
 ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

Số:          /BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Quảng Nam, ngày        tháng        năm 2021
               

BÁO CÁO
Trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa IX 

Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 
74/BC-HĐND ngày 07/5/2021 về việc tổng hợp ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 21 
- HĐND tỉnh khóa IX, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các Sở, Ban, ngành và 
địa phương liên quan giải quyết, trả lời ý kiến cử tri thuộc thẩm quyền. Tại báo 
cáo này, Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp trả lời tóm tắt một số nội dung chính cử 
tri phản ánh, quan tâm thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, như sau: 

I. Nội dung kiến nghị, phản ánh sau kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa 
IX (thuộc thẩm quyền của tỉnh):

1. Đầu tư, xây dựng, giao thông:
- Cử tri huyện Phước Sơn đề nghị:
+ Hỗ trợ kinh phí xây dựng, nâng cấp các công trình nước sinh hoạt để 

đảm bảo tiêu chí nông thôn mới.
Nội dung này, UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối 

hợp với Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức rà soát và tổng hợp đề 
xuất UBND tỉnh xem xét đảm bảo thực hiện theo đúng các quy định, đạt chuẩn 
các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

+ Bổ sung danh mục công trình Cải tạo sân vận động Phước Sơn vào kế 
hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nhằm phục vụ Lễ hội văn 
hóa – thể thao các huyện miền núi lần thứ XX dự kiến tổ chức vào năm 2022.

Theo nội dung Thông báo số 167/TB-UBND ngày 10/5/2021 của UBND 
tỉnh về tổ chức Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số lần thứ II năm 2021 và Lễ 
hội văn hóa thể thao các huyện miền núi lần thứ XX, UBND tỉnh thống nhất 
chuyển thời gian tổ chức của Lễ hội Văn hóa - Thể thao các huyện miền núi 
tỉnh Quảng Nam lần thứ XX diễn ra tại huyện Phước Sơn từ năm 2022 sang 
năm 2023. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Thông báo số 147/TB-
UBND ngày 27/4/2021 và Thông báo số 167/TB-UBND ngày 10/5/2021, hiện 
nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang rà soát, đánh giá chặt chẽ về khả năng cân đối 
vốn thuộc kế hoạch trung hạn, tổng hợp báo cáo HĐND tỉnh, UBND tỉnh bổ 
sung danh mục dự án Cải tạo sân vận động huyện Phước Sơn vào kế hoạch đầu 
tư công trung hạn của tỉnh giai đoạn 2021-2025 theo hướng ngân sách tỉnh hỗ 
trợ một phần tổng mức đầu tư dự án, góp phần hỗ trợ UBND huyện Phước Sơn 
đảm bảo cơ sở hạ tầng phục vụ Lễ hội vào năm 2023.

- Cử tri thành phố Hội An đề nghị:
+ Có giải pháp khắc phục tình trạng bồi lấp nghiêm trọng tại bờ biển Cửa 
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Đại gây khó khăn cho việc lưu thông của các phương tiện tàu thuyền; đồng 
thời, có giải pháp kè cứng tại khu vực bãi tắm và bờ biển Cửa Đại bị sạt lở do 
ảnh hưởng của bão nhằm giữ đất, giữ đường, giữ tài sản Nhà nước và Nhân 
dân.

Để từng bước khắc phục trình trạng sạt lở đang diễn ra nghiêm trọng tại 
bờ biển Cửa Đại, thành phố Hội An trong những năm gần đây; UBND tỉnh đã 
giao Ban Quản lý đầu tư xây dựng các dự án nông nghiệp và phát triển nông 
thôn phối hợp với các Sở, ngành, địa phương tham mưu và thực hiện quản lý 
đầu tư một số dự án như sau:

Dự án Chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ biển Hội An, thành phố Hội An 
tỉnh Quảng Nam kết hợp nạo vét Cửa Đại. Tổng mức đầu tư 40 tỷ đồng từ 
nguồn Ngân sách Trung ương hỗ trợ, xây dựng hệ thống đê ngầm có chiều dài 
khoảng 200m, bắt đầu từ kè phía Bắc của khách sạn Victoria đến khu vực bãi 
tắm Hội An và nạo vét một phần luồng phía Bắc Cửa Đại. Công trình được triển 
khai thi công từ tháng 5/2020, đến nay đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng 
và đang phát huy hiệu quả tốt.

Dự án Chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ biển Cửa Đại, TP Hội An: dự 
án đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2624/QĐ-UBND ngày 
25/9/2020 với tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng từ nguồn Ngân sách Trung ương, 
xây dựng tuyến đê ngầm dài khoảng 1.030m nối tiếp với dự án chống xói lở 
khẩn cấp và bảo vệ bờ biển Hội An kết hợp với nạo vét Cửa Đại về phía Bắc; 
phạm vi san lấp tạo bãi có chiều dài khoảng L=1.250m, bắt đầu từ điểm đầu của 
dự án chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ biển Hội An kết hợp với nạo vét Cửa 
Đại về phía Bắc. Hiện nay đang thực hiện công tác thiết kế BVTC-TDT, dự 
kiến sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu và triển khai thi công trong tháng 7/2021 và 
thi công hoàn thành trước mùa mưa lũ năm 2022.

Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An (AFD): dự án đã được 
Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 
1028/QĐ-TTg ngày 15/8/2019, sử dụng vốn vay của cơ quan Phát triển Pháp và 
đối ứng ngân sách tỉnh. Tổng vốn đầu tư cho dự án là 42 triệu Euro (tương 
đương 1.128 tỷ đồng). Mục tiêu của dự án nhằm xây dựng được khung pháp lý 
và các giải pháp công trình nhằm bảo vệ bền vững bờ biển Cửa Đại, thành phố 
Hội An trong giai đoạn  2021-2025. Hiện nay đang hoàn thiện Báo cáo nghiên 
cứu khả thi. Dự kiến phê duyệt Báo cáo Nghiên cứu khả thi và ký kết hiệp định 
trong năm 2021, lựa chọn nhà thầu và triển khai thi công trong năm 2022.

Đối với việc khắc phục tình trạng bồi lấp nghiêm trọng tại bờ biển Cửa 
Đại gây khó khăn cho việc lưu thông của các phương tiện tàu thuyền: 

Dự án Chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ biển Cửa Đại, TP Hội An sắp 
triển khai thi công vào tháng 7/2021 như đã nêu ở trên sẽ tiến hành nạo vét 
luồng Cửa Đại về phía Bắc và tận dụng cát nạo vét để phục vụ nuôi bãi, tạo bãi. 
Việc nạo vét này sẽ tiếp tục thực hiện trong thời gian tiếp theo khi triển khai 
thực hiện dự án Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An (AFD).
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+ Xem xét, điều chỉnh quy hoạch dự án Khu công viên ven biển Khu A tại 
khối phố Tân Thành, phường Cẩm An vì vừa qua khu vực này đã bị sạt lở từ 10 
- 15 m do biển xâm thực; Điều chỉnh quy định về mật độ xây dựng và tách thửa 
tại dự án Khu dân cư Bắc tỉnh lộ 607, do quy định này không còn phù hợp với 
nhu cầu, nguyện vọng của người dân và thực trạng quản lý xây dựng hiện nay.

Các nội dung này, UBND tỉnh đã giao UBND thành phố Hội An rà soát, 
đề xuất Sở Xây dựng thẩm định, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Cử tri huyện Thăng Bình đề nghị điều chỉnh hệ thống mương thoát nước 
hai bên tuyến đường từ Cây Cốc đến đường Võ Chí Công (khu dân cư tổ 8, thôn 
Phước Long, xã Bình Đào); khắc phục tình trạng sạt lở nghiêm trọng tại bờ 
kênh chính Bắc Phú Ninh (đoạn qua thôn Long Hội, xã Bình Chánh).

Về hệ thống thoát nước khu vực đường dẫn cầu Bình Đào: Qua theo dõi, 
đoạn đường dẫn phía Đông cầu sắt Bình Đào hiện trạng thường bị ngập đường 
ngang dân sinh đấu nối vào Quốc lộ 14E (Quốc lộ 14E không ngập); nguyên 
nhân do hoạt động xây dựng nhà cửa hai bên tuyến lấp hết dòng chảy. Trong 
năm 2019, UBND tỉnh đã giao Sở Giao thông vận tải phối hợp với địa phương 
khảo sát để xử lý thoát nước nhưng do khu vực có mật độ xây dựng quá dày nên 
không có mặt bằng để xây dựng mương thoát nước. Hiện nay, công trình cầu 
Bình Đào mới đã xây dựng xong, còn vướng mặt bằng nên chưa hoàn thành 
đường dẫn để đưa vào khai thác; thời gian đến, khi cầu Bình Đào mới đưa vào 
khai thác, tuyến đường cũ và cầu sắt Bình Đào không còn sử dụng, UBND tỉnh 
giao Sở Giao thông vận tải thực hiện thủ tục bàn giao đường cũ để địa phương 
giải phóng mặt bằng xây dựng hệ thống mương thoát nước.

Về điều chỉnh mương thoát nước đường Cây Cốc - Võ Chí Công: Sau mùa 
mưa lũ năm 2018, UBND tỉnh đã giao Sở Giao thông vận tải phối hợp với địa 
phương kiểm tra hiện trường, thống nhất phương án xử lý, bổ sung mương thoát 
nước tuyến đường nối từ ngã ba Cây Cốc đến đường Võ Chí Công. Hiện nay, 
dự án đang vướng mặt bằng nên đơn vị thi công chưa triển khai các hạng mục 
đã thống nhất. UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Thăng Bình đẩy nhanh tiến 
độ giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao để Sở Giao thông vận tải chỉ đạo thi công 
hoàn thành công trình.

