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THÔNG BÁO 

Về hoạt động 6 tháng đầu năm của MTTQ Việt Nam tỉnh tham gia xây 

dựng chính quyền, ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân trong tỉnh;  

đề xuất, kiến nghị với HĐND, UBND tỉnh những vấn đề cần thiết 

(Tại kỳ họp thứ hai, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVIII) 

 

I. HOẠT ĐỘNG CỦA MTTQ VIỆT NAM TỈNH THAM GIA XÂY 

DỰNG CHÍNH QUYỀN; Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA NHÂN DÂN TRONG 

TỈNH 

1. Hoạt động của MTTQ Việt Nam tỉnh tham gia xây dựng chính 

quyền 

Sáu tháng đầu năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh luôn bám sát nhiệm vụ 

chính trị của tỉnh và tình hình Nhân dân, chủ động triển khai, thực hiện có hiệu 

quả Chương trình phối hợp thống nhất hành động, góp phần cùng cấp ủy, chính 

quyền thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

Trọng tâm là, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tích cực triển khai các 

nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác bầu cử, góp phần vào 

thành công chung của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh; phối hợp với 

lãnh đạo Tòa án nhân dân đánh giá kết quả hoạt động của Hội thẩm nhân dân 2 

cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021; rà soát lựa chọn, hiệp thương giới thiệu để bầu 32 

Hội thẩm nhân dân tỉnh và 449 Hội thẩm nhân dân cấp huyện, nhiệm kỳ 2021- 

2026. 

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tích cực phối hợp tuyên truyền, phổ 

biến giáo dục pháp luật cho Nhân dân, tuyên truyền thành công Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc 

hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026(1); 

phối hợp tổ chức tốt các hoạt động chào mừng, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất 

nước, địa phương; tuyên truyền kết quả thực hiện Chỉ thị 05 -CT/TW ngày 

15/5/2016 của Bộ Chính trị cho cán bộ và nhân dân.  

Ban hành 23 văn bản hướng dẫn các địa phương và các cơ sở tôn giáo tích 

cực chủ động phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân phòng, chống dịch 

                                                           
(1)

 Các cấp Mặt trận đã phối hợp tổ chức 1.181 cuộc tuyên truyền với 126.355 lượt người tham gia; thành 

lập 257 câu lạc bộ pháp luật, 464 nhóm nòng cốt và 451 mô hình khác… 
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Covid. Phối hợp với UBND tỉnh và các ngành triển khai các nhiệm vụ, giải pháp 

cấp bách nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã 

hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh. Ban hành kế hoạch 

triển khai, đồng thời hướng dẫn MTTQ Việt Nam cấp huyện và cơ sở tập trung 

tuyên truyền(2), vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và nhân dân tích cực 

đóng góp ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19 (đợt 2), đến ngày 02/8/2021, 

toàn tỉnh đã tiếp nhận tiền, hàng hóa trị giá hơn 90,19/90,52 tỷ đồng(3); ngay khi 

Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị 16, Nghệ An là tỉnh đầu tiên trên cả 

nước phát động tuần lễ “Vì Thành phố mang tên Bác” được các tầng lớp nhân 

dân các dân tộc, tôn giáo trong tỉnh và các tỉnh, thành hưởng ứng tích cực. Phối 

hợp tổ chức thành công Chương trình “Tết người vì nghèo - Tân Sửu” đạt gần 96 

tỷ đồng (cao nhất từ trước đến nay); vận động Quỹ vì người nghèo đạt 26,4 tỷ hỗ 

trợ làm 205 nhà và sửa chữa 114 nhà ở cho hộ nghèo đặc biệt khó khăn (4) 

Ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát các loại quỹ do Mặt trận phát động 

và thực hiện; triển khai kế hoạch giám sát công tác tiếp công dân và giải quyết 

khiếu nại, tố cáo đối với Chủ tịch UBND các cấp; kế hoạch giám sát cán bộ, 

đảng viên và công tác cán bộ. Tổ chức phản biện dự thảo Đề án “Cải thiện môi 

trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, giai đoạn 2021 - 

2025”, góp ý trên 70 dự thảo văn bản của UBND tỉnh và các sở, ngành.  

Hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện tổ chức 81 cuộc giám sát, 

góp ý phản biện xã hội 149 văn bản(5); phối hợp tổ chức 327 hội nghị đối thoại 

giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân(6); chỉ đạo, hướng dẫn 

Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng thực hiện công tác 

giám sát tại địa phương(7) góp phần nâng cao trách nhiệm của chính quyền các 

cấp, thực hiện tốt hơn dân chủ ở cơ sở, tạo đồng thuận xã hội. Thường xuyên 

                                                           
(2)

 Đăng 3.096 tin, bài trên Cổng thông tin điện tử, trang Fanpage Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và trang 

Facebook Mặt trận các cấp; phối hợp in 371.881 tờ rơi, áp phích để tuyên truyền. 
(3)

 Tổng đăng ký toàn tỉnh 90,52  tỷ đồng (tiền 67,90 tỷ đồng, giá trị hàng 22,62 tỷ đồng), trong đó cấp tỉnh 

22,96 tỷ đồng (tiền 20,67 tỷ đồng, giá trị hàng 2,29 tỷ đồng), cấp huyện 58,83  tỷ đồng (tiền 47,23 tỷ đồng; giá trị 

hàng 11,60 tỷ đồng). Tổng tiếp nhận 90,19 tỷ đồng (tiền 67,57 tỷ; hàng 22,62 tỷ), trong đó tỉnh 20,342 tỷ đồng 

(tiền ủng hộ phòng, chống dịch 16,352 đồng; tiền ủng hộ quỹ vacxin 3,981 tỷ; lực lượng tuyến đầu 8,3 triệu 

đồng); cấp huyện 58,83  tỷ đồng (tiền 47,23 tỷ đồng; giá trị hàng 11,6 tỷ đồng). 
(4)

 Chương trình “Tết người nghèo - Tân Sửu”, tiếp nhận tổng số tiền và quà tặng giá trị hơn 96 tỷ đồng, phân 

bổ, tặng 118.842 hộ (bao gồm: 34.159 hộ nghèo (đạt 100%), 84.683 hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ gia 

đình đặc biệt khó khăn….); 06 tháng đầu năm 2021, Quỹ “Vì người nghèo” 3 cấp vận động hơn 26,4 tỷ đồng, hỗ 

trợ xây mới 205 căn nhà đại đoàn kết, sửa chữa 114 căn nhà cho người nghèo, ngoài ra hỗ trợ 2797 hộ nghèo về 

phương tiện sản xuất, 754 bệnh nhân nghèo, cận nghèo, đặc biệt khó khăn đang điều trị tại các bệnh viện, 966 học 

sinh nghèo đến trường…. 
(5)

 Cấp huyện giám sát 81 cuộc; góp ý, phản biện 149 dự thảo văn bản. Cấp xã giám sát 655 cuộc; góp ý, phản 

biện 1.105 dự thảo văn bản. 
(6)

 Cấp huyện tổ chức 17 hội nghị, cấp xã 310 hội nghị; với hơn 27.560 lượt cán bộ và Nhân dân tham gia, 

2.224 lượt người dân phát biểu ý kiến với 3.312 lượt ý kiến. 
(7)

 Ban Thanh tra nhân dân cấp xã giám sát 465 vụ việc, kiến nghị giải quyết 458 vụ việc; Ban giám sát đầu tư 

của cộng đồng giám sát 679 công trình, kiến nghị khắc phục vi phạm tại 350 công trình. 
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tuyên truyền, vận động các chức sắc tôn giáo, duy trì thăm hỏi, chúc mừng chức 

sắc, chức việc và bà con tín đồ tiêu biểu nhân các lễ trọng(8). 

Tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia công tác phòng, chống 

tham nhũng, lãng phí. Tham gia tiếp công dân của Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch 

UBND tỉnh theo định kỳ. Tiếp 17 lượt công dân, nhận 64 đơn thư khiếu nại, tố 

cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân, đã phân loại và gửi đến các cơ quan có 

thẩm quyền giải quyết, đồng thời hướng dẫn công dân thực hiện đúng pháp luật, 

góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước ở địa phương. 

