngã 3 ở khu vực này. 

- Cử tri huyện Nam Trực phản ánh và kiến nghị:  

+ Ngành chức năng làm gờ giảm tốc, biển cảnh báo nguy hiểm trên đường 

490C đoạn chạy qua Trung tâm viễn thông và bưu điện huyện Nam Trực để đảm 

bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông do hiện nay trên đoạn 

đường thường xảy ra các vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng. 

+ Ngành chức năng tăng cường công tác quản lý và kiểm tra hoạt động của 

các bến đò và xử lý các bến đò tự phát để đảm bảo an toàn cho người dân khi 

qua sông. 
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+ Tại khu vực chợ cầu Vòi (xã Hồng Quang) thường xuyên xảy ra tình 

trạng người dân buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường và việc các phương tiện giao 

thông dừng đỗ làm cản trở giao thông và xảy các vụ tai nạn giao thông. Đề nghị 

ngành chức năng cho cắm biển báo cấm dừng, đỗ tại khu vực này để đảm bảo 

cho người và phương tiện khi tham gia giao thông ở khu vực này. 

+ UBND tỉnh ban hành quy định về phân cấp quản lý cụ thể trong công 

tác xây dựng các công trình tôn giáo giữa các ngành chức năng và các địa 

phương. 

4. Về đầu tư - tài chính 

- Cử tri huyện Vụ Bản phản ánh và kiến nghị: Trong năm 2020, dự án cải 

tạo, nâng cấp trạm bơm Đế thuộc hệ thống thủy nông huyện Vụ Bản mới bố trí 

được 4,02/10 tỷ do vậy việc lắp máy bơm và thiết bị điện không thực hiện được 

trong khi thời gian điều chỉnh thực hiện dự án đã sắp hết. Đề nghị UBND tỉnh 

quan tâm tiếp tục bố trí vốn đầu tư để thực hiện dự án trên. 

- Cử tri huyện Ý Yên kiến nghị: UBND tỉnh quan tâm, sớm cấp kinh phí 

để thực hiện dự án Khu dân cư tập trung (khu Dộc Đừng) thuộc xã Yên Chính. 

- Cử tri huyện Nam Trực kiến nghị: UBND tỉnh quan tâm có chính sách 

hỗ trợ độc hại cho các đối tượng lao động thu gom và xử lí rác thải tại cơ sở 

thôn, xóm như hỗ trợ độc hại đối với các lao động thu gom và xử lý rác thải tại 

đô thị. 

- Cử tri huyện Hải Hậu phản ánh và kiến nghị: Trong thời gian vừa qua 

do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và các cơn bão đã gây sạt lở nghiêm trọng 

nhiều điểm đê biển, huyện đã phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh xử lý 

khẩn cấp giờ đầu để hạn chế sạt lở.... Đề nghị UBND tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh 

phí xử lý khẩn cấp giờ đầu.  

5. Về y tế - văn hóa 

Cử tri huyện Ý Yên phản ánh và kiến nghị: Di tích lịch sử đình Phúc Lộc 

tại thôn Phúc Lộc, xã Yên Thắng đã được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp 

tỉnh năm 2005 nhưng đến nay việc cắm mốc ngoài thực địa giữa đất công ích 

của xã và đất của đình Phúc Lộc chưa được triển khai. Đề nghị UBND tỉnh quan 

tâm, chỉ đạo ngành chức năng sớm giải quyết. 

6. Về nội vụ 

- Cử tri thành phố Nam Định phản ánh và kiến nghị: Số học sinh của cấp 

Tiểu học và THCS trên địa bàn thành phố tăng lên nhiều qua các năm học dẫn 
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tới phải tăng số lượng lớp học dẫn tới tình trạng thiếu giáo viên đứng lớp. Đề 

nghị UBND tỉnh bổ sung biên chế giáo viên tiểu học và THCS cho thành phố 

Nam Định để đảm bảo đủ biên chế theo quy định và chất lượng giáo dục trong 

các nhà trường. 