Kênh chính bắc Phú Ninh đoạn từ K21+470 đến K21+500 đoạn qua thôn 
Long Hội, xã Bình Chánh, huyện Thăng Bình do Công ty TNHH MTV khai 
thác thủy lợi Quảng Nam quản lý tưới bị sạt lở mái kênh nghiêm trọng do mưa 
bão năm 2020 gây ra. Việc khắc phục tình trạng sạt lở tuyến kênh này, cũng 
như một số hạng mục công trình thủy lợi bị ảnh hưởng do thiên tai của Công ty 
thủy lợi quản lý đã được UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất tại Quyết định số 
3941/UBND-KTN ngày 31/12/2020 về việc cấp kinh phí cho các địa phương, 
đơn vị để khắc phục thiệt hại do các đợt bão, lũ gây ra trong thời gian qua trên 
địa bàn tỉnh. Hiện nay, đơn vị quản lý đang lập hồ sơ và các thủ tục liên quan để 
tổ chức thi công khắc phục, phấn đấu hoàn thành trong năm 2021.  
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- Cử tri các huyện: Phước Sơn, Nam Trà My đề nghị quan tâm đầu tư, hỗ 
trợ kinh phí để địa phương sớm khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trong 
năm 2020, tạo điều kiện người dân ổn định cuộc sống.

Để tập trung khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, UBND tỉnh đã ban 
hành Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 15/12/2020; trong đó có nội dung giao 
UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động sử dụng ngân sách địa phương, 
ngân sách tỉnh và nguồn xã hội hóa để hỗ trợ sửa chữa nhà cho người dân, xây 
dựng nhà tạm đối với những hộ có nhà bị sập, trôi, chưa có mặt bằng ổn định; 
sửa chữa, khôi phục các cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống 
của người dân, các cơ sở y tế, trường học, điện, nước sạch sinh hoạt, đường 
giao thông trong khu dân cư, thủy lợi,… đảm bảo sản xuất, sinh hoạt của người 
dân trở lại bình thường.

Đến nay, UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định: số 2853/QĐ-UBND 
ngày 16/10/2020; số 3127/QĐ-UBND ngày 10/11/2020; số 3304/QĐ-UBND 
ngày 25/11/2020; số 3380/QĐ-UBND ngày 01/12/2020; số 3941/QĐ-UBND 
ngày 31/12/2020 cấp kinh phí cho địa phương, đơn vị để khắc phục thiệt hại do 
các đợt bão, lũ gây ra trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh; trong đó huyện 
Phước Sơn đã được cấp 93,8 tỷ đồng, Nam Trà My đã được cấp 84,65 tỷ đồng 
để khắc phục hậu quả thiên tai.

Ngoài ra, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) hỗ trợ kinh phí xây dựng 
lại nhà kiên cố cho 102 hộ gia đình bị thiệt hại hoàn toàn về nhà do thiên tai 
năm 2020 gây ra, trong đó: huyện Nam Trà My: 32 hộ,  huyện Phước Sơn: 20 
hộ, mức hỗ trợ cho 01 hộ gia đình từ nguồn ADB viện trợ tối đa 140 triệu đồng.

Ngày 28/5/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đã chủ trì cuộc 
họp trực tuyến rà soát phục hồi sau thiên tai và đã có Thông báo kết luận chỉ 
đạo số 199/TB-UBND ngày 03/6/2021; theo đó UBND tỉnh chỉ đạo ưu tiên sử 
dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để khắc phục thiệt hại về nhà ở, các điều kiện 
đảm bảo cho khôi phục phát triển sản xuất cho người dân.

Chỉ đạo Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh tiếp tục rà soát, thống kê, nắm 
chắc kết quả khắc phục hậu quả thiên tai và những khó khăn, vướng mắc, đề 
xuất, kiến nghị của các đơn vị, địa phương trong công tác khắc phục hậu quả 
thiên tai trên địa bàn tỉnh (theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 
2889/UBND-KTN ngày 18/5/2021), phân nhóm các nội dung đề xuất, kiến 
nghị; trên cơ sở đó, chuyển gửi và theo dõi, đôn đốc các Sở, ngành liên quan 
nghiên cứu, giải quyết, trả lời cụ thể cho từng đơn vị, địa phương, trường hợp 
vượt thẩm quyền tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy 
định.

- Cử tri huyện Hiệp Đức đề nghị hỗ trợ kinh phí khắc phục kênh dẫn nước 
tưới ruộng bị hư hỏng và giải quyết bồi thường, hỗ trợ cho Nhân dân bị ảnh 
hưởng do Công ty Chế biến gỗ MDF san lấp mặt bằng xây dựng nhà máy từ 
năm 2016 gây ra.
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Đối với hệ thống kênh mương nội đồng thuộc phạm vi quản lý của địa 
phương, hằng năm địa phương cần tổ chức rà soát, đánh giá nhu cầu cấp thiết và 
xây dựng kế hoạch, cân đối nguồn đối ứng của địa phương để đề xuất đầu tư. 
Trên cơ sở cơ chế quy định tại Nghị quyết số 205/2016/NQ-HĐND ngày 
26/04/2016 và Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 của HĐND 
tỉnh, UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp, cân đối nguồn 
kinh phí để đề xuất UBND tỉnh xem xét hỗ trợ thực hiện. Do đó, nội dung này, 
UBND tỉnh đề nghị UBND huyện Hiệp Đức chủ động tổ chức kiểm tra, rà soát 
xét thấy tuyến kênh cần thiết phải đầu tư thì xem xét đưa vào kế hoạch hằng 
năm gửi Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trình 
UBND tỉnh xin hỗ trợ nguồn kinh phí thực hiện theo Chương trình Nghị quyết 
03/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Về hỗ trợ cho Nhân dân bị ảnh hưởng do Công ty Chế biến gỗ MDF san 
lấp mặt bằng xây dựng nhà máy từ năm 2016 gây ra: Nội dung này, UBND tỉnh 
đã chỉ đạo UBND huyện Hiệp Đức giải quyết theo quy định của pháp luật. Yêu 
cầu UBND huyện Hiệp Đức khẩn trương chỉ đạo thực hiện và thông tin cho cử 
tri rõ.

- Cử tri huyện Nam Giang đề nghị đầu tư nhà máy nước phục vụ Nhân dân 
đang sinh sống ở khu vực Trung tâm hành chính xã Chà Vàl và các khu dân cư 
lân cận; nâng công suất nhà máy nước Thạnh Mỹ hoặc đầu tư các công trình 
nước tự chảy hợp vệ sinh để phục vụ đời sống sinh hoạt của người dân tại khu 
vực thị trấn Thạnh Mỹ.

Về đề nghị đầu tư nhà máy nước phục vụ nhân dân đang sinh sống ở khu 
vực Trung tâm hành chính xã Chà Vàl và các khu dân cư lân cận: Đây là dự án 
đầu tư cấp nước thuộc khu vực nông thôn, đề nghị UBND huyện Nam Giang 
nghiên cứu hình thức đầu tư, nguồn vốn đầu tư báo cáo UBND tỉnh xem xét, 
quyết định.

Về đề nghị nâng công suất nhà máy nước Thạnh Mỹ hoặc đầu tư các công 
trình nước tự chảy hợp vệ sinh để phục vụ đời sống sinh hoạt của người dân tại 
thị trấn Thạnh Mỹ: Khu vực thị trấn Thạnh Mỹ hiện có nhà máy nước của Công 
ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam, đề nghị UBND huyện Nam Giang làm 
việc, thống nhất với Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam để đầu tư nâng cấp, 
mở rộng phạm vi cấp nước phục vụ nhân dân.

- Cử tri huyện Núi Thành đề nghị:
+ Sớm triển khai dự án Neo đậu tàu cá tại cảng cá An Hòa giai đoạn 2.
Dự án Nâng cấp, mở rộng khu neo đậu tránh trú bão An Hòa kết hợp cảng 

cá Tam Quang được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục đầu tư kế hoạch 
trung hạn 2016-2020 vốn ngân sách Trung ương do Bộ Nông nghiệp và PTNT 
quản lý tại Quyết định số 1145/QĐ-TTg ngày 29/7/2020. Ban Quản lý các dự 
án Đầu tư các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh được Bộ  
Nông nghiệp và PTNT giao nhiệm vụ thực hiện chuẩn bị đầu tư tại Quyết định 
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số 3275/QĐ-BNNPTNT ngày 21/8/2020. Đến nay, Ban Quản lý đã hoàn thiện 
Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn phê duyệt và triển khai các bước tiếp theo. Tổng mức đầu tư khoảng 
456 tỷ đồng. Dự kiến phê duyệt Báo cáo Nghiên cứu khả thi trong năm 2021 và 
tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng vào quý III/2022.

+ Hỗ trợ nguồn kinh phí đầu tư một số hạng mục các khu di tích lịch sử đã 
được công nhận trên địa bàn huyện Núi Thành.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, hiện nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch đang khảo sát, kiểm tra, đánh giá hiện trạng các di tích cấp quốc gia, di tích 
lịch sử trên địa bàn tỉnh để tham mưu xây dựng Đề án hỗ trợ tu bổ các di tích 
giai đoạn 2022-2025. Vì vậy, đề nghị UBND huyện Núi Thành phối hợp với Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch để rà soát các di tích trên địa bàn huyện đang 
xuống cấp, có nhu cầu tu bổ trong thời gian đến, để tổng hợp danh mục và đề 
xuất quy mô, nội dung, định mức hỗ trợ để đưa vào Đề án chung của tỉnh, làm 
cơ sở để Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí kế hoạch 
vốn hằng năm tu bổ di tích.

- Cử tri huyện Phú Ninh đề nghị:
+ Đẩy nhanh tiến độ thi công công trình tuyến Quốc lộ 40B đoạn qua các 

xã Tam Thái, Tam Dân nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia 
giao thông.

Căn cứ theo các Thông báo đã chỉ đạo, UBND tỉnh yêu cầu Ban quản lý 
dự án đầu tư và xây dựng các công trình giao thông (chủ đầu tư), UBND các 
huyện Tiên Phước, Phú Ninh (thực hiện công tác GPMB) tập trung tháo gỡ các 
vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

- Cử tri huyện Duy Xuyên kiến nghị kè chống xói lở dọc sông Thu Bồn 
đoạn từ thôn Thạnh Xuyên đi Tĩnh Yên, xã Duy Thu (đoạn này đang bị xói lở, 
ảnh hưởng đến tuyến đường huyết mạch của xã).

