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THÔNG BÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ 

Về việc xem xét, giải quyết kiến nghị, đề xuất của cử tri 

 
 

 

Thực hiện Văn bản số 6952/UBND-TH3 ngày 19/10/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc giao xem xét, giải quyết kiến nghị, đề xuất của cử tri thuộc thẩm 

quyền giải quyết của tỉnh; Giám đốc Sở yêu cầu: 

1. Trên cơ sở các nội dung UBND tỉnh giao cho các đơn vị chủ trì, các phòng 

chủ động rà soát, phối hợp (khi có đề xuất của đơn vị chủ trì) liên quan tới cơ chế, 

chính sách, phương án bố trí kinh phí, cụ thể: 

1.1. Phòng NSHX chủ trì:  

- Phối hợp phòng TCDN tham mưu các nội dung liên quan kiến nghị: 

+ Cơ chế hỗ trợ nguyên vật liệu đầu vào, tạo điều kiện tiêu thụ sản phẩm cho 

người dân do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 (cử tri các huyện). 

+ Chính sách chuyển đổi diện tích sản xuất muối tại xã Kỳ Hà, huyện Kỳ Anh 

bị bỏ hoang (cử tri huyện Kỳ Anh). 

+ Quan tâm, rà soát các địa bàn chưa có hệ thống mạng, các đối tượng học 

sinh chưa có máy móc, thiết bị học tập… để kịp thời có biện pháp hỗ trợ, tạo điều 

kiện học tập trực tuyến (cử tri các huyện). 

- Phối hợp phòng HCSN tham mưu các nội dung liên quan kiến nghị: Hỗ trợ 

thêm test nhanh để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra y tế tại chốt phía Nam (cử tri huyện 

Kỳ Anh). 

1.2. Phòng TCĐT chủ trì, phối hợp NS, NSHX tham mưu các nội dung liên quan 

kiến nghị: 

- Quan tâm đầu tư xây dựng tuyến kè dọc sông Ngàn Sâu đoạn thượng nguồn 

lòng hồ thủy điện Hố Hô thuộc địa phận xã Hương Liên do sạt lở nghiêm trọng 

ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống dân sinh (cử tri huyện Hương Khê). 

- Giải pháp để xử lý hệ thống thoát lũ sông Đò Bang tại các xã bãi ngang 

huyện Thạch Hà (cử tri huyện Thạch Hà). 

- Phương án sửa chữa, khắc phục đối với tuyến đê Hoàng Đình đoạn qua khu 

dân cư phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh do nền địa chất yếu, đỉnh đê thấp so với 

yêu cầu, đã bị hư hỏng, xói lở nhiều, dễ dàng xảy ra sự cố trong mùa mưa bão, đe 

dọa đến tính mạng, đời sống của người dân (cử tri thị xã Kỳ Anh). 
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- Quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng của các xã sau sáp nhập như: đường giao 

thông nông thôn, cầu, trụ sở, trường học xã… 

- Quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng khu vực biên giới đảm bảo phát triển kinh tế, 

giữ vững quốc phòng, an ninh, cụ thể tại khu vực Sơn Hồng, Sơn Kim 1, Sơn Kim 

2 (cử tri huyện Hương Sơn). 

1.3. Phòng TCDN chủ trì, phối hợp phòng NSHX tham mưu các nội dung liên 

quan kiến nghị: 

- Chính sách phát triển tăng diện tích đất rừng phòng hộ, rừng tự nhiên và 

tăng cường trồng cây bổ sung rừng tự nhiên (cử tri huyện Hương Khê). 

- Chuyển đổi các loại giống cây trồng thay thế cây keo tại các vùng đất đầu 

nguồn các hồ, đập, sông suối, nhằm góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, lũ 

lụt, hạn hán, chống biến đổi khí hậu và tạo nguồn sinh thủy đảm nguồn nước cho 

các hồ, đập thủy lợi (cử tri huyện Hương Khê). 

- Chính sách xử lý rác rừng hiệu quả vừa bảo vệ rừng vừa cung cấp nguyên 

liệu thu hút các nhà đầu tư xây dựng nhà máy điện sinh khối kết hợp điện rác (cử 

tri điểm cầu tỉnh). 

2. Đề nghị các Đ/c Lãnh đạo Sở phụ trách lĩnh vực chỉ đạo các phòng chủ 

động để phối hợp triển khai, đảm bảo tiến độ, nội dung và chất lượng tham mưu. 

Yêu cầu Trưởng các phòng tập trung thực hiện các nhiệm vụ được phân công, 

đảm bảo tiến độ và chất lượng theo yêu cầu. Giao Văn phòng sở theo dõi, đôn đốc 

các phòng triển khai thực hiện./. 
 
 

Nơi nhận:                                                                                     

- Ban Giám đốc sở;        

- Trưởng các phòng NS, NSHX, HCSN, TCĐT, 

TCDN; 

- Lưu: VP, VT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 
 

 
 

 

Trịnh Văn Ngọc 
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