
TT Nội dung kiến nghị cử tri Kết quả giải quyết/đề xuất hướng giải quyết

Lộ trình dứt 

điểm giải 

quyết

I

1

II Lĩnh vực đất đai, tài nguyên môi trường

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỬ TRI GỬI ĐẾN KỲ HỌP THỨ 10, HĐND TỈNH KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2021-2026

(Kèm theo Công văn số                /STC-QLG&CS ngày   tháng 11 năm 2022 của Sở Tài chính)

Kiến nghị của cử tri phường Đông Lễ (Đông Hà)

Lĩnh vực nông nghiệp nông thôn

Tháo gỡ giá nông sản (lúa) cho người dân vì hiện 

nay giá quá thấp trong khi giá vật tư đầu vào 

(phân bón, thuốc BVTV tăng cao) cũng như giá 

xăng dầu cao gây khó khăn cho đời sống của 

người dân

Chính phủ, UBND tỉnh và các Sở ban ngành liên quan đã tăng cường công tác quản lý, điều hành giá để góp phần kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra

(Công văn 1961/UBND-TCTM ngày 05/5/2022 về việc triển khai công tác điều hành giá năm 2022; Công văn 3923/UBND-TCTM ngày 16/8/2022 về việc

tăng cường các biện pháp quản lý giá, điều hành giá và gần đây nhất là Công văn 5505/UBND-TCTM ngày 01/11 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp

quản lý, điều hành giá). 

Về kiểm soát tăng giá đầu vào như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giá xăng dầu tăng cao, Chính phủ và UBND đã có văn bản chỉ đạo cụ thể:

- Giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật:Công văn số 3923/UBND-TCTM của UBND tỉnh chỉ đạo Sở NN và PTNT theo dõi tình hình thị trường cung, cầu mặt

hàng phân bón, thức ăn chăn nuôi; Kịp thời báo cáo và tham mưu đề xuất các biện pháp đảm bảo cung ứng mặt hàng phân bón, thức ăn chăn nuôi trên địa

bàn tỉnh khi thị trường có sự biến động lớn về giá; Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông và các đơn vị liên quan thông tin rộng rãi trên các kênh

thông tin đại chúng, đến các doanh nghiệp để các doanh nghiệp có kế hoạch mua nguyên liệu, dự trữ nguyên liệu cho sản xuất kinh doanh, tránh tình trạng

thiếu hụt khi giá tăng cao. Chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ,

găm hàng, tăng giá bất hợp lý, trái quy định pháp luật.

- Giá xăng dầu: UBND tỉnh chỉ đạo cụ thể Sở Công thương: Theo dõi tình hình cung ứng, giá xăng dầu; Tham mưu đề xuất các biện pháp đảm bảo cung ứng

xăng dầu trên địa bàn tỉnh khi thị trường có sự biến động lớn về giá; Chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý thị trường và các Sở, ngành, địa phương tăng cường

hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, trái quy định pháp luật. 

Kiến nghị, Đề xuất:

- UBND tỉnh chỉ đạo Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu, xây dựng các giải pháp giúp bà con nông dân

nâng cao năng suất và chất lượng nông sản (lúa gạo) nhằm nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm, đảm bảo lợi ích, gia tăng thu nhập cho người dân; Đồng

thời, nghiên cứu, đề xuất những gói hỗ trợ đặc thù về việc thu mua, tạm trữ nông sản trong trường hợp cần thiết giúp nông dân có thu nhập ổn định, tránh

tình trạng được mùa, mất giá.

- Cần nâng cao vai trò quản lý của nhà nước (Sở NN&PTNT, Sở Công Thương và các cấp chính quyền địa phương) trong việc hỗ trợ người nông dân sau thu

hoạch và ban hành các chính hỗ trợ, phát triển nông nghiệp; đồng thời thúc đẩy sự hợp tác giữa các doanh nghiệp thu mua với người nông dân để giảm tổn

thất sau thu mua; tăng cường công tác phối hợp giữa các địa phương để hỗ trợ cho khối doanh nghiệp ngành lương thực trong việc liên kết, kết nối vùng sản

xuất, vận chuyển và tiêu thụ sản phẩm nông sản.

- Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường tỉnh tăng cường thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất, buôn bán phân bón để kịp

thời phát hiện, xử lý việc đầu cơ, tích trữ hàng hóa để nâng giá bán; phát hiện hàng không đảm bảo chất lượng, hàng giả trên địa bàn tỉnh làm ảnh hưởng đến

chi phí sản xuất và năng suất cây trồng.