Thời gian qua, căn cứ Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 
và định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 1695/QĐ-UBND ngày 16/5/2017 
của UBND tỉnh), Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 957/QĐ-TTg 
ngày 06/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phòng, chống sạt 
lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (Quyết định số 
2458/QĐ-UBND ngày 07/9/2020 của UBND tỉnh), các kiến nghị của cử tri, 
UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, 
các địa phương liên quan kiểm tra, rà soát hiện trạng sạt lở bờ sông trên địa bàn 
tỉnh để báo cáo, đề xuất UBND tỉnh có văn bản gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT, 
các Bộ, ngành Trung ương tranh thủ nguồn kinh phí hỗ trợ xử lý sạt lở bờ sông, 
bờ biển (cụ thể: Công văn số 4909/UBND-KTN ngày 21/8/2019; Tờ trình số 
1434/TTr-UBND, Công văn số 1434/UBND-KTTH ngày 17/3/2020; Báo cáo 
số 224/BC-UBND ngày 09/12/2020..). Trong đó, đối với huyện Duy Xuyên có 
các danh mục công trình đã đề xuất như sau: Kè chống sạt lở khẩn cấp bờ sông 
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Thu Bồn khu vực thôn Phú Đa, xã Duy Thu; Kè chống sạt lở khẩn cấp bờ sông 
Thu Bồn khu vực thôn Trà Đông, xã Duy Vinh.

Đến nay, công trình Kè chống sạt lở bờ sông Thu Bồn khu vực thôn Phú 
Đa, xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên với tổng chiều dài khoảng 1,4km, tuyến kè 
bắt đầu từ vị trí kè mỏ hàn thử nghiệm hiện có (thôn Thạnh Xuyên, xã Duy 
Thu) về phía hạ lưu sông Thu Bồn đã được UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư 
xây dựng tại Quyết định số 2373/QĐ-UBND ngày 28/8/2020; phê duyệt kế 
hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 2565/QĐ-UBND 17/9/2020 và được 
Sở Nông nghiệp và PTNT phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công. Hiện nay, UBND 
huyện Duy Xuyên (Chủ đầu tư) đang triển khai thực hiện các bước tiếp theo để 
triển khai thi công.

Đối với nội dung đề xuất tiếp tục đầu tư xây dựng công trình phòng chống 
sạt lở bờ sông đoạn nối tiếp phía thượng lưu kè mỏ hàn thử nghiệm hiện có 
(thôn Thạnh Xuyên, xã Duy Thu) đến thôn Tĩnh Yên, UBND tỉnh đã giao Sở 
Nông nghiệp và PTNT kiểm tra, đề xuất, kiến nghị xem xét xây dựng phù hợp 
theo thực tế và kiến nghị của địa phương theo đúng “Quy chế xử lý sạt lở bờ 
sông, bờ biển” được ban hành kèm theo Quyết định số 01/2011/QĐ-TTg ngày 
04/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

- Cử tri huyện Quế Sơn đề nghị:
+ Xây dựng kè chống sạt lở, bảo vệ dân cư bờ Nam sông cầu Bà Rén 

(đoạn qua Trung tâm hành chính, xã Quế Xuân 1).
Trước mắt, đề nghị UBND huyện Quế Sơn chỉ đạo UBND xã Quế Xuân 1 

tăng cường công tác theo dõi và thực hiện cắm biển cảnh báo ở những vị trí có 
sạt lở, nguy hiểm để người dân chủ động phòng tránh; chủ động thực hiện các 
biện pháp xử lý tạm (trồng tre, trồng cỏ) để hạn chế sạt lở tiếp tục xảy ra theo 
chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 2458/QĐ-UBND ngày 07/9/2020 về 
Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 957/QĐ-TTg ngày 
06/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phòng, chống sạt lở bờ 
sông, bờ biển đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp, rà soát, sắp xếp thứ 
tự ưu tiên và phối hợp với các Sở, ngành đề xuất, tham mưu UBND tỉnh xem 
xét kiến nghị các Bộ, ngành Trung ương tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ đầu tư 
xử lý khẩn cấp các khu vực bờ sông, bờ biển sạt lở nguy hiểm trong giai đoạn 
2021-2025 và những năm tiếp theo đảm bảo đúng “Quy chế xử lý sạt lở bờ 
sông, bờ biển” được ban hành kèm theo Quyết định số 01/2011/QĐ-TTg ngày 
04/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 2458/QĐ-UBND ngày 
07/9/2020 của UBND tỉnh về Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết 
định số 957/QĐ-TTg ngày 06/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt 
Đề án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam.



8

+ Chỉ đạo các Sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân huyện Quế 
Sơn, chủ đầu tư phối hợp hoàn chỉnh các hạng mục trong dự án và hạng mục 
bổ sung của dự án khu phố chợ Bà Rén nhằm sớm hoàn thành đưa công trình 
vào sử dụng.

Nội dung này, UBND tỉnh đã chỉ đạo cụ thể tại Công văn số 135/UBND-
KTN ngày 08/01/2021, Sở Xây dựng đã hướng dẫn Công ty TNHH Kinh doanh 
Tân Ngọc Phúc thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng Đường ống thoát nước 
thải nối dài ra sông Bà Rén và vách ngăn; sắp xếp kinh doanh tại nhà bách hóa 
tổng hợp.

- Cử tri các huyện: Quế Sơn, Đông Giang đề nghị đầu tư xây dựng trụ sở 
làm việc của Công an chính quy ở cấp xã.

Việc đầu tư là cần thiết. Công an tỉnh đã có báo cáo và Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy đã thống nhất chủ trương xây dựng Đề án trình HĐND tỉnh xem xét, 
quyết định. Hiện nay, UBND tỉnh đang chỉ đạo Công an tỉnh rà soát, đánh giá 
nhu cầu, khả năng cân đối nguồn vốn để xác định lộ trình, thứ tự ưu tiên để báo 
cáo HĐND tỉnh xem xét, quyết định (Đề án dự kiến sẽ trình trong tháng 
9/2021).

- Cử tri thị xã Điện Bàn đề nghị:
+ Điều chỉnh quy hoạch dự án các khu đô thị (phường Điện Thắng Bắc), 

cần bố trí thêm diện tích thương mại - dịch vụ 2 bên đường ĐH 7.
Giao UBND thị xã Điện Bàn rà soát, đề xuất, đảm bảo phù hợp quy hoạch 

chung đô thị đã được phê duyệt.
+  Quan tâm giải quyết kiến nghị của cử tri phản ánh về tình trạng đầu tư 

không đồng bộ, chậm khắc phục hư hỏng các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, 
cây xanh, vướng mắc đất…tại khu vực dự án: 1A, 1B, 2A, khu đô thị số 9, An 
Phú Quý, Ngân Câu - Ngân Giang, Khu tái định cư trường Đại học Nội 
vụ….thuộc phường Điện Ngọc (cây xanh không được chăm sóc, đường chưa 
thảm nhựa, hệ thống điện chiếu sáng hư hỏng ở một số nơi…).

Giao UBND thị xã Điện Bàn chủ trì kiểm tra, xác nhận hiện trạng, vướng 
mắc cụ thể từng dự án, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết.

+ Tuyến đường 603B (còn gọi là đường Võ Nguyên Giáp) đã làm được 
gần 10 năm nhưng hệ thống cống thoát nước hai bên đường không có lối thoát 
nước nối ra sông, các công ty du lịch xả nước gây mùi hôi thối trong hệ thống 
cống, đặc biệt vào mùa mưa nước tràn lên mặt đường và gây ngập úng cục bộ, 
nhiều đoạn tràn vào nhà dân nước bị ô nhiễm nặng. Đề nghị có biện pháp xử lý 
và giải pháp khắc phục.

Nội dung này, UBND tỉnh đã chỉ đạo tại Thông báo số 179/TB-UBND 
ngày 18/5/2021 về tình hình thực hiện dự án Hệ thống thoát nước các dự án ven 
biển phía Bắc thị xã Điện Bàn (giai đoạn II), phương án mở rộng đường 
ĐT.603B và kết nối giao thông ĐT.607 với Quốc lộ 14H, đường Võ Chí Công.
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Hiện nay, UBND tỉnh đã phê duyệt đầu tư dự án Hệ thống thoát nước các 
dự án ven biển phía Bắc thị xã Điện Bàn (giai đoạn II), trong đó có các hạng 
mục cử tri kiến nghị thực hiện. Yêu cầu, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
tỉnh (chủ đầu tư), UBND thị xã Điện Bàn (thực hiện công tác GPMB) đẩy 
nhanh tiến độ triển khai dự án, sớm khắc phục các nội dung theo kiến nghị của 
cử tri.

+ Cử tri phản ánh, hiện nay, có rất nhiều dự án được quy hoạch trên địa 
bàn (nhất là các phường vùng Đông), tuy nhiên việc khớp nối các tuyến giao 
thông giữa các dự án với nhau và giữa các dự án với các khu dân cư hiện hữu 
chưa được quan tâm. Đề nghị tỉnh có chủ trương mở rộng các tuyến đường hiện 
hữu; đồng thời, đảm bảo khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, tránh tình trạng 
ngập úng cục bộ một số khu vực.

Tiếp thu ý kiến cử tri và thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, hiện nay, 
UBND thị xã Điện Bàn đang tổ chức rà soát, phối hợp với Sở Xây dựng, Ban 
Quản lý Khu KTM Chu Lai trong quá trình lập quy hoạch phân khu xây dựng 
các khu trên địa bàn. Trong quá trình lập quy hoạch, UBND thị xã sẽ cập nhật 
và khớp nối các dự án đã triển khai vào đồ án quy hoạch phân khu, đảm bảo 
đồng bộ hạ tầng kỹ thuật tại khu vực.

