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ỦY BAN NHÂN DÂN                           

HUYỆN HÀM TÂN 
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 409/BC-UBND     Hàm Tân, ngày 25 tháng 11  năm 2019 
 

 

 

BÁO CÁO 
 Chuẩn bị nội dung trả lời đối thoại theo Quyết định số 218-QĐ/TW đối với 

nhân dân xã Thắng Hải 

 

Thực hiện Công văn số 4342-CV/HU ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Ban 

Thường vụ Huyện ủy về việc chỉ đạo chuẩn bị nội dung trả lời đối thoại theo 

Quyết định 218-QĐ/TW, UBND huyện Hàm Tân báo cáo trả lời một số nội dung 

kiến nghị của nhân dân xã Thắng Hải cụ thể như sau: 

1. Việc thực hiện Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính 

phủ; theo đó tinh giản biên chế một số người hoạt động không chuyên trách 

gây khó khăn cho một số tổ chức trong thực hiện nhiệm vụ, đề nghị UBND 

huyện có định hướng, tháo gỡ.  

- Theo quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của 

Chính phủ, có hiệu lực kể từ ngày 25/6/2019 thì số lượng cán bộ, công chức mỗi 

xã giảm 02 người; số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã ở mỗi 

đơn vị giảm từ 08 - 09 người tùy theo phân loại đơn vị hành chính. Do đó, để 

thuận lợi cho việc thực hiện Nghị định số 34, Sở Nội vụ có ban hành Công văn 

số 1603/ SNV-XDCQ ngày 08/7/2019 đề nghị Chủ tịch UBND các huyện, thị 

xã, thành phố tạm dừng việc tuyển dụng, tiếp nhận, bố trí mới công chức (trừ 02 

chức danh thực hiện xét tuyển: Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã, Trưởng Công an 

xã) và người hoạt động không chuyên trách cấp xã cho tới khi Ủy ban nhân dân 

tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết triển khai thực hiện theo 

quy định. Hiện nay, HĐND tỉnh chưa thông qua Nghị quyết nên việc thực hiện 

Nghị định số 34/2019/NĐ-CP chưa được triển khai thực hiện thì số lượng cán 

bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã tạm thời không 

thay đổi.  

- Đối với việc không cho hợp đồng thêm công chức thì tại Công văn số 

2843/BNV-CCVC và 2845/BNV-CCVC ngày 29/7/2014 của Bộ Nội vụ có nêu 

“không thực hiện việc ký hợp đồng lao động để làm việc chuyên môn, nghiệp vụ 

trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính” và “theo quy định của Luật Cán 

bộ, công chức năm 2008 thì ở cấp xã không có đối tượng là người làm việc theo 

chế độ hợp đồng lao động”. 

2. Hiện nay, trên địa bàn xã có 9 trường hợp là người bị địch bắt, tù 

đày gồm ông Phan Tấn Thiện, Trần Trung Kiên, Nguyễn Văn Thy, Lê Văn 

Sử, Phan Thị Thỉu – thôn Hà Lãng, Nguyễn Đức Bổng – thôn Bàu Giêng, 
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Nguyễn Thị Hường, Võ Thị Xanh – thôn Thắng Hải, Huỳnh Văn Miên – thôn 

Suối Tứ; các đối tượng này đã làm hồ sơ gửi huyện đã lâu nhưng đến nay 

chưa được hưởng chế độ. Đề nghị huyện trả lời những vướng mắc đối với hồ 

sơ trên. 