2. Một số ý kiến, kiến nghị của Nhân dân trong tỉnh 

2.1. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 

Cử tri và nhân dân cảm nhận sâu sắc và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ 

đạo quyết liệt sát sao của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo 

phòng chống dịch Covid - 19 của tỉnh và sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống 

chính trị, của cộng đồng doanh nghiệp và toàn dân nỗ lực thực hiện hiệu quả 

công tác phòng, chống dịch Covid.19, nhất là quan điểm “Kịp thời, quyết liệt, 

đồng bộ, dựa vào dân” trong công tác phòng, chống và kiểm soát dịch 

COVID-19 của UBND tỉnh. Cử tri và nhân dân bày tỏ sự đồng tình về chủ 

trương đón công dân Nghệ An bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 tại thành phố Hồ 

Chí Minh và các tỉnh phía Nam có nhu cầu về quê và hỗ trợ cho bà con người 

Nghệ An có hoàn cảnh khó khăn đang ở lại Thành phố Hồ Chí Minh, Bình 

Dương, Đồng Nai và các tỉnh phía Nam để chống chọi với dịch bệnh, thể hiện 

trách nhiệm, tình cảm đối với người dân xa quê; đồng thời, cử tri và nhân dân tiếp 

tục bày tỏ sự trân trọng, biết ơn những nỗ lực, hy sinh của lực lượng tuyến đầu 

phòng, chống dịch, nhất là đội ngũ y, bác sỹ, nhân viên ngành y tế, các chiến sỹ 

lực lượng vũ trang, các thành viên Tổ truy vết và Tổ phòng chống Covid cộng 

đồng ở cơ sở đã ngày đêm vì sức khỏe của cộng đồng, vì tính mạng của nhân dân 

quyết tâm kiểm soát, đẩy lùi dịch Covid.19. Trong bối cảnh dịch bệnh còn nhiều 

diễn biến phức tạp, nguy hiểm, khó lường, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ 

quan chức năng và chính quyền địa phương các cấp tiếp tục tăng cường công tác 

tuyên truyền, vận động Nhân dân tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống 

dịch; đồng thời tập trung các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời 

sống, bảo vệ sức khỏe Nhân dân; xử lý nghiêm minh, đủ sức răn đe các tổ chức, 

cá nhân không chấp hành quy định của Nhà nước về phòng, chống dịch bệnh, 

nhất là các hành vi lôi kéo, xúi giục, tung tin thất thiệt, ảnh hưởng đến lợi ích 

chung.   

 Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, “tương thân tương ái”, huy động mọi 

nguồn lực từ doanh nghiệp, nhà hảo tâm và Nhân dân để hỗ trợ các địa phương 

đang phải thực hiện giãn cách xã hội, các điểm cách ly tập trung.  

                                                           
(8)

 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức đoàn chúc mừng Lễ Phật đản gồm các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và 

Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, chúc mừng lễ Phục sinh,... Toàn tỉnh tổ chức 476 cuộc tiếp xúc, đối thoại với 

lãnh đạo tổ chức tôn giáo, 792 cuộc thăm hỏi, chúc mừng…   
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2.2.    s n  u t  inh do nh v    i sống ng  i d n  

Trong 6 tháng đầu năm mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng dưới sự lãnh 

đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền nên kinh tế của tỉnh ta có bước 

tăng trưởng tích cực, thu ngân sách đạt cao so với nhiều năm gần đây. Tuy nhiên, 

do tình hình tình hình dịch Covid - 19 bùng phát và tăng mạnh đã ảnh hưởng rất 

lớn hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân; nhiều doanh 

nghiệp, nhất là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, đặc biệt là lĩnh vực du lịch, vận 

tải, lưu trú, ăn uống... hoạt động cầm chừng hoặc tạm ngừng hoạt động, nhiều lao 

động bị mất việc, tạm ngừng việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Bên cạnh đó, 

do ảnh hưởng của thiên tai, biến đổi khí hậu, nắng nóng kéo dài, dịch cúm gia 

cầm, dịch tả lợn Châu Phi, dịch viêm da nổi cục trên trâu bò… nên hoạt động sản 

xuất, chăn nuôi của người dân gặp nhiều khó khăn, nhiều sản phẩm như bắp cải, 

bí đao, dứa, cam, quýt, dưa hấu… làm ra khó tiêu thụ, đời sống của nhân dân gặp 

nhiều khó khăn. 