- Các công trình cầu, đường cử tri kiến nghị trên hệ thống đường ĐH, 
đường GTNT do UBND cấp huyện quản lý gồm:

Cử tri huyện Thăng Bình đề nghị nâng cấp mở rộng tuyến đường ĐH2, xã 
Bình Đào (giáp xã Bình Dương, Bình Hải 7km); mở đường ngang qua đường 
sắt trên tuyến ĐH10 (đoạn qua xã Bình Chánh);

Cử tri huyện Nam Giang đề nghị quan tâm sửa chữa, nâng cấp tuyến 
đường Chà Vàl đi Đắc Pring nhằm phục vụ đi lại của người dân các xã biên 
giới: Chà Vàl, Đắc Tôi, Đắc Pre, Đắc Pring;

Cử tri huyện Phú Ninh đề nghị Kiểm tra, rà soát hiện trạng các cây cầu 
bắt qua kênh chính Phú Ninh vì hiện nay nhiều cây cầu đã xuống cấp, gây mất 
an toàn giao thông (nhất là cây cầu Bà Năng, thôn Đại An, xã Tam Đại) để sớm 
có phương án đầu tư, nâng cấp, sửa chữa phục vụ nhu cầu đi lại của người 
dân;

Cử tri huyện Bắc Trà My đề nghị quan tâm đầu tư xây dựng cầu và đường 
dẫn vào khu di tích lịch sử cấp tỉnh (Nha Sơn Phòng) tại thôn Dương Đông, xã 
Trà Dương;

Cử tri huyện Duy Xuyên đề nghị xây mới cầu qua Lệ Bắc (xã Duy Châu); 
kè chống xói lở dọc sông Thu Bồn đoạn từ thôn Thạnh Xuyên đi Tĩnh Yên, xã 
Duy Thu;

Cử tri huyện Quế Sơn đề nghị tiếp tục đầu tư xây dựng giai đoạn 2 đường 
ĐH04 qua Trung tâm thị trấn Hương An.

UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện Thăng Bình, Nam Giang, Phú Ninh, 



10

Bắc Trà My, Duy Xuyên và Quế Sơn kiểm tra, chủ trì giải quyết theo phân cấp; 
đồng thời chủ động báo cáo kết quả giải quyết về Thường trực HĐND tỉnh, 
UBND tỉnh theo dõi.

2. Tài chính, ngân sách:
- Cử tri huyện Phước Sơn đề nghị tiếp tục hỗ trợ kinh phí làm nhà cho cho 

các hộ dân bị thiệt hại thiên tai theo Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 
05/11/2020 của Chính phủ.

Đến nay, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3380/QĐ-UBND ngày 
01/12/2020 cấp kinh phí cho các địa phương, đơn vị để khắc phục thiệt hại do 
các đợt bão, lũ gây ra trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh; trong đó huyện 
Phước Sơn được cấp 4,0 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại về nhà ở. Ngoài ra, 
Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) hỗ trợ kinh phí xây dựng lại nhà kiên cố 
cho 102 hộ gia đình bị thiệt hại hoàn toàn về nhà trong đó huyện Phước Sơn: 20 
hộ, mức hỗ trợ cho 01 hộ gia đình từ nguồn ADB viện trợ tối đa 140 triệu đồng.

Theo báo cáo của UBND huyện Phước Sơn, tổng số nhà ở bị thiệt hại và 
thực hiện hỗ trợ theo Nghị quyết số 165/NQ-CP: 166 nhà, trong đó:

+ Đối với nhà bị thiệt hại rất nặng từ 50-70% (69 nhà), huyện đã cấp kinh 
phí hỗ trợ cho các hộ khắc phục xong, với kinh phí 690 triệu đồng;

+ Đối với nhà ở thiệt hại hoàn toàn (97 nhà): đã làm xong 29 nhà (Phước 
Lộc: 06 nhà; Phước Thành: 06 nhà; Phước Kim: 17 nhà).

+ Hiện nay có 11 nhà tại xã Phước Lộc đang thi công với khối lượng trên 
80%, phấn đấu hoàn thành trong tháng 7/2021.

+ Kinh phí hỗ trợ nhà ở thiệt hại hoàn toàn 2.840 triệu đồng.
Đối với 57 nhà bị thiệt hại hoàn toàn còn lại, địa phương đang thực hiện 

công tác san ủi mặt bằng để bố trí vào các khu Tái định cư tập trung (hiện nay 
các hộ gia đình này đang ở xen ghép với gia đình người quen, xóm giềng).

Bên cạnh đó, việc hỗ trợ khắc phục về nhà ở bị thiệt hại nặng do thiên tai 
năm 2020 đã được UBND tỉnh đôn đốc, chỉ đạo tại Công văn số 360/UBND-
KTTH ngày 20/01/2021 trong đó: UBND tỉnh đề nghị UBND các huyện, thị xã 
thành phố chủ động sử dụng nguồn kinh phí đã hỗ trợ tại Quyết định số 
3380/QĐ-UBND ngày 01/12/2020 của UBND tỉnh (huyện Phước Sơn là 4 tỷ 
đồng), nguồn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phân bổ và nguồn hỗ trợ từ các đơn 
vị tổ chức, cá nhân hỗ trợ, ủng hộ trực tiếp qua ngân sách địa phương hoặc 
thông qua Ủy ban MTTT Việt Nam cấp huyện và các nguồn tài chính hợp pháp 
khác để thực hiện đảm bảo kịp thời, hiệu quả, công khai, minh bạch, đúng đối 
tượng, tránh trục lợi về chính sách. 

Yêu cầu, UBND huyện Phước Sơn có trách nhiệm niêm yết công khai 
danh sách, mức hỗ trợ các hộ gia đình tại trụ sở xã, nhà sinh hoạt thôn, nhà sinh 
hoạt cộng đồng và tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ; chịu trách nhiệm 
về tính chính xác của số liệu báo cáo về việc triển khai thực hiện chính sách, 
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gửi Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chỉ huy Phòng 
chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh 
xem xét xử lý kinh phí hỗ trợ (thừa, thiếu) cho huyện Phước Sơn. Đồng thời 
báo cáo các Bộ, ngành Trung ương, tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem 
xét, quyết định hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương kinh 
phí khắc phục thiệt hại nặng về nhà ở theo Nghị quyết 165/NQ-CP ngày 
05/11/2020 của Chính phủ.

- Cử tri huyện Bắc Trà My đề nghị xem xét, điều chỉnh nâng mức khoán 
kinh phí hoạt động đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - 
xã hội cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Về vấn đề này, UBND tỉnh đã giao Sở Tài chính kiểm tra, tổng hợp tình 
hình thực hiện mức khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam 
và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh trong 
thời gian qua của 18 huyện, thị xã, thành phố. Trường hợp mức khoán kinh phí 
này chưa phù hợp với tình hình thực tế, Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp 
với các ngành có liên quan và các địa phương báo cáo UBND tỉnh xem xét điều 
chỉnh tăng mức phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2022, năm đầu của thời 
kỳ ổn định giai 2022-2025 trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

- Cử tri huyện Duy Xuyên đề nghị có cơ chế hỗ trợ về lãi suất vay cho các 
chủ tàu dự án theo chương trình của Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 
của Chính phủ; Ngân hàng chính sách xã hội giảm lãi suất vay cho các hộ vay 
hiện nay bị ảnh hưởng của dịch Covid 19.

Triển khai Chính sách tín dụng về đóng mới tàu khai thác hải sản và dịch 
vụ hậu cần nghề cá xa bờ, hỗ trợ nâng cấp, cải hoán tàu khai thác hải sản và 
dịch vụ hậu cần nghề cá xa bờ theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP, UBND tỉnh 
Quảng Nam đã ban hành các Quyết định phê duyệt danh sách 17 chủ tàu đủ 
điều kiện nâng cấp tàu cá và 92 chủ tàu đủ điều kiện đóng mới tàu cá theo Nghị 
định số 67/2014/NĐ-CP (đạt 100% chỉ tiêu phân bổ từ TW), trong đó:

+ Về ngành nghề: gồm 83 tàu khai thác và 09 tàu dịch vụ hậu cần;
+ Về vật liệu vỏ tàu: gồm 60 tàu vỏ thép, 02 tàu composite và 30 tàu vỏ 

gỗ.
Các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh đã tiếp cận các chủ tàu đủ điều 

kiện đóng mới, nâng cấp theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP được UBND phê 
duyệt. Tính đến nay, các Ngân hàng thương mại tại địa phương đã tổ chức ký 
kết hợp đồng tín dụng và cam kết cho vay đóng mới 63 tàu cá (gồm 24 tàu vỏ 
gỗ, 02 tàu vỏ composite và 37 tàu vỏ thép), đạt 68,5% số tàu cá được phê duyệt 
và 02 tàu nâng cấp máy chính với tổng giá trị cam kết đầu tư cho vay là 729,58 
tỷ đồng, đã giải ngân được 719,42 tỷ đồng/65 tàu cá.

Hạn mức vay, lãi suất vay và mức hỗ trợ lãi suất, thời gian cho vay, cấp bù 
lãi suất,… được thực hiện theo quy định tại các văn bản:

+ Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số 
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chính sách phát triển thủy sản;
+ Nghị định số 89/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015 của Chính phủ về sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP;
+ Thông tư số 114/2014/TT-BTC ngày 20 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài 

chính về hướng dẫn cấp bù lãi suất do thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị 
định số 67/2014/NĐ-CP;

+ Thông tư số 22/2014/TT-NHNN ngày 15/8/2014 của Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định 
67/2014/NĐ-CP;

+ Thông tư số 21/2015/TT-NHNN ngày 16/11/2015 của Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2014/TT-
NHNN ngày 15/8/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cụ thể:

a) Đối với đóng mới tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ, bao gồm 
cả máy móc, trang thiết bị hàng hải; máy móc thiết bị bảo quản hải sản; bảo 
quản hàng hóa; bốc xếp hàng hóa:

+ Trường hợp đóng mới tàu vỏ thép, vỏ vật liệu mới: Chủ tàu được vay 
vốn ngân hàng thương mại tối đa 95% tổng giá trị đầu tư đóng mới với lãi suất 
7%/năm, trong đó chủ tàu trả 1%/năm, ngân sách nhà nước cấp bù 6%/năm.