Theo báo cáo của Hội Cựu tù Chính trị huyện, 9 trường hợp nêu trên chưa 

đủ điều kiện để xem xét giải quyết vì một số lý do như sau: Căn cứ Điều 10 Thông 

tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của Bộ Lao động Thương binh và 

xã hội hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có 

công với cách mạng, 09 trường hợp trên chưa đảm bảo thành phần hồ sơ theo quy 

định. Do đó, đề nghị các ông, bà Phan Tấn Thiện, Trần Trung Kiên, Nguyễn Văn 

Thy, Lê Văn Sửu, Phan Thị Thỉu, Nguyễn Đức Bổng, Nguyễn Thị Hường, Võ 

Thị Xanh, Huỳnh Văn Miên liên hệ Hội Cựu tù Chính trị huyện để được hướng 

dẫn bổ sung giấy tờ có liên quan theo quy định tại khoản 1, khoản 2, Điểu 10 

Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH (về Công an tỉnh nơi tham tham kháng 

chiến để xin xác nhận thời gian bị địch bắt tù đày và nơi giam giữ trong quá trình 

tham gia kháng chiến) để xem xét, giải quyết chế độ theo quy định. 

3. Tình hình trộm cắp, tệ nạn ma túy trên địa bàn xã có diễn biến phức 

tạp nhưng địa phương chưa được tăng cường lực lượng công an chính quy. 

Đề nghị huyện tăng cường tuần tra kiểm soát; đồng thời sớm tăng cường lực 

lượng công an chính quy cho địa phương, nhằm kịp thời tăng cường các biện 

pháp đảm bảo an ninh trật tự. 

Công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm trên lĩnh vực 

TTATXH được cấp ủy, lãnh đạo Công an huyện quan tâm tập trung chỉ đạo. 

Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch triệt xóa các tụ điểm tệ nạn ma túy 

của Công an xã Thắng Hải. UBND huyện yêu cầu UBND xã Thắng Hải chỉ đạo 

Công an xã Thắng Hải nếu có khó khăn, vướng mắc về nghiệp vụ công tác, về 

lực lượng, phương tiện thì có văn bản yêu cầu hỗ trợ hoặc trao đổi thông tin với 

các đội nghiệp vụ của Công an huyện để phối hợp tổ chức triệt xóa các tụ điểm 

ma túy trên địa bàn xã Thắng Hải đạt hiệu quả. Thời gian tới, UBND huyện sẽ 

tiếp tục chỉ đạo Công an huyện tăng cường lực lượng tuần tra đảm bảo ANTT, 

đấu tranh, triệt phá các tụ điểm ma túy không để phát sinh phức tạp trên địa bàn 

xã Thắng Hải.  

Về công tác điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công 

an xã, Công an huyện đã xây dựng Đề án số 186/ĐA-CAH ngày 27/02/2019 đề 
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án tổng thể điều động Công an chính quy đảm bảo nhiệm các chức danh Công an 

xã, đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới. Theo đó, trong 

năm 2019, Công an huyện đã có văn bản xin ý kiến bố trí 04 đồng chí Công an 

chính quy đảm bảo nhiệm chức danh Trưởng Công an xã (Tân Xuân, Tân Hà, 

Tân Phúc và Thắng Hải) khi Đảng ủy Công an Trung ương thống nhất chủ trương 

cho phép bố trí Công an chính quy ở các xã không phải là xã trọng điểm phức tạp 

về ANTT và UBND tỉnh phê duyệt Đề án tăng cường Công an chính quy đảm 

nhiệm các chức danh Công an xã. Công an huyện đã phối hợp với Phòng Nội vụ 

huyện dự kiến phương án bố trí công tác khác đối với các chức danh Trưởng, Phó 

và Công an viên trực khi điều động Công an chính quy về đảm nhiệm các chức 

danh Công an xã nhằm đảm bảo tính khả thi của Đề án.  

Ngày 08/11/2019 Công an tỉnh có Công văn số 1741/CAT-PX01 về việc 

phối hợp điều động Công an xã chính quy; trong đó có Công an xã Thắng Hải; 

hiện nay UBND huyện giao Công an huyện, Phòng Nội vụ triển khai thực hiện.  

4. Hiện nay tuyến đường chính vào thôn Suối Bang, tuyến đường 331 

và một số tuyến đường dân sinh bị hư hỏng nặng, lưu thông rất khó khăn, 

kiến nghị UBND huyện xem xét cho đầu tư sửa chữa các tuyến đường này 

để nhân dân đi lại được thuận tiện. 