- Cử tri huyện Giao Thủy kiến nghị: UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng, 

cơ quan quản lý chấn chỉnh thái độ phục vụ, đạo đức công vụ một số viên chức, 

nhân viên công tác tại các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại huyện, thành 

phố làm công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ tại Bộ phận “Một cửa” của địa 

phương để đem đến sự thuận tiện, hài lòng cho người dân và doanh nghiệp. 

7. Về an ninh - quốc phòng 

Cử tri huyện Ý Yên kiến nghị: Ngành chức năng làm rõ việc đảm bảo an 

ninh trật tự, an toàn trên sông Đáy thuộc địa giới hành chính của tỉnh Nam Định. 

II. KIẾN NGHỊ ĐANG ĐƯỢC GIẢI QUYẾT VÀ CỬ TRI TIẾP TỤC 

KIẾN NGHỊ 

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng tiếp tục giải quyết các 

kiến nghị và báo cáo kết quả giải quyết tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2021 của 

HĐND tỉnh các kiến nghị sau: 

1. Về tài nguyên và môi trường 

- Cử tri huyện Ý Yên kiến nghị: UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo ngành chức 

năng thường xuyên kiểm tra và phối hợp với ngành chức năng tỉnh Ninh Bình để 

có biện pháp xử lý, khắc phục tình trạng các nhà máy, KCN Khánh Phú xả thải 

gây ô nhiễm môi trường (khói bụi và tiếng ồn) làm ảnh hưởng đến đời sống của 

nhân dân. 

Nội dung kiến nghị này đã được UBND báo cáo kết quả giải quyết kiến 

nghị của cử tri tại kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khóa XVIII trong Báo cáo số 

266/BC-UBND ngày 04/11/2019 (phần I, mục 2.2, Tr 04). 

- Cử tri huyện Nam Trực kiến nghị: UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng 

đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn 

giáo đủ điều kiện được cấp theo quy định.   

Nội dung kiến nghị này đã được UBND báo cáo kết quả giải quyết kiến 

nghị của đại biểu tại kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa XVIII trong Báo cáo số 

78/BC-UBND ngày 30/5/2017 (Mục 2.2b, Tr 08). 

2. Về giao thông, điện lực 
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- Cử tri thành phố Nam Định phản ánh và kiến nghị: Hiện nay, tình trạng 

dây điện, cáp viễn thông chằng chịt, thậm chí có những đường dây điện thoại cố 

định từ nhiều năm trước nhưng các đơn vị viễn thông cũng không tổ chức tháo 

dỡ kể cả khi cột truyền tải điện đã thay đổi làm mất mỹ quan nông thôn, thành 

phố tiềm ẩn nhiêu nguy cơ gây chập cháy. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các 

ngành chức năng sớm có kế hoạch để chỉnh trang lại hệ thống cột điện, dây điện 

để đảm bảo an toàn cho người dân và cảnh quan vùng nông thôn và thành phố 

Nam Định.  

Nội dung kiến nghị này đã được UBND báo cáo kết quả thực hiện kiến 

nghị của cử tri tại kỳ họp thứ mười bốn HĐND tỉnh trong Báo cáo số 268/BC-

UBND ngày 09/11/2020 (phần II, Mục 3.3,Tr 17). 

 - Cử tri huyện Ý Yên kiến nghị: Đề nghị ngành chức năng tăng cường 

kiểm tra và có chế tài xử lý nghiêm các xe trở vật liệu quá khổ, quá tải lưu thông 

trên đường làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đường giao thông. 

Nội dung kiến nghị này đã được UBND trả lời kiến nghị cử tri tại kỳ họp 

thứ năm HĐND tỉnh khóa XVIII trong Báo cáo số 115/BC-UBND ngày 

06/6/2018 (Mục III.1,Tr 13). 