- Đối với người nông dân, trước tình hình giá vật tư phân bón tăng mạnh, người nông dân cần sử dụng các loại phân bón một cách hiệu quả, hợp lý, tiết kiệm,

tránh lãng phí. Về lâu dài, các cơ quan chức năng, người nông dân cần thay đổi thói quen sản xuất, tăng cường sử dụng các loại phân hữu cơ thay thế phân

hóa học để giảm chi phí đầu tư, tăng thu nhập và bảo đảm sản xuất phát triển bền vững. Đây mới là những biện pháp căn cơ để thích ứng giá phân bón trước

thị trường vật tư nông nghiệp không ổn định như hiện nay.



TT Nội dung kiến nghị cử tri Kết quả giải quyết/đề xuất hướng giải quyết

Lộ trình dứt 

điểm giải 

quyết

1

Đề nghị quy định cụ thể về hệ số k (k>1 so với 

giá đất của UBND tỉnh) để tính thuế đối với diện 

tích chuyển mục đích nằm ngoài hạn mức nhằm 

tăng thu cho ngân sách

Hiện nay, Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đang được điều chỉnh, bổ sung (dự kiến thông qua vào kỳ họp cuối 

năm 2022). Do vậy, Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và các địa phương rà soát, hoàn thiện hệ số điều chỉnh giá đất so 

với các loại đất theo quy định áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

2

Cử tri các xã trên địa bàn huyện Triệu Phong:

quy định áp giá đất hỗ trợ bồi thường GPMB của

Nhà nước quá thấp so với giá thực tế của thị

trường, đề nghị điều chỉnh xem xét điều chỉnh giá 

đất phù hợp để thuận tiện trong công tác GPMB,

tránh thiệt thòi cho bà con khi thực hiện GPMB

thực hiện các dự án

Hiện nay, giá đất thực hiện bồi thường GPMB được xác định theo giá đất cụ thể đối với từng dự án. Giá đất do đơn vị tư vấn khảo sát nên đã phản ánh dược 

yếu tố thị trường tại thời điểm của giá đất.

III

Giá dịch vụ thăm khám, chụp phim, siêu âm, 

giường bệnh cũng như một số loại thuốc điều trị 

cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh quá 

cao, gây khó khăn cho người dân đến thăm khám 

và điều trị.

- Đối với giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế: thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế

- Đối với giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không sử dụng bảo hiểm y tế: Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức giá cụ thể. Trong trường hợp điều 

chỉnh mức giá, Sở Y tế có trách nhiệm chủ trì, thống nhất với Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, 

quyết định giá dịch vụ và thời điểm thực hiện đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương

IV Lĩnh vực xây dựng, công nghiệp và giao thông

Đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo giải quyết 

về chủ trương cho thuê, đấu lại lô quầy chợ Cầu - 

Thị trấn Gio Linh. UBND huyện Gio Linh đã có 

Tờ trình 764/TTr-UBND ngày 05/6/2019 gửi 

UBND tỉnh và Sở Tài chính nhưng đến nay chưa 

nhận được ý kiến chỉ đạo.

Theo quy định tại điều 3 Quyết định 28/2018/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND tỉnh về phân cấp và trách nhiệm quản lý nhà nước về chợ trên địa bàn 

tỉnh Quảng Trị, chợ Cầu thuộc trách nhiệm quản lý của UBND huyện. Theo quy định tại điểm a khoản 2 điều 11 Nghị định 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 

của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ,  Ban quản lý chợ lập phương án bố trí, sắp xếp ngành nghề kinh doanh, sử dụng điểm kinh doanh tại chợ, trình 

Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong trường hợp cần trao đổi, làm rõ các nội dung liên quan, UBND huyện có văn bản gửi Sở Công 

Thương, Sở Tài chính để được hướng dẫn cụ thể.

V

Có ý kiến, kiến nghị HĐND tỉnh xem xét, bố trí 

kinh phí tăng ngân sách hoạt động cho khối Đảng 

theo tinh thần Quyết định 99-QĐ/TW ngày 30 

tháng 5 năm 2012 của Ban Bí thư về quy định 

chế độ hoạt động công tác Đảng của tổ chức cơ 

sở đảng.

Ngày 09/12/2021, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 152/2021/NQ-HĐND quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên

ngân sách địa phương năm 2022, ổn định đến năm 2025; trong đó định mức chi quản lý hành chính, đảng, đoàn thể phân bổ theo tiêu chí bổ sung đối với cấp

huyện, cấp xã (tại khoản 4, Điều 3) đã bao gồm kinh phí hỗ trợ chi công tác đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 30 tháng 5 năm 2012 của Ban Bí thư

Trung ương Đảng và được tỉnh giao trong dự toán đầu năm cho các huyện, thành phố. Định mức chi thường xuyên năm 2022 đã tính toán có mức tăng so

với định mức chi thường xuyên NSĐP năm 2017, áp dụng cho giai đoạn 2017-2021 và phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương hiện nay.

Đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã cân đối ngân sách địa phương để phân bổ, bố trí đảm bảo kinh phí hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng theo

Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đồng thời, kiến nghị UBND tỉnh, HĐND tỉnh ghi nhận ý kiến của cử tri,

trong các năm tiếp theo của thời kỳ ổn định 2022-2025, nếu có biến động về khả năng đảm bảo cân đối ngân sách, giao Sở Tài chính phối hợp với các huyện,

thành phố, thị xã đánh giá nội dung này và trình UBND tỉnh, HĐND tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp. 

VI

1 Kiến nghị của cử tri xã Phong Bình (Gio Linh): 

Lĩnh vực văn hóa xã hội

Lĩnh vực nội chính, pháp chế

Lính vực phí, lệ phí



TT Nội dung kiến nghị cử tri Kết quả giải quyết/đề xuất hướng giải quyết

Lộ trình dứt 

điểm giải 

quyết

Việc thu phí, lệ phí đối với những trường hợp cấp 

giấy, chuyển nhượng tặng, cho quyền sử dụng đất 

khi người dân chuyển đổi từ chứng minh nhân 

dân sang căn cước công dân tăng từ mức 275.000 

đồng sang 635.000 đồng/giấy CNQSD đất là quá 

cao. Đề nghị xem xét, điều chỉnh giảm mức thu 

phí

Hiện nay, phí và lệ phí thuộc lĩnh vực đất đai đang được thực hiện theo quy định tại Nghị quyết 13/2022/NQ-HĐND ngày 15/4/2022 của HĐND tỉnh. Qua rà

soát mức thu của các loại phí cấp giấy chứng nhận lần đầu hoặc cấp đổi không có mức thu 635.000 đồng/giấy chứng nhận. Kiến nghị của cử tri chưa phản

ánh cụ thể thời điểm phát sinh nghĩa vụ tài chính và các thủ tục hành chính liên quan được thực hiện. Việc tổ chức thực hiện Nghị quyết về phí, lệ phí thuộc

thẩm quyền của HĐND tỉnh là trách nhiệm của các tổ chức thu phí. Cụ thể ở đây là Văn phòng Đăng ký đất đai tại các địa phương. Do đó, Sở Tài chính đề

xuất UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra, yêu cầu Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Gio

Linh báo cáo, giải trình cụ thể về việc áp dụng mức thu phí đối với các hồ sơ liên quan đến kiến nghị của cử tri xã Phong Bình, đề xuất cụ thể hướng giải

quyết.

2

Việc sát nhập 2 xã (Vĩnh Trung và Vĩnh Nam) đã 

2 năm nhưng thủ tục hành chính chuyển đổi các 

giấy tờ liên quan quá chậm, tốn nhiều chi phí gây 

phiền hà cho người dân, đề nghị tỉnh có chỉ đạo, 

kiểm tra, hướng dẫn giảm bớt các thủ tục hành 

chính cũng như các loại phí cho dân

Theo quy định tại Nghị quyết 13/2022/NQ-HĐND, trường hợp thay đổi địa giới hành chính, tên đơn vị hành chính theo Quyết định của cơ quan Nhà nước có

thẩm quyền được miễn thu phí, lệ phí lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. Ngày 06/10/2021, UBND tỉnh Quảng Trị đã có QĐ 2896/QĐ-

UBND phê duyệt thiết kế kỹ thuật- dự toán công trình: Đo vẽ bổ sung, đăng ký đất đai, biên tập lại bản đồ địa chính, chỉnh lý hồ sơ địa chính và lập hồ sơ

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các xã, thị trấn do điều chỉnh, sát nhập địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh. Ngày 15/11/2021, Sở TNMT có QĐ

3875/QĐ-STNMT đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước cho VP ĐKĐĐ tỉnh thực hiện. Ngày 26/01/2022 VP ĐKĐĐ tỉnh

có QĐ 88/QĐ-VPĐK giao nhiệm vụ thực hiện cho chi nhánh các VP ĐKĐĐ tại các huyện. Do đó, Sở Tài chính đề nghi UBND tỉnh yêu cầu Sở TNMT,

VPĐKĐĐ tỉnh báo cáo tình hình thực hiện nội dung công việc liên quan, giải trình về việc thu phí, lệ phí của người dân thuộc đối tượng được miễn phí và lệ

phí. 

Kiến nghị của cử tri xã Trung Nam (Vĩnh Linh)
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