- Đối với tuyến đường chính vào thôn Suối Bang, xã Thắng Hải (đường 

vào dự án Khu 300 - 400 ha, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân) đã được UBND tỉnh 

giao Chi cục Phát triển nông thôn Bình Thuận làm chủ đầu tư. Hiện nay, Chi cục 

Phát triển nông thôn Bình Thuận đã triển khai lập hồ sơ báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư xây dựng công trình trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định và xem 

xét tham mưu UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư và đồng thời đưa danh 

mục công trình đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn của tỉnh giai đoạn 2021 

- 2025. Do đó, khi thủ tục hồ sơ hoàn thiện và UBND tỉnh cân đối được nguồn 

kinh phí sẽ triển khai thực hiện. Trước mắt, để thuận tiện cho việc đi lại sinh hoạt, 

vận chuyển hàng hóa của nhân dân, đề nghị UBND xã Thắng Hải vận động các 

mạnh thường quân, doanh nghiệp, các chủ phương tiện và người dân thường 

xuyên tham gia giao thông trên tuyến đường đóng góp kinh phí tu sửa các vị trí 

hư hỏng của tuyến đường để đảm bảo thuận tiện cho việc đi lại sinh hoạt, vận 

chuyển hàng hóa của nhân dân. 

- Đối với tuyến đường 331 (đường số 9), xã Thắng Hải là tuyến đường 

giao thông nông thôn được đầu tư từ năm 2010, với chiều dài tuyến đường 5.075 

mét; điểm đầu tuyến giao Quốc lộ 55, tại lý trình khoảng Km54+70; điểm cuối 

tuyến giáp đường đất hiện hữu; kết cấu mặt đường bằng đá dăm kẹp đất, láng 

nhựa dày 2,5cm; mặt đường rộng 5,5 mét, nền đường rộng 7,5 mét. Đây là tuyến 
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đường phục vụ cho việc đi lại của nhân dân các thôn Suối Tứ, Suối Bang ra 

Quốc lộ 55 đi đến trung tâm xã và ngược lại. Ngoài ra, còn phục vụ việc vận 

chuyển hàng hóa tại khu sản xuất khoảng hơn 800 ha của người dân, do đó lưu 

lượng phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường khá nhiều cộng với 

việc vận chuyển hàng hóa có tải trọng tương đối lớn dẫn đến tuyến đường nhanh 

chóng xuống cấp, có nhiều đoạn bị hư hỏng toàn bộ kết cấu nền, mặt đường và 

nhiều đoạn xuất hiện ổ gà, ổ voi, nứt nẻ mặt đường láng nhựa gây ảnh hưởng 

đến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân. 

Vấn đề nêu trên, đã được các phòng chuyên môn của huyện khảo sát và 

UBND huyện đã báo cáo đề xuất Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý bảo trì đường 

bộ Bình Thuận xem xét hỗ trợ kinh phí từ nguồn vốn bảo trì đường bộ năm 2018 

(khoảng 2 tỷ đồng) để sửa chữa nhưng đến nay Sở Giao thông vận tải, Ban Quản 

lý bảo trì đường bộ Bình Thuận chưa có ý kiến phản hồi. 

Do đó, trong thời gian tới UBND huyện sẽ xem xét tính toán, cân đối nguồn 

kinh phí của huyện để khắc phục sửa chữa nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc 

đi lại sinh hoạt, vận chuyển hàng hóa của nhân dân. 

Trước mắt, để tránh tình trạng nền, mặt đường của tuyến đường bị hư hỏng 

thêm; UBND huyện đề nghị UBND xã Thắng Hải theo dõi, nắm bắt các loại 

phương tiện vận tải quá tải trọng thường xuyên tham gia giao thông trên tuyến 

đường báo cáo các cơ quan chức năng (Thanh tra giao thông, Công an huyện) xử 

lý theo quy định vì hiện tại trên tuyến đường đã được gắn biển báo hạn chế tải 

trọng. 

- Đối với một số tuyến đường dân sinh bị hư hỏng nặng, lưu thông rất khó 

khăn; UBND huyện sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện tiến hành khảo 

sát và tham mưu báo cáo đề xuất UBND huyện xem xét, giải quyết. 