+ Trường hợp đóng mới tàu vỏ gỗ: Chủ tàu được vay vốn ngân hàng 
thương mại tối đa 70% tổng giá trị đầu tư đóng mới, với lãi suất 7%/năm, trong 
đó chủ tàu trả 3%/năm, ngân sách nhà nước cấp bù 4%/năm.

b) Đối với đóng mới tàu khai thác hải sản xa bờ, bao gồm cả máy móc, 
trang thiết bị hàng hải; thiết bị phục vụ khai thác; ngư lưới cụ; trang thiết bị bảo 
quản hải sản:

+ Trường hợp đóng mới tàu vỏ thép, vỏ vật liệu mới có tổng công suất 
máy chính từ 400CV đến dưới 800CV: Chủ tàu được vay vốn ngân hàng tối đa 
90% tổng giá trị đầu tư đóng mới tàu với lãi suất 7%/năm, trong đó chủ tàu trả 
2%/năm, ngân sách nhà nước cấp bù 5%/năm.

+ Trường hợp đóng mới tàu vỏ thép, vỏ vật liệu mới có tổng công suất 
máy chính từ 800CV trở lên: Chủ tàu được vay vốn ngân hàng thương mại tối 
đa 95% tổng giá trị đầu tư đóng mới tàu với lãi suất 7%/năm, trong đó chủ tàu 
trả 1%/năm, ngân sách nhà nước cấp bù 6%/năm.

+ Trường hợp đóng mới tàu vỏ gỗ: Chủ tàu được vay vốn ngân hàng 
thương mại tối đa 70% tổng giá trị đầu tư đóng mới với lãi suất 7%/năm, trong 
đó chủ tàu trả 3%/năm, ngân sách nhà nước cấp bù 4%/năm.

+ Trường hợp đóng mới tàu vỏ gỗ đồng thời gia cố bọc vỏ thép, bọc vỏ vật 
liệu mới cho tàu: Chủ tàu được vay vốn ngân hàng thương mại tối đa 70% tổng 
giá trị đầu tư đóng mới tàu với lãi suất 7%/năm, trong đó chủ tàu trả 3%/năm, 
ngân sách nhà nước cấp bù 4%/năm.
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c) Đối với nâng cấp tàu vỏ gỗ, vỏ vật liệu mới có tổng công suất máy 
chính dưới 400CV thành tàu có tổng công suất máy chính từ 400CV trở lên và 
nâng cấp công suất máy đối với tàu có tổng công suất máy chính từ 400CV trở 
lên: Chủ tàu được vay vốn ngân hàng thương mại tối đa 70% tổng giá trị nâng 
cấp tàu với lãi suất 7%/năm, trong đó chủ tàu trả 3%/năm, ngân sách nhà nước 
cấp bù 4%/năm.

d) Đối với trường hợp gia cố bọc vỏ thép; bọc vỏ vật liệu mới; mua ngư 
lưới cụ, trang thiết bị hàng hải, trang thiết bị khai thác, máy móc trang thiết bị 
bảo quản sản phẩm, trang thiết bị bốc xếp hàng hóa: Chủ tàu được vay vốn ngân 
hàng thương mại tối đa 70% tổng giá trị nâng cấp với lãi suất 7%/năm, trong đó 
chủ tàu trả 3%/năm, ngân sách nhà nước cấp bù 4%/năm.

e) Thời hạn cho vay: 11 năm đối với trường hợp đóng mới tàu vỏ gỗ hoặc 
nâng cấp tàu; 16 năm đối với đóng mới tàu vỏ thép hoặc vỏ vật liệu mới. Năm 
đầu tiên kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên, chủ tàu được miễn lãi và chưa 
phải trả nợ gốc, ngân sách nhà nước cấp bù số lãi vay của chủ tàu được miễn 
năm đầu cho các ngân hàng thương mại.

Như vậy, Chính phủ đã quy định việc hỗ trợ lãi suất vay cho các chủ tàu 
đóng mới, nâng cấp tàu cá theo chính sách tín dụng Nghị định 67/2014/NĐ-CP 
là được miễn trả lãi suất năm đầu tiên, các năm tiếp theo chỉ phải trả lãi suất vay 
theo cỡ, loại tàu là 1%/năm hoặc 2%/năm, 3%/năm; ngân sách nhà nước cấp bù 
trực tiếp cho ngân hàng thương mại phần lãi suất chênh lệch cho năm đầu tiên 
là 7%/năm, các năm tiếp theo là 4%/năm hoặc 5%/năm, 6%/năm tùy theo cỡ 
loại tàu.

Đề nghị UBND huyện Duy Xuyên chỉ đạo bộ phận chuyên môn hướng dẫn 
cử tri triển khai thực hiện theo đúng các quy định hỗ trợ hiện hành.

3. Đất đai, tài nguyên, môi trường, nông lâm nghiệp:
- Cử tri huyện Phước Sơn đề nghị:
+ Xem xét, giải quyết tình trạng một số công ty khai thác khoáng sản đóng 

trên địa bàn xã Phước Thành thực hiện hoạt động khai thác trên rừng đầu 
nguồn, gây ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt, ảnh hưởng đến môi trường và đời 
sống của Nhân dân.

Trên địa bàn xã Phước Thành, huyện Phước Sơn có 03 Dự án khai thác và 
chế biến vàng gốc, cụ thể: Dự án tại Bãi Muối, thôn 1 của Công ty TNHH 
Phước Minh (đã được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo ĐTM tại Quyết định số 
3663/QĐ-UBND ngày 17/10/2017 và cấp phép khai thác khoáng sản tại Quyết 
định số 439/QĐ-UBND ngày 31/01/2018); Dự án tại G18 của Công ty TNHH 
Hậu Trường Sơn (đã được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo ĐTM tại Quyết định 
số 3844/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 và cấp phép khai thác khoáng sản tại Giấy 
phép số 1636/GP-UBND ngày 16/6/2020); Dự án tại thôn 1 của Công ty TNHH 
Nghĩa Sơn (đã được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo ĐTM tại Quyết định số 
2501/QĐ-UBND ngày 11/9/2020 và cấp phép khai thác khoáng sản tại Giấy 
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phép số 45/GP-UBND ngày 07/01/2021). 
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ 

chức thanh tra việc chấp hành về tài nguyên và môi trường đối với Công ty 
TNHH Phước Minh vào năm 2019, qua đó đã tham mưu UBND tỉnh Quảng 
Nam ban hành Quyết định số 3268/QĐ-UBND về xử phạt vi phạm hành chính 
đối với Công ty, tổng cộng mức tiền phạt và biện pháp khắc phục hậu quả là: 
358.727.000 đồng (Công ty đã thực hiện nộp tiền phạt theo Quyết định của 
UBND tỉnh). Tiếp theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 
286/STNMT-BVMT ngày 24/02/2021 hướng dẫn và yêu cầu Công ty khẩn 
trương khắc phục hậu quả do ảnh hưởng bão lũ gây ra và thực hiện các quy định 
của pháp luật về bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động khai thác khoáng 
sản theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với hai dự án của Công ty TNHH Hậu Trường Sơn và Công ty TNHH 
Nghĩa Sơn, mới được UBND tỉnh cấp phép. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn môi 
trường, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực 
hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động 
khai thác khoáng sản theo đúng quy định của pháp luật (Sở đã ban hành hai 
Công văn số: 279/STNMT-BVMT ngày 24/02/2021 và số 283/STNMT-BVMT 
ngày 24/02/2021).

Ngoài ra, có ý kiến cử tri phản ánh việc ô nhiễm nguồn nước do khai thác 
vàng tại khu vực Bãi Cao, xã Trà Bui (vùng giáp ranh giữa xã Trà Bui với các 
xã Phước Kim, Phước Thành, huyện Phước Sơn): Thực hiện chỉ đạo của UBND 
tỉnh, ngày 11 và 12/3/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp 
với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bắc Trà My, Phòng Tài nguyên và 
Môi trường huyện Phước Sơn, Công an huyện Phước Sơn, UBND xã Trà Bui 
(gọi tắt là Đoàn công tác) đã tổ chức khảo sát thực tế tại khu vực và làm việc về 
các nội dung liên quan. Nội dung này đã được UBND tỉnh trả lời cụ thể tại Báo 
cáo số 57/BC-UBND ngày 16/4/2021 và đã được gửi đến Thường trực HĐND 
tỉnh.

Thời gian đến để quản lý tốt việc khai thác khoáng sản đầu nguồn, UBND 
tỉnh chỉ đạo UBND huyện Phước Sơn tiếp tục theo dõi, giám sát chặt chẽ đối 
với các dự án đã được UBND tỉnh cấp phép khai thác; đồng thời tổ chức truy 
quét tốt các hoạt động khai thác trái phép và xử lý nghiêm theo đúng quy định. 
Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, hướng dẫn các địa phương trong quá 
trình triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo giải 
quyết đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

+ Thanh lý toàn bộ diện tích rừng trồng cho các hộ dân đã nhận khoán 
theo dự án 327 và 661 trên địa bàn huyện nằm trong trường hợp không được 
cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 
gắn liền với đất tại Điều 19, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của 
Chính phủ.

Đối với dự án 327, 661 trên địa bàn tỉnh đến nay đã kết thúc. Những diện 
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tích rừng trồng thuộc dự án 327, 661 là rừng sản xuất hoặc phòng hộ ít xung 
yếu được giao lại các địa phương quản lý để tổ chức giao các hộ gia đình, cá 
nhân. 

Rừng trồng là rừng sản xuất theo dự án 327, 661 trước đây của các hộ gia 
đình tham gia nhận khoán là tài sản của hộ gia đình. Nhà nước chỉ hỗ trợ một 
phần, các hộ gia đình tham gia dự án cùng bỏ vốn đầu tư và được hưởng lợi 
theo quy định (Cụ thể: Theo khoản 2, Điều 7, Quyết định 661/QĐ-TTg ngày 
29/7/1998 về mục tiêu, chính sách và tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu 
hecta rừng: Hộ đầu tư trồng rừng sản xuất là chủ rừng, có quyền quyết định thời 
điểm và phương thức khai thác rừng, nhưng phải có nghĩa vụ tái tạo lại rừng 
trong phạm vi không quá 2 năm sau khi khai thác. Mọi sản phẩm khai thác từ 
rừng trồng, tre, nứa và lâm sản phụ khai thác từ rừng tự nhiên được tự do lưu 
thông trên thị trường; Theo Điều 8, Quyết định 38/2016/QĐ-TTg ngày 
14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, 
phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với 
các công ty nông, lâm nghiệp). Do vậy với các hộ gia đình tham gia dự án sau 
khi hoàn thành các nghĩa vụ theo quy định thì được tiếp tục trồng rừng và 
hưởng lợi theo quy định. Do diện tích rừng thuộc tài sản của hộ gia đình nên 
không thuộc đối tượng phải thanh lý rừng.

