
UBND TỈNH HÀ NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /BC-SXD Hà Nam, ngày        tháng     năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp  

thường lệ giữa năm 2022, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2815/UBND-

NC ngày 21/10/2022 về việc báo cáo, thông tin kết quả giải quyết ý kiến, kiến 

nghị của cử tri tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022, Hội đồng nhân dân tỉnh 

khóa XIX; 

Sở Xây dựng báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội đồng nhân dân tỉnh 

các nội dung giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri như sau: 

 

1. Cử tri phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý đề nghị hiện nay 

tình trạng ô nhiễm trên sông Nhuệ, sông Châu Giang rất lớn. Đề nghị chỉ 

đạo Công ty cổ phần nước sạch Sông Hồng sớm có kế hoạch cung cấp 

nước sạch cho nhân dân thành phố Phủ Lý 

 

Theo Quyết định số 1682/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh 

chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Hệ thống cấp nước 

sạch Sông Hồng công suất 200.000m3/ngđ tại xã Mộc Nam, xã Mộc Bắc, thị 

xã Duy Tiên của Công ty cổ phần nước sạch Hà Nam, tiến độ thực hiện hoàn 

thành đầu tư xây dựng và đưa dự án đi vào hoạt động giai đoạn I đến quý III 

năm 2022. 

Sở Xây dựng đã kiểm tra tiến độ thực hiện dự án và có các văn bản đôn 

đốc Công ty cổ phần nước sạch Hà Nam báo cáo tiến độ thực hiện dự án (Văn 

bản số 2239/SXD-PTĐT ngày 08/9/2022; Văn bản số1606/SXD-PTĐT ngày 

08/7/2022; Thông báo số 1337/TB-SXD ngày 13/6/2022) và tham mưu Ủy 

ban nhân dân tỉnh ban hành Văn bản số 2743/UBND-NN&TNMT ngày 

13/10/2022 về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng nước sạch đô thị 

trên địa bàn tỉnh, trong đó yêu cầu Công ty cổ phần nước sạch Hà Nam khẩn 

trương hoàn thiện việc thi công, lắp đặt các hạng mục còn lại của dự án Nhà 

máy nước sạch Sông Hồng, hoàn thiện các hồ sơ quản lý chất lượng công 

trình, thực hiện các thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công 

trình đưa vào khai thác, sử dụng theo đúng quy định. 

Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa hoàn thành thi công một số hạng mục 

phụ trợ, công tác lắp đặt thiết bị và tổ chức nghiệm thu hoàn thành. Công ty 

cổ phần nước sạch Hà Nam hiện đang thực hiện thủ tục điều chỉnh cục bộ quy 

hoạch xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu hồ sơ lắng Hệ thống cấp nước sạch sông 

Hồng (Sở Xây dựng báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 2340/SXD-

PTĐT ngày 19/9/2022) và đề nghị bố trí địa điểm xây dựng trạm bơm tăng áp 
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Phủ Lý tại địa bàn xã Tiên Hiệp, thành phố Phủ Lý (Sở Xây dựng tham mưu 

Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 2518/SXD-PTĐT ngày 05/10/2022). 

2. Cử tri xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng đề nghị tỉnh quan tâm chỉ 

đạo, giải quyết việc nhà máy nước sạch Hà Nam đóng trên địa bàn lấy 

nước từ sông Đáy cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân sử dụng không 

đảm bảo về chất lượng (nước đục có mùi) không khử clo và không biết 

được cơ quan nào kiểm tra, đánh giá, thẩm định chất lượng hàng ngày.  