5. Nhân dân trên địa bàn hầu hết phải đi làm ăn xa, làm thuê ở các 

tỉnh, địa phương khác nên việc tập hợp nhân dân, huy động nguồn lực rất 

hạn chế. Kiến nghị lãnh đạo các cấp trên quan tâm tác động để đưa cụm 

công nghiệp, các dự án trên địa bàn sớm đi vào hoạt động, thu hút lao động 

của địa phương, tạo điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao nguồn thu nhập 

cho địa phương. 

UBND huyện đã tập trung triển khai đôn đốc, làm việc với chủ đầu tư, ban 

hành nhiều văn bản đề nghị đẩy nhanh tiến độ và phối hợp với các sở, ngành tháo 

gỡ khó khăn, vướng mắc để đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Thắng 

Hải 1, 2, 3 và thu hút các dự án thứ cấp; cụ thể: Ngày 15/02/2019 ban hành Công 

văn số 471/UBND-KTHT, ngày 04/5/2019 ban hành Công văn số 1377/UBND-
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KTHT, ngày 17/9/2019 tiếp tục ban hành Công văn số 3051/UBND-KTHT đề 

nghị Công ty CP Đầu tư và Phát triển công nghiệp Bảo thư (Công ty Bảo Thư) 

xây dựng kế hoạch và đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công 

nghiệp Thắng Hải 1, 2, 3; đồng thời vào ngày 10/7/2019 UBND huyện đã tổ chức 

làm việc với Công ty Bảo Thư về tình hình triển khai đầu tư xây dựng Cụm công 

nghiệp Thắng Hải 1, 2, 3. Tuy nhiên, đến nay tiến độ triển khai còn chậm, kết quả 

đạt được chưa cao, chưa đạt kế hoạch như chủ đầu tư đề ra, cụ thể:  

- Cụm công nghiệp Thắng Hải 1: Đã thực hiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ 

tầng theo quy hoạch đạt khoảng 90% khối lượng, đáp ứng yêu cầu kêu gọi đầu tư 

các dự án thứ cấp; đến nay đã thu hút được 04 dự án đầu tư thứ cấp, với tổng vốn 

đăng ký đầu tư 1.105,377 tỷ đồng, tổng diện tích đất đã cấp Giấy chứng nhận đầu 

tư là 23,88 ha/34,1335 ha, lấp đầy được 69,96%. Hiện nay đã có 02 dự án thứ cấp 

đi vào hoạt động (dự án chế biến cát và gạch tuynel), còn 02 dự án hiện đang triển 

khai xây dựng dự án. 

- Cụm công nghiệp Thắng Hải 2: Đã hoàn thành công tác đền bù giải phóng 

mặt bằng; chủ đầu tư đã lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 và đã được 

UBND huyện phê duyệt; đã lập lại hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công 

dự án và đã được Sở Xây dựng thẩm định; hiện chủ đầu tư đang nộp hồ sơ xin 

Giấy phép khai thác phần đất dôi dư theo quy hoạch chi tiết để thực hiện san lấp 

mặt bằng dự án. Tuy nhiên, theo ý kiến của Sở Xây dựng thì cần phải tính toán 

lại cao trình nền thiết kế cho phù hợp, tránh đào đắp lớn gây sạt lỡ cho khu vực 

lân cận nên phòng đang rà soát báo cáo UBND huyện. Theo kế hoạch của chủ 

đầu tư, đến cuối năm 2020 xây dựng hoàn thành kết cấu hạ tầng bên trong cụm.  

- Cụm công nghiệp Thắng Hải 3: UBND tỉnh đã phê duyệt thành lập vào 

ngày 29/9/2017; chủ đầu tư đã thực hiện ký hợp đồng với đơn vị đo đạc, đơn vị 

lập quy hoạch chi tiết 1/500. Tuy nhiên đến nay chưa hoàn thiện hồ sơ đo đạc địa 

chính để thực hiện công tác bồi thường giải tỏa, chưa hoàn thiện lập hồ sơ quy 

hoạch chi tiết 1/500 trình phê duyệt. Theo kế hoạch của chủ đầu tư thì đến cuối 

năm 2020 hoàn thành công tác bồi thường giải tỏa, các thủ tục đầu tư xây dựng 

và khởi công xây dựng hạ tầng.  