Vì vậy, đề nghị UBND huyện Phước Sơn tổ chức giao đất, giao rừng theo 
quy định pháp luật về đất đai, Luật lâm nghiệp (trong đó ưu tiên cho các đối 
tượng đã nhận khoán trước đây và phù hợp quy định pháp luật hiện hành) để đối 
tượng tiếp tục triển khai thực hiện.

- Cử tri huyện Đông Giang đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng 
giải quyết dứt điểm rừng phòng hộ liên quan đến đất sản xuất của người dân 
huyện Đông Giang với diện tích hơn 2.000ha.

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 5899/KH-UBND ngày 09/10/2020 
về giải quyết quyền lợi của người dân đối với đất rừng sản xuất, đất trồng cây 
lâu năm, đất nông nghiệp, đất ở thuộc quyền sử dụng hợp pháp của người dân 
nay thuộc quy hoạch rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam; tuy nhiên, do chưa bố trí được kinh phí thực hiện trong năm 2021 nên xin 
lùi thời gian thực hiện sang năm 2022 (ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 
2329/STC-GCS ngày 01/9/2020). Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Công 
văn số 380/SNN&PTNT-CCKL ngày 01/3/2021 đề nghị các địa phương, chủ 
rừng căn cứ các nội dung trong Kế hoạch số 5899/KH-UBND ngày 09/10/2020 
của UBND tỉnh, tổ chức rà soát, xây dựng và phê duyệt Phương án phù hợp với 
thực tế địa phương, lập dự toán kinh phí trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo 
từng nội dung Phương án tổng thể đã được duyệt. Vì vậy, đề nghị UBND huyện 
Đông Giang chỉ đạo Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Đông Giang sớm triển 
khai thực hiện.

- Cử tri huyện Thăng Bình đề nghị đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện 
các dự án đã bàn giao mặt bằng sạch; sớm công bố giá đất các khu tái định cư 
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để Nhân dân biết, ổn định chỗ ở và phát triển kinh tế địa phương.
Ngày 29/12/2020, UBND huyện Thăng Bình đã có Tờ trình số: 400/TTr-

UBND đề nghị thẩm định và phê duyệt giá đất tái định cư đối với 318 lô thuộc 
dự án Khu tái định cư Trung tâm xã Bình Dương (giai đoạn 1), tại xã Bình 
Dương, huyện Thăng Bình. 

Tuy nhiên, nhận thấy giá đất tái định cư do UBND huyện Thăng Bình đề 
xuất chưa nêu rõ một số nội dung (Chưa phân nhóm cho từng đối tượng áp 
dụng, giá TĐC của một số trường hợp còn hiệu lực áp dung) nên Sở Tài nguyên 
& Môi trường đã có Công văn số 87/STNMT-QLĐĐ ngày 15/01/2021 về hoàn 
trả hồ sơ và hướng dẫn UBND huyện Thăng Bình tiếp tục hoàn thiện hồ sơ giá 
đất tái định cư Khu tái định cư Trung tâm xã Bình Dương (giai đoạn 1), tại xã 
Bình Dương, huyện Thăng Bình, nhưng đến nay UBND huyện Thăng Bình vẫn 
chưa hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt giá đất TĐC đối với dự án nêu trên. 

UBND tỉnh đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục đôn đốc và phối 
hợp để sớm phê duyệt dự án làm cơ sở áp giá bồi thường cho nhân dân.

- Cử tri huyện Tiên Phước đề nghị sớm bố trí đất tái định cư cho người 
dân thị trấn Tiên Kỳ sau khi thu hồi đất để làm đường Nam Quảng Nam.

Việc xây dựng phương án bố trí tái định cư là do UBND huyện chủ trì giao 
cho Ban quản lý dự án - Khai thác quỹ đất Tiên Phước làm chủ đầu tư; do vậy 
đề nghị chủ đầu tư khẩn trương xây dựng phương án bố trí tái định cư trình 
UBND huyện Tiên Phước phê duyệt, đăng ký nhu cầu sử dụng đất vào KHSD 
đất hằng năm trình UBND tỉnh phê duyệt và thực hiện các thủ tục đất đai có 
liên quan để UBND huyện có cơ sở bố trí tái định cư cho nhân dân.

Yêu cầu UBND huyện Tiên Phước chỉ đạo triển khai thực hiện và thông 
tin cho cử tri rõ.

- Cử tri huyện Núi Thành đề nghị rà soát những diện tích đất đã thu hồi 
của dự án đường cao tốc chưa sử dụng giao lại cho UBND xã quản lý vì hiện 
nay Nhân dân tái lấn chiếm nhiều.

Đối với diện tích đất thu hồi ngoài vệt GPMB, UBND tỉnh đã chỉ đạo 
UBND các địa phương bàn giao cho UBND các xã để quản lý, sử dụng theo 
đúng quy định; không để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm. Yêu cầu UBND huyện 
Núi Thành và các địa phương liên quan rà soát, triển khai thực hiện đúng quy 
định.

- Cử tri huyện Phú Ninh đề nghị xem xét đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu (xã 
Tam Lãnh), có giải pháp hoàn thổ, cải thiện môi trường, kêu gọi doanh nghiệp 
khác tiếp tục đầu tư để địa phương có nguồn thu, hạn chế thất thoát tài nguyên.

Ngày 10/9/2020, UBND tỉnh đã có Công văn số 5278/UBND-KTN về việc 
đề nghị lựa chọn nhà đầu tư thăm dò, khai thác khoáng sản tại mỏ vàng Bồng 
Miêu, tỉnh Quảng Nam; trong đó, UBND tỉnh đã kiến nghị Bộ Tài nguyên và 
Môi trường xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép lựa chọn nhà đầu 
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tư mới để thực hiện việc thăm dò, đánh giá trữ lượng còn lại, làm cơ sở cấp 
phép khai thác khoáng sản tại mỏ vàng Bồng Miêu thay vì quyết định đóng cửa 
mỏ.

Ngày 23/10/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 
5936/BTNMT-ĐCKS về việc thăm dò, khai thác khoáng sản tại mỏ vàng Bồng 
Miêu, tỉnh Quảng Nam. Trả lời kiến nghị của UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và 
Môi trường có nêu:

Theo quy định tại Điều 73 Luật Khoáng sản năm 2010, mỏ vàng Bồng 
Miêu thuộc trường hợp phải đóng cửa mỏ do Giấy phép khai thác khoáng sản 
đã hết hạn. Do tổ chức được cấp phép khai thác đã phá sản, việc thực hiện đóng 
cửa mỏ khoáng sản được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 74 Luật 
Khoáng sản, Điều 46 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của 
Chính phủ.

Tại Công văn số 6681/VPCP-KTTH ngày 12/8/2020 của Văn phòng Chính 
phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã giao Bộ Tài nguyên và Môi 
trường căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, quy định của pháp luật có liên 
quan để xem xét, quyết định việc lựa chọn tổ chức, cá nhân có đủ năng lực lập, 
thực hiện Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản mỏ vàng Bồng Miêu…

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi 
trường đang giao cho các cơ quan chuyên môn của Bộ rà soát Đề án đóng cửa 
mỏ và các vấn đề liên quan, phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam để tổ chức 
đóng cửa mỏ khoáng sản khu vực khai thác vàng nêu trên theo quy định của 
pháp luật.

Vấn đề lựa chọn nhà đầu tư thăm dò, khai thác tại mỏ vàng Bồng Miêu sẽ 
được xem xét sau khi hoàn thành việc đóng cửa mỏ theo quy định.

Như vậy, việc đề xuất kêu gọi các doanh nghiệp đủ năng lực vào tiếp tục 
đầu tư, khai thác mỏ vàng Bồng Miêu (xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh) thay vì 
cho đóng cửa mỏ đã được UBND tỉnh có ý kiến với Bộ Tài nguyên và Môi 
trường tại Công văn số 5278/UBND-KTN ngày 10/9/2020. Theo ý kiến trả lời 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường, việc đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu phải 
được thực hiện theo đúng quy định của Luật Khoáng sản và việc lựa chọn nhà 
đầu tư thăm dò, khai thác mỏ vàng Bồng Miêu chỉ được thực hiện sau khi hoàn 
thành việc đóng cửa mỏ. 

Hiện nay, UBND tỉnh đang tiếp tục kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi 
trường đẩy nhanh tiến độ phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ và sớm giải quyết các 
nội dung còn vướng mắc liên quan đến quy định về đóng cửa mỏ khoáng sản.

- Cử tri huyện Hiệp Đức đề nghị chuyển nguồn kinh phí hỗ trợ trồng rừng 
gỗ lớn năm 2019 sang năm 2021 về cho UBND huyện quản lý để chi trả chế độ 
cho Nhân dân vì hiện nay theo phản ánh của cử tri, diện tích trồng rừng gỗ lớn 
năm 2019 mà các hộ dân đã ký liên kết với hợp tác xã Nông nghiệp Hiệp Thuận 
chưa được giải quyết chế độ hỗ trợ.
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Năm 2019, UBND tỉnh phân bổ cho Hợp tác xã Nông nghiệp Hiệp Thuận 
là 1.604.000.000 đồng để trồng rừng gỗ lớn trên tổng diện tích 227 ha. Tuy 
nhiên, trong giai các năm 2019 - 2020, Hợp tác xã Hiệp Thuận chưa hoàn chỉnh 
được các hồ sơ cần thiết để được nhà nước hỗ trợ theo quy định nên chưa được 
giải ngân.

Yêu cầu HTX Hiệp Thuận làm rõ sự phù hợp với điểm c, khoản 1, Điều 
19, Quyết định 38/2016/QĐ-TTg.

Để đảm bảo quyền lợi của người dân đã liên kết với HTX Hiệp Thuận thực 
hiện trồng rừng gỗ lớn; UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi 
ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, khẩn trương rà soát giải quyết dứt điểm khó 
khăn vướng mắc trong phê duyệt Dự án của HTX Hiệp Thuận để tham mưu phê 
duyệt Dự án trồng rừng gỗ lớn do HTX Hiệp Thuận và bố trí kinh phí hỗ trợ 
cho nhân dân, phấn đấu hoàn thành trong năm 2021.