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành và chính quyền địa phương khẩn 

trương triển khai  ế hoạch số 386/ H-UBND ngày 15/7/2021 về thực hiện Nghị 

quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ 

người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; 

đề nghị với các ngân hàng có phương án kéo giãn thời gian thu hồi các khoản nợ, 

hỗ trợ về mặt lãi suất để giúp các doanh nghiệp vượt qua khó khăn do ảnh hưởng 

của dịch bệnh. Đồng thời chỉ đạo rà soát lại việc triển khai thực hiện các chính 

sách hỗ trợ nông nghiệp theo Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh 

về chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An 

để có giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện các chính sách; quan tâm ưu tiên bố 

trí đầy đủ, kịp thời kinh phí thực hiện các cơ chế, chính sách; đồng thời tiếp tục 

nghiên cứu đề xuất ban hành các cơ chế hỗ trợ cụ thể đối với người dân và doanh 

nghiệp; nâng cao chất lượng quy hoạch các vùng cây nông nghiệp, cây ăn quả, 

cây nguyên liệu; mở rộng và thu hút thêm các nhà máy, cơ sở sản xuất, chế biến 

sản phẩm từ nông sản, hạn chế việc tiêu thụ nông sản thô. Tiếp tục triển khai 

thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm 

nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, triển khai có hiệu quả Đề án phát triển 

kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi 2021 - 2030.  

2.3. Công tác phòng cháy và phòng ngừ  thiên t i 

Thời gian qua, do thời tiết nắng nóng kéo dài nên trên địa bàn tỉnh đã xảy 

ra một số vụ cháy rừng tại các huyện Diễn Châu, Nam Đàn, Thanh Chương và thị 

xã Hoàng Mai. Mặc dù các vụ cháy diễn ra nhỏ lẻ và đã được khống chế kịp thời, 

tuy nhiên, Nhân dân vẫn lo lắng về những tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục xảy ra cháy 

rừng, nhất là các vùng rừng thông. Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo rà soát, 

có các giải pháp hạn chế tình trạng cháy rừng trong thời gian tới; chỉ đạo các cơ 

quan chức năng và chính quyền địa phương quan tâm kiểm tra, rà soát công tác 

phòng cháy, chữa cháy tại các khu dân cư, đô thị, các tòa nhà, chung cư nhằm 



 

5 

ngăn ngừa và hạn chế tối đa các thiệt hại do cháy nổ gây ra, đặc biệt là sau thiệt 

hại của một số vụ cháy xảy ra trong thời gian gần đây trên địa bàn thành phố 

Vinh(9).  

Bên cạnh đó, để chuẩn bị ứng phó với mùa mưa bão đang đến gần, cử tri 

và Nhân dân đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan và chính quyền địa 

phương chủ động, tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, kịp thời tu sửa các tuyến 

đê điều xung yếu, sạt lở từ những mùa mưa bão trước; rà soát sức chứa các hồ 

nước, đập thủy điện, nạo vét dòng chảy các sông ngòi, các kênh tiêu úng nhất là 

tại các địa bàn thường xuyên bị ngập úng khi có mưa; kiểm tra các điểm ở miền 

núi có nguy cơ sạt lở đất cao để có các giải pháp phòng, chống đảm bảo an toàn 

cho nhân dân trong mùa mưa, bão.    

2.4.    qu n lý   t   i, t i nguyên  hoáng s n, b o vệ môi tr  ng 

Cử tri và nhân dân ghi nhận thời gian qua, UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và 

Môi trường, Thanh tra tỉnh đã tập trung chỉ đạo chính quyền các địa phương giải 

quyết tình trạng lãng phí đất đai; thanh tra, kiểm tra xử lý một số vụ việc sai 

phạm, khiếu kiện về đất đai phức tạp, kéo dài nhiều năm tạo chuyển biến tích 

cực. Tuy nhiên, cử tri và Nhân dân tiếp tục phản ánh về công tác quản lý, sử dụng 

đất đai, khai thác tài nguyên, khoáng sản ở một số địa phương chưa đúng quy 

hoạch; tình trạng khai thác đất, đá trái phép diễn ra nhiều nơi với quy mô lớn 

nhưng không được phát hiện xử lý kịp thời, điển hình là vụ khai thác đá trái phép 

diễn ra trong thời gian dài trên địa bàn huyện Quỳ Hợp(10); tình trạng chặt phá 

rừng, khai thác lâm sản trái phép vẫn tiếp diễn tại nhiều địa phương (Bắc Sơn, 

Quỳ Hợp; Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn; Quỳnh Tân, Quỳnh Lưu…); công tác giao đất, 

giao rừng cho nhân dân còn thiếu chặt chẽ; việc đền bù, tái định cư khi thu hồi 

đất một số nơi chưa đảm bảo công khai, minh bạch; giá bồi thường chưa phù 

hợp. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến một số khiếu kiện bức xúc, 

kéo dài. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra 

tỉnh và chính quyền các địa phương thực hiện tổng rà soát và thanh tra việc quản 

lý, sử dụng đất, tài nguyên, khoáng sản; đề cao trách nhiệm của chính quyền địa 

phương và tăng cường đối thoại giữa chính quyền với người dân trong việc xử lý 

các tranh chấp đất đai. Đề nghị chính quyền các cấp quan tâm công tác quản lý, 

bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, tích cực tuyên truyền cho người dân nâng cao ý 

thức bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, đồng thời xử lý nghiêm hành vi 

chống người thi hành công vụ.  