6. Đề nghị cấp huyện quan tâm chỉ đạo ngành chức năng rà soát, kiểm 

tra việc vận chuyển, buôn bán cũng như thực hiện việc đảm bảo vệ sinh an 

toàn thực phẩm tại chợ Thắng Hải. 

- Công tác quản lý thị trường: Đội quản lý thị trường số 2 được Cục quản 

lý thị trường tỉnh Bình Thuận phân công nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường 

địa bàn thị xã La Gi và huyện Hàm Tân, trong thời gian qua Đội quản lý thị trường 

số 2 đã có nhiều cố gắng tuần tra, kiểm soát; tuy nhiên công tác kiểm tra, kiểm 
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soát thị trường trên địa bàn huyện Hàm Tân, nhất là địa bàn xã Thắng Hải vẫn 

còn nhiều hạn chế. UBND huyện ghi nhận nội dung phản ánh của cử tri, trong 

thời gian tới UBND huyện sẽ tiếp tục đề nghị Đội quản lý thị trường số 2 tăng 

cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường tại các xã giáp ranh để xử lý các 

hành vi vi phạm, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. 

- Đối với công tác an toàn thực phẩm tại chợ Thắng Hải: Ngày 13/8/2019, 

UBND huyện Hàm Tân đã ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND về việc kiểm 

tra liên ngành công tác đảm bảo an toàn thực phẩm sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm ngành công thương trên địa bàn huyện Hàm Tân và thành lập Đoàn liên 

ngành kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm thuộc ngành công thương 

quản lý theo Quyết định số 1434/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của UBND huyện 

Hàm Tân. 

UBND huyện ghi nhận ý kiến phản ánh của cử tri, trong thời gian đến, 

UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo Đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức kiểm tra công 

tác an toàn thực phẩm trên địa bàn xã Thắng Hải, trước mắt đề nghị Ban chỉ đạo 

VSATTP xã Thắng Hải cần làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đối với các 

tổ chức, cá nhân sản xuất, buôn bán, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thực hiện 

theo đúng quy định của Luật an toàn thực phẩm ngày 17/6/2010 và Nghị định số 

15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật an toàn thực phẩm. 

7. Cửa biển Hà Lãng thường xuyên thay đổi theo mùa làm ảnh hưởng 

việc lưu thông của ghe, thuyền ra vào, đề nghị huyện xem xét đề nghị tỉnh 

quan tâm đầu tư xây dựng kiên cố cửa biển này để ngư dân lưu thông tàu 

ghe được thuận tiện và đảm bảo ổn định bờ cát, môi trường cho các dự án 

du lịch đầu tư tại khu vực này. 

Cửa biển Hà Lãng nằm trong quy hoạch hệ thống khu neo đậu tránh trú bão 

cho tàu cá đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt tại Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 12/11/2015, quy mô neo đậu trú 

bão cho 200 tàu cá công suất đến 200 Cv. Tuy nhiên, do khó khăn về nguồn vốn 

ngân sách nên khu neo đậu tránh trú bão cửa Hà Lãng chưa được ghi vốn đầu tư 

xây dựng trong giai đoạn 2016 - 2020. 

Việc nạo vét thông luồng cửa biển Hà Lãng và khu vực Sông Chùa là cần 

thiết, góp phần đảm bảo cho tàu thuyền ra, vào cửa biển được an toàn và có chỗ 

neo đậu để tránh, trú bão; đồng thời góp phần tiêu thoát lũ trong mùa mưa bão 

phù hợp với nguyện vọng của ngư dân. 