- Cử tri huyện Nông Sơn đề nghị hỗ trợ và thực hiện biện pháp phòng 
chống hạn để Nhân dân đảm bảo nước sản xuất, tưới tiêu và phục vụ đời sống 
sinh hoạt.

Hằng năm, căn cứ chỉ đạo của Trung ương và nhận định tình hình nguồn 
nước, thời tiết của Trung tâm Khí tượng thủy văn Quảng Nam, UBND tỉnh đã 
chỉ đạo các địa phương, đơn vị chủ động xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực 
hiện tốt phương án phòng chống hạn, mặn xâm nhập trên địa bàn từng địa 
phương, đơn vị. Theo đó, các địa phương chủ động sử dụng nguồn kinh phí dự 
phòng để thực hiện, nếu nguồn kinh phí không đảm bảo thì báo cáo Sở Tài 
chính phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra, tham mưu báo cáo 
UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ phù hợp, đúng quy định.

4. Công Thương, thông tin truyền thông:
- Cử tri huyện Phước Sơn đề nghị khắc phục, nâng cấp hệ thống mạng 

thông tin; bố trí đường điện hạ thế cho các khu dân cư mới tại các xã: Phước 
Lộc, Phước Thành và Phước Kim.

Về đề nghị khắc phục, nâng cấp hệ thống mạng thông tin: 
Hiện nay, huyện Phước Sơn có 59 trạm BTS do 04 nhà mạng: Viettel, 

Mobifone, Vinaphone, Vietnamibile. 12/12 xã, thị trấn có sóng thông tin di 
động 3G, 4G. 

Trong năm 2020, do ảnh hưởng của bão (đặc biệt: số 9, số 13), gây thiệt 
hại nặng nề cho hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh nói  chung và trên địa bàn 
huyện Phước Sơn nói riêng. Tuy nhiên, đến nay công tác khắc phục sau bão đã 
hoàn thành, đảm bảo thông tin liên lạc trên địa bàn huyện được thông suốt.

Việc đầu tư hạ tầng viễn thông là do doanh nghiệp viễn thông đầu tư theo 
kế hoạch phát triển kinh doanh và từ nguồn vốn của doanh nghiệp. Ở các khu 
vực miền núi việc đầu tư hạ tầng viễn thông còn hạn chế vì phụ thuộc vào hiệu 
quả kinh doanh của doanh nghiệp.
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UBND tỉnh đã có đề nghị chương trình phát triển hạ tầng viễn thông công 
ích theo chương trình của Bộ Thông tin và Truyền thông từ nguồn vốn của Quỹ 
Viễn thông công ích. Tuy nhiên hiện nay Bộ Thông tin và Truyền thông vẫn 
chưa triển khai.

Theo kế hoạch đăng ký của các doanh nghiệp viễn thông, trong  năm 2021 
sẽ đầu tư phát tiển hạ tầng viễn thông thêm 5 trạm BTS để phủ sóng di động 
đến các thôn, bản (Phước Thành: 2, Phước Lộc: 1, Phước Hiệp: 1, Phước Năng: 
1). 

Đề nghị Sở Thông tin và  Truyền thông tập trung chỉ đạo việc phát triển hạ 
tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh nói chung và tại huyện Phước Sơn nói riêng.

Về bố trí đường điện hạ thế cho các khu dân cư mới tại các xã: Phước 
Lộc, Phước Thành và Phước Kim:

Hạng mục cấp điện khu dân cư mới tại các xã Phước Lộc, Phước Thành và 
Phước Kim do UBND huyện Phước Sơn, Sở Công Thương làm chủ đầu tư và 
được triển khai đồng bộ với các hạng mục hạ tầng khác của dự án khu dân cư 
(chi phí hạng mục cấp điện nằm trong chi phí xây dựng khu dân cư).

Ngoài ra, để tăng tỉ lệ số hộ có điện lưới quốc gia tại các xã trên, UBND 
tỉnh đã giao Sở Công Thương chỉ đạo triển khai đầu tư Dự án cấp điện nông 
thôn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2020 từ lưới điện quốc gia (Chương trình 
2081) với quy mô 5,72km đường dây trung áp, 5,39km đường dây hạ áp và 
5TBA/120kVA .

- Cử tri huyện Quế Sơn đề nghị giải quyết chế độ, bán vị trí kinh doanh 
cho các hộ tiểu thương ở chợ cũ (nay là phố chợ Bà Rén) để sớm di chuyển vào 
chợ mới ổn định kinh doanh.

Nội dung này, UBND tỉnh đã giao Sở Công Thương chịu trách nhiệm 
hướng dẫn UBND huyện Quế Sơn trong quá trình tổ chức di dời chợ cũ, quản 
lý, khai thác chợ mới đảm bảo mỹ quan, hiệu quả và đúng quy định.

Yêu cầu, Sở Công Thương, UBND huyện Quế Sơn khẩn trương triển khai 
thực hiện và thông tin cử tri rõ.

- Cử tri huyện Đông Giang đề nghị quan tâm đầu tư hỗ trợ về hạ tầng điện 
để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, trong thời gian qua, QNaPC luôn quan 
tâm công tác cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Trên cơ sở 
nguồn vốn Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) phân bổ, hàng năm 
QNaPC đã đầu tư cải tạo lưới điện huyện Đông Giang trên 3 tỷ đồng.

Năm 2021, đầu tư cải tạo 2,24km đường dây trung áp, 7,74km đường dây 
hạ áp và 7TBA/600kVA với tổng vốn là 6,60 tỷ đồng.

Kế hoạch năm 2022, đầu tư cải tạo 0,90km đường dây trung áp, 2,10km 
đường dây hạ áp và 2TBA/100kVA với tổng vốn là 3,08 tỷ đồng.
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Ngoài ra, hiện nay, Sở Công Thương đang triển khai đầu tư 2,50km đường 
dây trung áp; 15,43km đường dây hạ áp và 4TBA/95kVA thuộc Chương trình 
2081. 

Về lâu dài, để đáp ứng đủ điện cho giai đoạn tiếp theo cần xây dựng TBA 
110kV khu vực này, UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với 
QNaPC kiểm tra, xem xét việc bổ sung TBA 110kV khu vực Đông Giang vào 
Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Nam giai đoạn năm 2016-2025 có xét 
đến năm 2035 để đảm bảo các điều kiện cho QNaPC có cơ sở báo cáo 
EVNCPC triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

- Cử tri huyện Thăng Bình đề nghị chỉ đạo các ngành chức năng tăng 
cường công tác kiểm tra, giám sát việc buôn bán thuốc, phân bón giả, hàng giả 
kém chất lượng.

Nội dung này, UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp thu ý 
kiến cử tri, chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị và địa phương tiếp tục tăng 
cường kiểm tra, giám sát đối với việc buôn bán thuốc, phân bón giả, hàng giả 
kém chất lượng; kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Cử tri huyện Hiệp Đức đề nghị tiếp tục thi công lưới điện mở rộng tại 
thôn Tuy Hòa, xã Bình Sơn (đã trồng trụ 02 năm nhưng chưa đấu nối điện).

Hiện tại, đã có hơn 259 hộ dân thôn Tuy Hòa, xã Bình Sơn, huyện Hiệp 
Đức được cấp điện từ 0,8km đường dây trung áp, 6km đường dây hạ áp và 
2TBA/150kVA.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng cung cấp điện, năm 2021 QNaPC đang 
đầu tư xây dựng mới 0,39km đường dây hạ áp và UBND xã Bình Sơn đang đầu 
tư 0,6km đường dây hạ áp, dự kiến đóng điện trong tháng 7/2021.

- Cử tri huyện Nam Trà My đề nghị đầu tư mở rộng hệ thống cáp quang 
trên địa bàn các xã: Trà Vân, Trà Vinh.

Năm 2018, đã đầu tư dự án cấp điện 10 xã huyện Nam Trà My có quy mô 
40,80km đường dây trung áp; 31,85km đường dây hạ áp và 26TBA/720kVA 
với tổng mức đầu tư 33,65 tỷ đồng. Trong đó, đã đầu tư tại xã Trà Vân và Trà 
Vinh có quy mô 12,6km đường dây trung áp, 9,10km đường dây hạ áp và 
6TBA/202,5kVA với tổng mức đầu tư 10,06 tỷ đồng, qua đó nâng tỉ lệ hộ dân 
sử dụng điện lưới quốc gia trên địa bàn. 

Ngoài ra, hiện nay, Sở Công Thương đang tiếp tục triển khai đầu tư lưới 
điện tại xã Trà Vân, Trà Vinh với quy mô 6,68km đường dây trung áp; 3,24km 
đường dây hạ áp và 9TBA/135kVA thuộc Chương trình 2081.

Đề nghị Sở Công Thương đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành các hạng 
mục, đảm bảo các nhu cầu điện cho nhân dân xã Trà Vân, Trà Vinh theo kiến 
nghị.

5. Chế độ, chính sách, văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục:
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- Cử tri huyện Phước Sơn đề nghị:
+ Có chế độ, chính sách hỗ trợ về nhà ở cho Nhân dân trong giai đoạn 

tiếp theo vì hiện nay nhà ở của Nhân dân được hỗ trợ theo chương trình 134 
của Thủ tướng Chính phủ đã xuống cấp do ảnh hưởng của thiên tai và nằm 
trong vùng sạt lở cần di dời; các chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở đã hết hiệu 
lực…; xem xét, hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tránh bão, lũ cho Nhân dân trên 
địa bàn huyện; có phương án xây dựng nhà tránh bão gắn với nhà sinh hoạt 
cộng đồng đối với các xã vùng cao như: Phước Kim, Phước Thành, Phước Lộc 
vì hiện nay việc bố trí quỹ đất xây dựng nhà tại các xã này rất khó khăn.