Sở Xây dựng đã có văn bản tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh (văn bản số 

2551/SXD-PTĐT ngày 07/10/2022) tăng cường công tác quản lý chất lượng 

nước sạch trên địa bàn tỉnh, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh chỉ đạo các Sở, 

ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên 

quan tăng cường công tác quản lý chất lượng nước sạch theo đúng quy định 

pháp luật. 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh (tại Văn bản số 

2743/UBND-NN&TNMT ngày 13/10/2022), Sở Y tế đã có Văn bản chỉ đạo số 

2018/SYT-NVYD ngày 20/10/2022 về việc tăng cường công tác quản lý chất 

lượng nước sạch đô thị trên địa bàn tỉnh yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh thực hiện 02 đợt giám sát chất lượng nước đối với Công ty cổ phần 

nước sạch Hà Nam trong các tháng cuối năm 2022 (chọn hình thức lấy mẫu 

đột xuất); đối với quy định về kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử 

dụng cho mục đích sinh hoạt được thực hiện theo đúng quy định tại khoản 2 

Điều 2 Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 của Bộ Y tế; đảm bảo 

công khai minh bạch trong quá trình kiểm tra giám sát chất lượng nước; phối 

hợp với Thanh tra Sở với Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố tăng 

cường thanh tra, kiểm tra chất lượng nước sạch và xử lý các vi phạm (nếu có) 

theo quy định. 

Sở Xây dựng có Văn bản số 2239/SXD-PTĐT ngày 08/9/2022 gửi Công 

ty cổ phần nước sạch Hà Nam yêu cầu thực hiện các biện pháp tăng cường 

quản lý chất lượng nước sạch. Để đảm bảo việc tiếp nhận và xử lý kịp thời 

các sự cố đường ống và chất lượng dịch vụ cấp nước, Sở Xây dựng đã yêu 

cầu Công ty cổ phần nước sạch Hà Nam đảm bảo số điện thoại đường dây 

nóng hoạt động 24/24h (Công ty đã cung cấp thông tin người tiếp nhận, số 

điện thoại cụ thể: Ông Đặng Minh Tuấn trưởng phòng kế hoạch kỹ thuật tiếp 

nhận xử lý các sự cố đường ống và công tác lắp đặt, số điện thoại 

0848.318.555 và Bà Nguyễn Thị Khuyên trường phòng Quản lý chất lượng 

tiếp nhận xử lý về chất lượng nước, số điện thoại 0365.206.445). 

3. Cử tri một số địa phương đề nghị tỉnh tiếp tục thực hiện chính 

sách hỗ trợ về nhà ở cho người có công và người nghèo trên địa bàn tỉnh 

- Về chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công:  
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Hiện nay, Bộ Xây dựng đang nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo Quyết định 

về mức hỗ trợ xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở và tỷ lệ phân bổ vốn 

hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, tỷ lệ đối ứng vốn hỗ trợ từ ngân sách địa 

phương (theo quy định tại Khoản 7, Điều 182 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP) 

trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong Quý IV/2022. Theo dự 

thảo Quyết định trên, sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định, Ủy 

ban nhân dân tỉnh tổ chức lập, phê duyệt Đề án hỗ trợ người có công với cách 

mạng và thân nhân liệt sĩ về nhà ở kèm theo danh sách đối tượng đủ điều kiện 

được hỗ trợ gửi Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem 

xét, quyết định bố trí vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương.  

- Về chính sách hố trợ nhà ở cho người nghèo 

Căn cứ Văn bản số 2753/BXD-QLN ngày 22/7/2022, thực hiện nhiệm vụ 

Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 2161/QĐ-TTg về phê duyệt 

Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 

2045, Bộ Xây dựng hiện đang tổng hợp số liệu để xây dựng chương trình mục 

tiêu cho các đối tượng hộ nghèo, hộ có nhà ở trong vùng thường xuyên chịu 

ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu. Sở Xây dựng tổng hợp kết quả rà 

soát số hộ nghèo có khó khăn về nhà ở tại khu vực chịu ảnh hưởng thiên tai, 

biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh báo cáo Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân 

tỉnh tại Văn bản số 2228/SXD-PTĐT  ngày 06/9/2022.  

Khi Trung ương ban hành các quy định cụ thể về hỗ trợ,  Sở Xây dựng 

tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch triển khai, giao các đơn vị tổ chức 

thực hiện các chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công và người nghèo 

trên địa bàn tỉnh.   

Sở Xây dựng trân trọng báo cáo./. 

 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC  

- Thường trực HĐND tỉnh (để b/c);  

- UBND tỉnh (để b/c);  

- Lãnh đạo SXD;  

- Lưu: VT, PTĐT.  

CV(M+KTD)- 2022/192/1424  

 Nguyễn Quang Huy 
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