Do đặc thù cửa biển Hà Lãng khá hẹp, chưa được đầu tư xây dựng công trình 

đê, kè bảo vệ. UBND huyện sẽ ghi nhận và tiếp tục kiến nghị các sở, ngành của 
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tỉnh khảo sát thực tế để xác định phạm vi, quy mô và phương thức nạo vét xây 

dựng kiên cố cửa biển này cho phù hợp. 

8. Tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của một bộ phận y, bác sĩ trong 

các cơ sở y tế trên địa bàn xã chưa đáp ứng nhu cầu của người dân; do đó 

việc tham gia bảo hiểm y tế chưa đạt kết quả cao. Đề nghị UBND huyện tăng 

cường chỉ đạo, kiểm tra chấn chỉnh: 

Do ý kiến phản ánh của cử tri nêu sự việc còn chung chung, do đó UBND 

huyện không thể xác minh thông tin một cách chính xác để trả lời cho cử tri được 

rõ. Theo báo cáo của Trung tâm Y tế Hàm Tân, thời gian qua, tập thể trạm y tế 

Thắng Hải đã có nhiều cố gắng trong công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức 

khỏe cho nhân dân, nhất là việc thực hiện sơ cấp cứu ban đầu, khám chữa bệnh 

bằng BHYT và phòng, chống dịch bệnh. Nhưng vì tuyến y tế cơ sở, cùng với đa 

số nhân viên tại trạm đều có trình độ trung cấp nên trong chuyên môn cũng có 

những hạn chế nhất định. Hiện tại chỉ điều trị một số bệnh thông thường, mãn 

tính; các bệnh diễn biến phức tạp, bệnh chuyên khoa…thì nằm ngoài khả năng 

chuyên môn của trạm y tế nên phải chuyển lên tuyến trên. 

Trong tình hình huyện đang thiếu nhiều bác sĩ nhưng Trung tâm Y tế Hàm 

Tân đã cố gắng thực hiện Đề án 1816 hỗ trợ 1 bác sỹ về trạm y tế Thắng Hải 

khám chữa bệnh 02 ngày/tuần nhằm phục vụ tốt hơn nữa nhu cầu khám chữa 

bệnh của bà con nhân dân tại địa phương. 

UBND huyện tiếp thu ý kiến của cử tri, trong thời gian tới, UBND huyện sẽ 

tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Y tế Hàm Tân tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo 

chuyên môn đối với trạm y tế xã Thắng Hải, triển khai nhiều lớp tập huấn điều trị 

để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của đội ngũ nhân viên y tế. 

9. Đề nghị Huyện quan tâm hỗ trợ hoặc cho ý kiến chỉ đạo đối với các 

thiết chế văn hóa ở các thôn của xã Thắng Hải, quá trình sử dụng đã xuống 

cấp, hư hỏng không sử dụng được: 

- Về kinh phí xây dựng mới nhà văn hóa thôn, khu phố: Theo quy định tại 

Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08/3/2011 của Bộ VHTT&DL quy 

định mẫu về tổ chức, hoạt động và tiêu chí của nhà văn hóa - khu thể thao thôn 

thì kinh phí xây dựng nhà văn hóa, khu thể thao thôn do ngân sách nhà nước cấp 

trên và địa phương (xã) hỗ trợ một phần; cơ bản kinh phí xây dựng do nhân dân 

đóng góp và huy động từ các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tài trợ.  

- Để hỗ trợ các thôn, khu phố trên địa bàn huyện có nơi sinh hoạt ổn định và 

tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao năm 2007 và 2008, 

UBND huyện đã hỗ trợ mỗi thôn, khu phố xây mới nhà văn hóa 40 triệu đồng/nhà 

văn hóa. Năm 2015, khi xã Thắng Hải về đích nông thôn mới, UBND huyện cũng 

đã hỗ trợ kinh phí hàng trăm triệu đồng để sửa chữa nâng cấp nhà văn hóa 5 thôn 

thuộc xã Thắng Hải để đảm bảo đạt tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa.  
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- Qua quá trình sử dụng, hiện nay nhà văn hóa các thôn của xã Thắng Hải 

đã hư hỏng, xuống cấp không sử dụng được nữa. Để khắc phục tình trạng nêu 

trên, UBND huyện đề nghị UBND xã Thắng Hải cân đối từ nguồn ngân sách vượt 

thu hàng năm để hỗ trợ một phần cho các thôn sửa chữa nhà văn hóa các thôn, 

đồng thời hướng dẫn, cùng với Ban điều hành các thôn của xã vận động nhân dân 

đóng góp kinh phí, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ kinh 

phí để sửa chữa nâng cấp nhà văn hóa các thôn đảm bảo an toàn cho việc tổ chức 

các hoạt động.  