3. Về đầu tư, tài chính 

Cử tri huyện Mỹ Lộc kiến nghị:  

+ Tỉnh cần có những giải pháp hữu hiệu để thu hút nhà đầu tư vào Khu 

công nghiệp Mỹ Trung vì diện tích để hoang hóa còn nhiều gây lãng phí nguồn 

tài nguyên.  

Nội dung kiến nghị này đã được UBND trả lời kiến nghị cử tri tại kỳ họp 

thứ năm HĐND tỉnh khóa XVIII trong Báo cáo số 115/BC-UBND ngày 

06/6/2018 (Phần III, mục 5, Tr 15). 

+ Tỉnh quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án khu công 

nghiệp Mỹ Thuận, thông báo rõ lộ trình triển khai dự án để UBND xã chỉ đạo 

thôn xóm đầu tư xây dựng hệ thống giao thông thủy lợi nội đồng phục vụ nhân 

dân canh tác sản xuất nông nghiệp. 

Nội dung kiến nghị này đã được UBND tỉnh báo cáo kết quả giải quyết 

kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ mười một HĐND tỉnh trong Báo cáo số 

102/BC-UBND ngày 03/6/2020 (Phần I, Mục 3.2, Tr 08). 

III. KIẾN NGHỊ ĐÃ ĐƯỢC TRẢ LỜI/ GIẢI QUYẾT XONG 

1. Về nông nghiệp, nông thôn  
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Cử tri thành phố Nam Định và huyện Nam Trực phản ánh và kiến nghị: 

Hiện nay một số đất nông nghiệp sử dụng kém hiệu quả, đề nghị UBND tỉnh có 

chính sách cho chuyển đổi mục đích sử dụng đất có hiệu quả, hạn chế tình trạng 

bỏ ruộng hoang. 

Nội dung kiến nghị này đã được UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện 

kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ chín trong Báo cáo số 265/BC-

UBND ngày 04/11/2019 (Phần I, Mục 1, Tr 01). 

2. Về tài nguyên và môi trường 

Cử tri huyện Mỹ Lộc phản ánh và kiến nghị: Hiện nay do hệ thống xử lý 

nước thải chưa được triển khai dẫn tới một số nhà máy, công ty tại Khu công 

nghiệp Mỹ Trung xả thải trực tiếp ra môi trường, gây ô nhiễm môi trường ảnh 

hưởng tới sức khỏe và sản xuất của nhân dân khu vực xung quanh. Đề nghị 

UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng sớm giải quyết để chấm dứt tình trạng 

trên.  

Nội dung kiến nghị này đã được UBND trả lời kiến nghị cử tri tại kỳ họp 

thứ mười bốn HĐND tỉnh khóa XVIII trong Báo cáo số 268/BC-UBND ngày 

09/11/2020 (Phần II, Mục 2.2.2, Tr 15). 

3. Về giao thông, xây dựng 

Cử tri huyện Trực Ninh kiến nghị: UBND tỉnh quan tâm đầu tư kinh phí 

xây dựng cầu Hưng Thái (nối liền xã Trực Hưng, huyện Trực Ninh với xã Nam 

Thái (Nam Trực) đã bị hư hại, xuống cấp nghiêm trọng gây mất an toàn cho 

người và phương tiện giao thông. 

Nội dung kiến nghị này đã được UBND trả lời kiến nghị cử tri tại kỳ họp 

thứ bốn HĐND tỉnh khóa XVIII trong Báo cáo số 236/BC-UBND ngày 

23/11/2017 (Phần A, Mục III.5.2, Tr 10). 

4. Về đầu tư, tài chính 

- Cử tri huyện Vụ Bản kiến nghị: UBND tỉnh tiếp tục có cơ chế hỗ trợ 

kinh phí cho các xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới năm 

2021. 

Nội dung kiến nghị này đã được UBND tỉnh báo cáo kết quả giải quyết 

kiến nghị của đại biểu tại kỳ họp thứ mười bốn HĐND tỉnh trong Báo cáo số 

274/BC-UBND ngày 09/11/2020 (Mục 1, Tr 01). 

