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Có phương án tổng thể về việc sắp xếp các cơ quan, trụ sở trên địa bàn thành phố. Đối với một số trụ sở đã có phương án 

đấu giá nhưng chưa thực hiện được, đề nghị tỉnh chuyển cho thành phố để thực hiện cho thuê, tránh xuống cấp, lãng phí 

và mất mĩ quan đô thị như trụ sở cũ Tỉnh đoàn, trụ sở Báo Hà Tĩnh cũ,...

Giá và Quản lý CS

2

Bàn giao cơ sở Trường Cao đẳng y tế Hà Tĩnh tại phường Bắc Hà, Trường Năng khiếu tỉnh (cũ) cho thành phố quản lý 

để chỉnh trang. Giải tỏa các khu tập thể đã xuống cấp như Khu tập thể ngành Xây dựng - Công thương, phường Văn 

Yên, khu tập thể Cục Thống kê, khu tập thể Nhà hát..., vì thực tế hiện nay cán bộ không còn ở nữa mà cho thuê

Giá và Quản lý CS

3
Đề nghị tỉnh, Sở Giáo dục - Đào tạo quan tâm nâng cấp cơ sở vật chất, phòng học Trường THPT Phan Đình Phùng và 

THPT Thành Sen, vì hiện nay cơ sở vật chất các trường xuống cấp, không đảm bảo điều kiện dạy - học và đạt chuẩn
Giá và Quản lý CS TCĐT, HCSN

4
Quan tâm, để lại toàn bộ phần bán đấu giá sắp xếp các trụ sở cơ quan thuộc quyền quản lý cấp tỉnh không sử dụng nữa 

trên địa bàn thành phố
Giá và Quản lý CS NS, NSHX

5
Đề nghị tỉnh hằng năm hỗ trợ kinh phí kiến thiết thị chính và sự nghiệp văn hóa thông tin truyền thông ngoài định mức 

hiện hành, giúp thành phố đủ năng lực đảm đương các nhiệm vụ chính trị, các sự kiện của tỉnh trên địa bàn thành phố
Ngân sách NSHX

6
Đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ tu sửa, nâng cấp cơ sở vật chất Bệnh viện đa khoa thành phố, do đã đầu từ từ năm 2008 - 

2009, đến nay đã xuống cấp
Ngân sách

Giá và QLCS, 

TCĐT, HCSN
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STT Nội dung

Phân công tham mưu giải quyết

7

Thành phố Hà Tĩnh mặc dù được Thủ tướng Chính phủ công nhận đô thị loại II và hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới; 

tuy nhiên chất lượng các tiêu chí còn chưa bền vững; để đảm bảo nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng, chỉnh trang đô thị 

đề nghị tỉnh phân chia tỷ lệ phần trăm (%) nguồn thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2021 - 2025 như 

giai đoạn 2016 - 2021

Ngân sách NSHX

8

Theo quy định tại Quyết định số 1083/QĐ-UBND ngày 23/4/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định một số nội 

dung quản lý nguồn vốn vay nhàn rỗi KBNN tạm ứng ngân sách tỉnh để xây dựng hạ tầng đô thị gắn với khai thác, quản 

lý sử dụng nguồn thu từ quỹ đất sau đầu tư trên địa bàn thành phố, số tiền bán đấu giá quyền sử dụng đất thu được sẽ ưu 

tiên trả nợ vay ngân sách, tổ chức đấu giá và thực hiện GPMB, xây dựng hạ tầng theo dự án được duyệt; sau khi quyết 

toán dự án hoàn thành, số kinh phí còn lại ưu tiên đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng đô thị thành phố. Hiện nay, các 

dự án bố trí từ nguồn vốn vay Bộ Tài chính chưa được bố trí đủ nguồn vốn nên các hạng mục công việc triển khai thi 

công còn dở dang chưa hoàn thành theo hồ sơ dự án được phê duyệt ảnh hưởng đến nhu cầu xây dựng nhà ở, sinh hoạt 

của người dân, nhiều hộ dân, cử tri rất bức xúc và làm mất mỹ quan đô thị thành phố. Đề nghị tỉnh bố trí vốn đầu tư hoàn 

thành các dự án

Ngân sách NSHX, TCĐT
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