10. Đề nghị huyện sớm phân khai nguồn kinh phí khen thưởng xã đạt 

nông thôn mới để thanh lý hợp đồng công trình hệ thống loa của xã. Hệ thống 

này được đầu tư đã lâu, đến nay đã xuống cấp, đơn vị thi công lắp đặt ở xã, 

khi có sự cố liện hệ để bảo trì khắc phục rất khó khăn làm ảnh hưởng rất 

nhiều đến công tác tuyên truyền của xã Thắng Hải. 

Đối với nguồn vốn thưởng xã đạt chuẩn nông thôn mới, UBND xã Thắng 

Hải đã đăng ký thực hiện công trình Mô hình hệ thống truyền thanh kiểu mẫu xã 

nông thôn mới, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân.  

Đến nay, Công trình trên đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư 

tại Quyết định số 865/QĐ-UBND ngày 05/4/2019; UBND huyện đã có Công văn 

số 1381/UBND-TCKH ngày 04/5/2019 về việc thực hiện các công trình khen 

thưởng các xã đạt chuẩn nông thôn mới. Công trình đã được UBND huyện phê 

duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật công trình với tổng mức đầu tư là 800 triệu đồng. 

Tuy nhiên, nguồn vốn thưởng xã đạt chuẩn nông thôn mới chưa được UBND tỉnh 

phân khai nên công trình chưa thể thanh toán nợ cho công trình này được.   

11. Hiện nay, trên địa bàn xã Thắng Hải rất nhiều dự án du lịch đã 

được cấp giấy phép đã lâu nhưng chưa triển khai thực hiện; hoặc chậm triển 

khai ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Đề nghị huyện quan tâm đôn 

đốc.  

Trong thời gian vừa qua, UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư một 

số dự án du lịch ven biển xã Thắng Hải. Tuy nhiên, chỉ có một số dự án đã và 

đang triển khai đầu tư và đưa vào hoạt động, các dự án khác chưa thể triển khai. 

UBND huyện Hàm Tân đã tổ chức các đoàn đi kiểm tra tiến độ thực hiện 

dự án, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc, đôn đốc chủ đầu tư sớm triển 

khai đầu tư. 

Ngày 26/8/2019, UBND huyện Hàm Tân có Báo cáo số 272/BC-UBND; 

theo đó có báo cáo tình hình dự án; đồng thời kiến nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư 

xem xét kiến nghị UBND tỉnh thu hồi 11 dự án du lịch trên địa bàn huyện, trong 

đó có 04 dự án du lịch trên địa bàn xã Thắng Hải. UBND huyện sẽ tiếp tục phối 

hợp với các Sở, ngành của tỉnh đôn đốc các dự án du lịch sớm triển khai đầu tư. 

Đồng thời đề nghị thu hồi dự án nếu nhà đầu tư tiếp tục chậm trể trong việc đầu 

tư dự án. 
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12. Nhân dân xã Thắng Hải rất bức xúc trong việc bà Hồ Thị Nhung 

lấn chiếm đất đai tại chợ Thắng Hải; việc lấn chiếm, xây dựng quy mô ngày 

càng lớn, thách thức pháp luật. Tuy nhiên, chính quyền các cấp không có 

biện pháp cụ thể chỉ đạo, xử lý, giải quyết dứt điểm: 