Từ năm 2020 và những tháng đầu năm 2021, tại một số địa phương nhất là 

các khu vực có dự án đầu tư lớn của tỉnh như cầu Cửa Hội, đường 72m Vinh - 

                                                           
(9)

 Vụ cháy vào rạng sáng ngày 15/6/2021 tại khu nhà số 146, đường Đinh Công Tráng, thành phố Vinh làm 6 

người tử vong; vụ cháy vào rạng sang ngày 01/7/2021 tại số nhà 73, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Vinh. 
(10) Vụ phá rừng phòng hộ khai thác đá trắng không phép tại xã Châu Lộc, Quỳ Hợp với quy mô hàng ngàn 

mét vuông, việc khai thác đá được phân tầng rất quy mô với nhiều máy móc hiện đại và đặc biệt là có gần 

1.000m³ đá xẻ, đá hộc. 
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Cửa Lò… giá đất trên thị trường liên tục tăng đột biến, nhiều chủ đầu tư bất động 

sản đã lợi dụng một số thông tin về đầu tư để đẩy giá chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất lên rất cao so với giá thực tế, tạo ra cơ sốt ảo về đất. Tuy nhiên, thời 

gian gần đây, thị trường bất động sản chững lại và giá trị quyền sử dụng đất giảm 

đáng kể, gây thiệt hại cho người mua đất. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài 

nguyên và Môi trường, các ngành liên quan siết chặt quản lý Nhà nước về đất 

đai, nhất là các thị trường mua bán, trao đổi bất động sản, hạn chế tình trạng đầu 

cơ, tăng giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại một số địa phương có dự án 

đầu tư; kiểm tra, rà soát tổ chức, hoạt động của các sản giao dịch đất đai, các 

công ty mua bán, môi giới bất động sản trên địa bàn nhằm ngăn ngừa tình trạng 

vi phạm pháp luật về đất đai, tránh thiệt hại cho Nhân dân. Tổ chức rà soát, kiến 

nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh bổ sung một số cơ chế chính sách quản lý đầu 

tư đất đai, xây dựng; đề xuất xử lý các khó khăn, vướng mắc hoặc có sự chồng 

chéo trong các quy định của pháp luật. 

2.5. An ninh, trật tự 

Thời gian qua, các ngành Công an,  iểm sát, Tòa án đã có nhiều cố gắng 

khắc phục khó khăn, chủ động, tích cực đấu tranh phòng ngừa, trấn áp các loại tội 

phạm; phá nhiều chuyên án vụ án lớn về ma túy, đánh bạc, tín dụng đen... thực 

hiện điều tra nhanh, truy bắt kịp thời, xử lý nhiều đối tượng phạm tội, góp phần 

bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Cùng với đó, cử tri và Nhân dân 

ghi nhận sự vào cuộc tích cực của ngành Công an trong bố trí, huy động lực 

lượng thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch và truy vết nhanh, có hiệu 

quả trong công tác phòng chống dịch. Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm 2021 tình hình 

tội phạm trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp, gia tăng cả số vụ và số bị 

can(11) nhất là tội phạm liên quan đến ma túy, tội phạm lừa đảo qua mạng, hoạt 

động “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi, tình trạng “bảo kê”, đòi nợ thuê, đánh 

bạc… vẫn còn diễn ra ở một số nơi gây bức xúc trong nhân dân. Đề nghị ngành 

Công an tiếp tục tăng cường trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm sử dụng 

công nghệ cao, kịp thời khởi tố điều tra các vụ việc vi phạm; tăng cường đảm bảo 

an ninh mạng, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội 

II. KIẾN NGHỊ CỦA ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH  

Trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân trong tỉnh, Ủy ban 

MTTQ Việt Nam tỉnh kiến nghị 5 nhóm nội dung sau: 

1. Tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các ngành tập trung triển khai chương trình 

hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội 

XIX của Đảng bộ tỉnh về  ế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công trung 

hạn 05 năm 2021-2025; nghiên cứu xây dựng đề án tổng thể thúc đẩy mạnh mẽ 

đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, thích ứng với nền kinh tế số. 