- Cử tri huyện Mỹ Lộc phản ánh và kiến nghị: Khu đô thị Mỹ Trung hiện 

nay đang được đầu tư triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng nhưng tiến độ còn 
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chậm, hệ thống tiêu thoát nước chưa đáp ứng yêu cầu. Đề nghị tỉnh chỉ đạo chủ 

đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng và hệ thống thoát nước trong 

khu đô thị. 

Nội dung kiến nghị này đã được UBND trả lời kiến nghị cử tri tại kỳ họp 

thứ chín HĐND tỉnh khóa XVIII trong Báo cáo số 266/BC-UBND ngày 

04/11/2019 (Phần I, Mục 4.1, Tr 11). 

- Cử tri huyện Nam Trực kiến nghị:  

+ UBND tỉnh có chính sách hỗ trợ cụ thể và tăng kinh phí hỗ trợ cho 

các xã, thị trấn được thu hồi đất xây dựng khu dân cư tập trung và các công 

trình phúc lợi khác tại địa phương, để tạo điều kiện thu hồi đất được thuận 

lợi. 

Nội dung kiến nghị này đã được UBND tỉnh báo cáo kết quả giải quyết 

kiến nghị của cử tri số 102/BC-UBND ngày 15/6/2017 (Mục IV.2, Tr 22) và của đại 

biểu HĐND tỉnh tại Báo cáo số 78/BC-UBND ngày 30/5/2017 (Mục 13a, Tr 33). 

+ UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng hỗ trợ, tạo điều kiện để các doanh 

nghiệp được giãn nợ đối với khoản vay của các tổ chức tín dụng và được vay 

vốn ưu đãi. 

Nội dung kiến nghị này đã được UBND tỉnh trả lời cử tri trong văn bản 

số 60/UBND-VP2 ngày 02/7/2019, trong đó nêu rõ: UBND tỉnh không có thẩm 

quyền để hỗ trợ việc khoanh nợ, giãn nợ đối với các khoản vay tín dụng. 

5. Về nội vụ 

Cử tri các huyện Ý Yên và Trực Ninh phản ánh và kiến nghị: Từ đầu năm 

2020, thực hiện Quyết định số 3018/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND 

tỉnh Nam Định thì Bí thư (Phó Bí thư) kiêm Chủ tịch HĐND cấp xã không được 

hưởng phụ cấp kiêm nhiệm, cán bộ của xã loại 1, loại 2 không được hưởng phụ 

cấp vì vậy rất thiệt thòi cho cán bộ. Đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu và thực hiện 

việc chi trả phụ cấp kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND cấp xã và phụ cấp 

cho cán bộ các xã loại 1, loại 2 như trước đây. 

Nội dung kiến nghị này đã được UBND trả lời trong Báo cáo kết quả giải 

quyết kiến nghi của cử tri tại kỳ họp thứ mười bốn HĐND tỉnh khóa XVIII số 

268/BC-UBND ngày 09/11/2020 (Phần I, Mục 6.2, Tr 11). 

Trên đây là tổng hợp các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri với kỳ 

họp thứ mười sáu HĐND tỉnh. Những ý kiến, kiến nghị của cử tri với Trung 

ương, Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp, chuyển đến các cơ quan có thẩm 
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quyền để xem xét, giải quyết và trả lời cử tri vào kỳ họp thường lệ tiếp theo của 

HĐND tỉnh. Những ý kiến, kiến nghị của cử tri với các địa phương, Thường 

trực HĐND tỉnh tổng hợp, chuyển về Thường trực HĐND các huyện, thành phố 

để tổng hợp báo cáo kỳ họp HĐND các huyện, thành phố./. 

 

 
Nơi nhận:  
- Các đại biểu HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh;  

- Website tỉnh; 

- Lưu: VT. 
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