Năm 2017, UBND huyện và các ngành chuyên môn đã tích cực hỗ trợ 

UBND xã Thắng Hải tổ chức thi hành Quyết định cưỡng chế số 218/QĐ-CC ngày 

04/7/2017 của Chủ tịch UBND xã Thắng Hải đối với bà Hồ Thị Nhung. Tuy 

nhiên, UBND xã Thắng Hải đã thiếu trách nhiệm trong việc quản lý đất sau cưỡng 

chế và tài sản trên đất (tường rào) để xảy ra tình trạng bà Hồ Thị Nhung chiếm 

lại đất (đã bị cưỡng chế), trách nhiệm chính thuộc về Chủ tịch UBND xã Thắng 

Hải, lý do:  

- Trước khi tổ chức cưỡng chế đối với bà Hồ Thị Nhung, UBND xã Thắng 

Hải đã xây dựng phương án bảo vệ đất sau cưỡng chế nhưng UBND xã Thắng 

Hải đã không bảo vệ được đất sau cưỡng chế theo như phương án đã xây dựng. 

- Việc bà Hồ Thị Nhung chiếm lại đất đã cưỡng chế diễn ra từ ngày 

27/8/2017 nhưng UBND xã Thắng Hải đã không kịp thời lập hồ sơ xử lý vi phạm 

hành chính theo quy định. Đến ngày 03/10/2018 (sau hơn 13 tháng) UBND xã 

Thắng Hải mới tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và đến ngày 

08/10/2018 (sau 05 ngày) UBND xã Thắng Hải mới có Tờ trình số 107/TTr-

UBND chuyển hồ sơ về UBND huyện đề nghị xử lý vi phạm hành chính đối với 

bà Hồ Thị Nhung. 

- Mặt khác, việc Chủ tịch UBND xã Thắng Hải đã không kịp thời tổ chức 

lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà Hồ Thị Nhung theo quy định tại Điều 

58 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 là vi phạm quy định tại Khoản 2, 

Điều 16 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012. 

Đến nay, việc chiếm đất của bà Hồ Thị Nhung tại khu vực chợ Thắng Hải 

đã được Chủ tịch UBND xã Thắng Hải và Chủ tịch UBND huyện ban hành 02 

quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực giao thông đường bộ và đường 

sắt và lĩnh vực đất đai, cụ thể: 

- Ngày 04/6/2018, Chủ tịch UBND xã Thắng Hải đã ban hành Quyết định 

xử phạt vi phạm hành chính (về lĩnh vực giao thông) số 88/QĐ-XPVPHC đối với 

bà hồ Thị Nhung với số tiền 2.500.000 đồng và áp dụng biện pháp khắc phục hậu 

quả: Buộc tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép và khôi phục lại tình trạng 

ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra. 

- Ngày 24/10/2018, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Quyết định xử phạt 

vi phạm hành chính (về lĩnh vực đất đai) số 99/QĐ-XPVPHC đối với bà Hồ Thị 

Nhung với số tiền 4.000.000 đồng và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc 

khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm; buộc trả lại đất đã chiếm. 

Đến nay, việc bà Hồ Thị Nhung cố tình không nhận và không chấp hành 

cả 02 quyết định xử phạt vi phạm hành chính của xã và huyện (nêu trên) nên buộc 

phải tổ chức cưỡng chế thi hành theo quy định tại Nghị định số 166/2013/NĐ-CP 
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ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính. 

Tuy nhiên, vụ việc chiếm đất của bà Hồ Thị Nhung là rất phức tạp và có 

dấu hiệu phạm tội hình sự nên cần phải có thời gian để nghiên cứu tìm hướng xử 

lý tối ưu nhất đảm bảo đúng quy định pháp luật và xử lý dứt điểm được vụ việc. 

Trên đây là báo cáo chuẩn bị nội dung đối thoại với nhân dân xã Thắng 

Hải, UBND huyện báo cáo Thường trực Huyện ủy xem xét, chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận: 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- UBMTTQVN huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Chánh, Phó Văn phòng; 

- Các phòng, ban đơn vị thuộc huyện; 

- Đảng ủy, HĐND, UBND,  

UBMTTQVN  xã Thắng Hải; 

- Lưu: VT, TH(Vy). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Văn Quý Ngọc 
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