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  BÁO CÁO 

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 15  

    Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa XVII 
 

 

   Thực hiện Văn bản số 3987/UBND-NL ngày 22/6/2020 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh về việc nghiên cứu, giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến 

Kỳ họp thứ 15 - HĐND tỉnh khoá XVII, Uỷ ban nhân dân thị xã Hồng Lĩnh trả lời 

như sau: 

Nội dung 1: Đề nghị tỉnh chỉ đạo sớm hoàn thành và tổ chức bàn giao hai 

công trình Hồ Bàu Tiên và Tiểu công viên Bình Lãng, phường Bắc Hồng, thị xã 

Hồng Lĩnh để đưa vào quản lý, khai thác sử dụng? 

Trả lời: Công trình Tiểu công viên Hồ điều hòa Bình Lạng và Hồ điều hòa 

Bắc Hồng trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng 

công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư; được khởi công 

trong năm 2018 và cơ bản hoàn thành công tác xây dựng, lắp đặt trang thiết bị 

trong năm 2019, cụ thể: 

- Đối với công trình Tiểu Công viên - Hồ điều hòa Bình Lạng: Được sở Xây 

dựng đồng ý nghiệm thu tại Văn bản số 3060/SXD-PTĐT&HT2 ngày 09/12/2019, 

với nội dung: Chấp thuận kết quả nghiệm thu của Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng tỉnh Hà Tĩnh và yêu cầu Ban Quản lý dự án thực hiện đầy đủ các hồ sơ, thủ 

tục về tổ chức nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng. 

- Đối với công trình Hồ điều hòa Bắc Hồng: Được sở Xây dựng đồng ý 

nghiệm thu tại Văn bản số 3058/SXD-PTĐT&HT2 ngày 09/12/2019 với nội dung: 

Chấp thuận kết quả nghiệm thu của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hà 

Tĩnh với điều kiện chủ đầu tư khắc phục đầy đủ các tồn tại được nêu tại Mục 2 văn 

bản này. 

Sau khi có văn bản thông báo chấp thuận kết quả nghiệm thu của Sở xây 

dựng Hà Tĩnh, Ban Quản lý dự án đã tổ chức hoàn thiện các thủ tục hồ sơ pháp lý 

và bàn giao hồ sơ cho UBND thị xã Hồng Lĩnh vào ngày 23/5/2020; đồng thời 

phối hợp để soát xét khối lượng, vật tư thiết bị lắp đặt, khắc phục các tồn tại đã 

được chỉ ra tại công trình để bàn giao đảm bảo đúng yêu cầu quản lý chất lượng 

công trình theo quy định; thời gian hoàn thành việc bàn giao dự kiến trước 

15/7/2020. 

 



 

 

Nội dung 2 : Đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo việc hướng dẫn thủ tục để 

cấp lại bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình liệt sỹ Trần Giai, phường Đậu Liêu, 

thị xã Hồng Lĩnh đã bị cháy mất hiện nay chỉ còn giấy báo tử ? 

Trả lời: Năm 2015, UBND thị xã Hồng Lĩnh đã lập danh sách đề nghị cấp 

bằng Tổ quốc ghi công cho ông Trần Giai nhưng do không có hồ sơ lưu, Sở, Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội, không tìm được danh sách thân nhân hưởng 

chế độ trước ngày 01/01/1995 lưu ở các cấp nên chưa có căn cứ để giải quyết. 

Thân nhân ông Trần Giai đã trực tiếp đến  Sở Lao động – Thương binh – Xã hội 

nhưng do không có hồ sơ lưu trữ. Giấy báo tử năm 1954, đơn vị báo tử đã thay đổi 

nên đã hướng dẫn gia đình tiếp tục tìm các hồ sơ để có cơ sở xem xét giải quyết. 

 Theo Điều 13 Thông tư số 16/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội “Cấp bằng Tổ quốc ghi công đối với những trường 

hợp thân nhân liệt sỹ đã được giải quyết chế độ ưu đãi trước ngày 01/01/1995” thì 

thủ tục do sở Lao động – Thương binh – Xã hội thực hiện. Đây là ý kiến của cá 

nhân cử tri hỏi tỉnh, Sở Lao động – Thương binh – Xã hội sẽ trả lời đối tượng. 

Trên đây là nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 

15 - HĐND Tỉnh khóa XVII. UBND thị xã Hồng Lĩnh báo cáo UBND tỉnh biết và 

tổng hợp./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND Tỉnh; 

- Thường trực HĐND thị xã;  

- Các Phó chủ tịch UBND thị xã; 

- Phòng QLĐT; phòng LĐTBXH; 

- Lưu: VT.  
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