                                                           
(11)

  Các cơ quan chức năng đã khởi tố 2.148 vụ với 3.792 bị can, tăng 154 vụ, 124 bị can so với cùng kỳ năm 

2020 
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Tích cực, chủ động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trong điều hành phát triển 

kinh tế - xã hội của tỉnh, phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu đã đề ra.  

2. Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống 

dịch COVID-19; xử lý nghiêm minh, đủ sức răn đe các tổ chức, cá nhân không 

chấp hành quy định của Nhà nước về phòng, chống dịch bệnh, nhất là các hành vi 

lôi kéo, xúi giục, tung tin thất thiệt, ảnh hưởng đến lợi ích chung. Đồng thời, có 

cơ chế và kiểm soát chặt chẽ bảo đảm minh bạch, bình đẳng trong việc tiếp cận 

vắc-xin của người dân, nhất là đối với lực lượng tham gia hỗ trợ trực tiếp cho 

tuyến đầu, các khu cách ly và người dân có hoàn cảnh khó khăn, như: Thành viên 

các Tổ phòng chống Covid cộng đồng, các nhóm thiện nguyện, các nhà hảo tâm, 

các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã tích cực ủng hộ phòng chống dịch Covid 

và đội ngũ cán bộ Mặt trận, các tổ chức đoàn thể ở cơ sở, đồng thời có lộ trình 

tiêm phòng vắc xin ngừa COVID-19 đại trà đối với người dân trên địa bàn tỉnh. 

3. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về 

xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025, triển 

khai có hiệu quả Đề án phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi, 

trong đó, quan tâm lồng ghép các nguồn lực trong tổ chức triển khai thực hiện; 

tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế phù hợp với yêu cầu thực tiễn 

nhằm phát huy mọi nguồn lực, thúc đẩy sản xuất kinh doanh trong tình hình mới. 

Có cơ chế thiết thực, khuyến khích các cơ quan, đơn vị, các tầng lớp nhân dân, 

cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03-CT/TW 

ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” 

trong tình hình mới, nhằm khơi dậy khát vọng vươn lên của người Việt trong sản 

xuất, kinh doanh và sử dụng hàng Việt Nam, nhất là đối với các sản phẩm OCOP 

Nghệ An, góp phần tạo việc làm và tăng thi nhập của người dân. 

4. Nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống 

thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. Tổ chức rà soát chính sách, pháp luật đã ban 

hành thuộc thẩm quyền, tiến hành sửa đổi, bổ sung, thay thế nhằm tạo thuận lợi 

cho các thành phần kinh tế tiếp cận nguồn lực tài nguyên, nâng cao chỉ số tiếp 

cận đất đai. Tăng cường thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực đất đai, khoáng sản, bảo 

vệ môi trường và tài nguyên nước. Tích cực triển khai công tác phòng chống 

cháy rừng, phòng chống lụt bão. 

5. Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, thanh tra cán bộ, công chức, 

viên chức thực thi công vụ để nâng cao chất lượng, tiến độ giải quyết công việc, 

chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hài lòng của người dân đối với hoạt động của 

các cơ quan nhà nước. Đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu trong các cơ 

quan, đơn vị trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh 

nghiệp. Thực hiện đồng bộ phương châm “Nhanh – Đúng – Hiệu quả” trong 

tham mưu, giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp và 
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phương châm chuyển từ “giải trình, giải thích” sang “giải quyết, giải pháp” 

trong tham mưu của các cơ quan chuyên môn. 

Trên đây là ý kiến, kiến nghị của cử tri, Nhân dân trong tỉnh và các nhóm 

kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh gửi đến kỳ họp thứ 2 

HĐND tỉnh khóa XVIII. Trân trọng đề nghị HĐND, UBND và các cơ quan có 

thẩm quyền tiếp tục quan tâm giải quyết kịp thời, hiệu quả các ý kiến, kiến nghị 

nêu trên và thông báo kết quả cho Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam tỉnh, cử tri và Nhân dân trong tỉnh biết để giám sát theo quy định của 

Hiến pháp và pháp luật./. 
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