Về chế độ, chính sách hỗ trợ về nhà ở cho Nhân dân trong giai đoạn tiếp 
theo: 

Thực hiện theo chính sách giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản 
xuất, nước sinh hoạt (Dự án 1) của Nghị quyết số 88/2019/NQ/QH14 về phê 
duyệt đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 
và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Đề nghị UBND huyện Phước Sơn căn cứ 
vào cơ chế chính sách của Nghị quyết số 88/2019/NQ/QH14 và lồng ghép 
nguồn vốn từ các chính sách khác trên địa bàn để thực hiện.

Hiện nay, UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành liên quan tham mưu xây dựng Đề 
án, Nghị quyết trình HĐND tỉnh khóa X thay thế Nghị quyết số 12/2017/NQ-
HĐND ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội miền núi 
tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025, sẽ có cơ chế 
hỗ trợ vật liệu làm nhà, di chuyển nhà ở...

Về việc xem xét, hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tránh bão, lũ cho nhân dân 
trên địa bàn huyện: 

Căn cứ Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 về chính sách hỗ 
trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng tránh bão, lụt khu vực miền Trung (Quyết 
định này vẫn còn hiệu lực và trong giai đoạn tới, Bộ Xây dựng đang có dự thảo 
đề xuất ban hành quyết định mới).

Đề nghị UBND huyện Phước Sơn kiểm tra, rà soát đối tượng và điều kiện 
được hỗ trợ đề xuất Sở Xây dựng đưa vào kế hoạch thực hiện.

Về việc có phương án xây dựng nhà tránh bão gắn với nhà sinh hoạt cộng 
đồng đối với các xã vùng cao: 

Căn cứ Quyết định số 553/QĐ-TTg ngày 06/4/2021 của Thủ tướng Chính 
phủ về phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thực cộng đồng và quản lý rủi ro thiên 
tai đến năm 2030”, trong đó có hoạt động xây dựng các công trình có quy mô 
nhỏ phục vụ công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai tại cộng đồng. 

Đề nghị UBND huyện Phước Sơn kiểm tra, rà soát, lập danh sách những 
địa điểm đủ điều kiện theo quy định tại Quyết định số 553/QĐ-TTg báo cáo về 
Sở Nông nghiệp và PTNT khi triển khai xây dựng đề án để thực hiện.
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+ Nâng mức kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở và mở rộng các đối tượng 
được hưởng theo Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

Hiện nay, UBND tỉnh đang giao Sở Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu, 
xây dựng Đề án Sắp xếp dân dư miền núi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, 
dự kiến trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 2 sắp đến (nội dung này sẽ thay thế 
Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh). Giao Sở Nông nghiệp và 
PTNT tiếp thu ý kiến cử tri trong quá trình xây dựng Đề án nêu trên.

+ Xem xét, điều chỉnh một số chính sách của Nghị quyết số 13/2017/NQ-
HĐND ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh để phù hợp với tình hình thực tế của 
các địa phương như về chính sách cấp bù 100% học phí cho học sinh, sinh viên 
học chính quy tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh và tại cơ sở 
giáo dục đại học cho đến khi kết thúc khóa học, theo đó, thời gian cụ thể để học 
sinh, sinh viên được hưởng chính sách là chưa rõ ràng về thời điểm được 
hưởng.

Khi xây dựng Đề án và ban hành Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 
19/4/2017 về thực hiện Chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững, giai 
đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn tỉnh, hầu hết các địa phương, các ngành, đơn vị 
của tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh đều thống nhất các nội dung của chính sách để 
triển khai thực hiện, trong đó có chính sách cấp bù 100% học phí cho học sinh, 
sinh viên học chính quy tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh và 
tại cơ sở giáo dục đại học. Đây là chính sách hỗ trợ nhằm khuyến khích, động 
viên con em hộ thoát nghèo phấn đấu vươn lên trong học tập, có cơ hội tiếp cận 
thị trường lao động, có việc làm và thu nhập cao, ổn định, góp phần thực hiện 
mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Về thời gian giải quyết chính sách cấp bù 100% học phí cho học sinh, sinh 
viên học chính quy tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh và tại cơ 
sở giáo dục đại học: thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Lao động, Thương 
binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 99/LĐTBXH-BTXH ngày 25/01/2018 
về hướng dẫn thực hiện chính sách cấp bù học phí cho học sinh, sinh viên con 
hộ thoát nghèo bền vững theo Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 
19/4/2017 của HĐND tỉnh và Công văn số 1394/LĐTBXH-BTXH ngày 
26/8/2019 về thực hiện chính sách cấp bù học phí cho học sinh, sinh viên quy 
định Nghị định số 86/2015/NĐ-CP và Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND. Theo 
đó, thời gian thực hiện chính sách kể từ khi nhập học cho đến khi học sinh, sinh 
viên kết thúc khóa học theo hướng dẫn tại Điểm 3, Công văn số 99/LĐTBXH-
BTXH và Điểm 2, Công văn số 1394/LĐTBXH-BTXH.

Năm 2021 là năm kết thúc thực hiện Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND 
ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh, giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp 
thu ý kiến của cử tri huyện Phước Sơn, đồng thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo 
tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2017/NQ-
HĐND, phối hợp với các Sở, ban, ngành của tỉnh và các địa phương tham mưu 
UBND tỉnh xem xét việc xây dựng Chương trình hỗ trợ thoát nghèo bền vững 
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giai đoạn 2021 - 2025 trên cơ sở tích hợp các chương trình, chính sách giảm 
nghèo của quốc gia và của tỉnh, trình HĐND tỉnh ban hành làm cơ sở thực hiện 
trong giai đoạn 2021 - 2025, trong đó có chính sách khuyến khích cho học sinh, 
sinh viên con của hộ thoát nghèo bền vững về giáo dục, đáp ứng yêu cầu của 
chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 được Chính phủ ban hành tại Nghị 
định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021.

+ Theo hướng dẫn tại Công văn số 269/LĐTBXH-VPQGGN ngày 
03/2/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì năm 2021 tiếp tục thực 
hiện cơ chế, chính sách giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 đối với các huyện 
nghèo và các xã đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, tại Nghị quyết số 75/NQ-HĐND 
ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh đã bãi bỏ, công bố hết hiệu lực Nghị quyết số 
14/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 về quy định một số nội dung, mức chi từ 
ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 
(CTMTQG) giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020. Do đó, trong trường 
hợp phân bổ kinh phí để thực hiện CTMTQG giảm nghèo năm 2021 (đối với dự 
án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm 
nghèo) thì không có cơ sở để thực hiện. Đề nghị sớm tham mưu ban hành nghị 
quyết thay thế Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND 
tỉnh.

Thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-
2020, theo hướng dẫn của các Bộ Tài chính (tại Thông tư số 15/2017/TT-BTC), 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tại Thông tư số 18/2017/TT-
BNN&PTNT) và nhiệm vụ được UBND tỉnh giao (tại Quyết định số 2512/QĐ-
UBND ngày 13/7/2017), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh là cơ 
quan chủ trì tham mưu UBND tỉnh Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng 
sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm 
nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, trong đó Sở Lao động – Thương binh và 
Xã hội chủ trì dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo. Thực hiện nhiệm vụ 
UBND tỉnh giao, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ trì, phối hợp 
với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, các Sở, ngành liên quan và các địa 
phương tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 
14/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018. Vì vậy, nội dung đề nghị của cử tri huyện 
Phước Sơn, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra, đánh giá kết 
quả thực hiện và tham mưu giải pháp thực hiện Nghị quyết số 14/2018/NQ-
HĐND ngày 19/7/2018 trong giai đoạn đến.

Mặt khác, hiện nay Trung ương chưa phê duyệt Chương trình mục tiêu 
quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và phân bổ, hướng dẫn 
kinh phí thực hiện năm 2021, do đó khi Chương trình được phê duyệt và có 
hướng dẫn kinh phí thực hiện, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ 
trì, phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính tham mưu 
UBND tỉnh chỉ đạo triển khai; đồng thời, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh cho 
ý kiến chỉ đạo thực hiện (tiếp tục Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND năm 2021 
hoặc xây dựng, ban hành Nghị quyết mới áp dụng cho giai đoạn 2021 - 2025).
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+ Hỗ trợ khôi phục, phát triển các nghề truyền thống của địa phương, 
làng nghề văn hóa cộng đồng.

Về hỗ trợ khôi phục, phát triển các nghề truyền thống của địa phương: 
Tiếp thu ý kiến cử tri, giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các 
ngành và địa phương kiểm tra, rà soát, tham mưu theo quy định tại Nghị định 
52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn, 
nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống.

Đề nghị hỗ trợ khôi phục làng nghề văn hóa cộng đồng: Thời gian qua, Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành 
Nghị quyết số 47/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về quy 
định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch miền núi tỉnh Quảng Nam đến 
năm 2025, trong đó, có hỗ trợ khôi phục Khu bảo tồn Văn hóa người Bhnong 
(Gié-Triêng) của huyện Phước Sơn. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão lụt năm 
2020 và dịch bệnh Covid-19 nên HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 75/NQ-
HĐND ngày 08/12/2020 về rà soát Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, 
trong đó thống nhất tạm dừng thực hiện Nghị quyết số 47/2018/NQ-HĐND tỉnh 
và giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu Đề án hỗ trợ phát triển 
một số điểm du lịch cộng đồng. 

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi nhận kiến nghị của cử tri huyện 
Phước Sơn và bổ sung nội dung này vào Đề án hỗ trợ phát triển một số điểm du 
lịch cộng đồng trong thời gian đến.

+ Có chính sách hỗ trợ chi phí vận chuyển gạo đến các xã vùng cao vì 
hiện nay, định mức vận chuyển gạo đi các xã theo Quyết định số 38/QĐ-UBND 
ngày 07/01/2021 của UBND tỉnh là quá thấp, chênh lệch nhiều so với chi phí 
thực tế vận chuyển, gây khó khăn trong việc thanh quyết toán.

Hiện nay, việc vận chuyển gạo từ Trung tâm hành chính huyện đến các xã 
trên địa bàn huyện chưa có văn bản quy định mức hỗ trợ chi phí vận chuyển. Do 
đó, UBND cấp huyện nghiên cứu vận dụng, chủ động sử dụng nguồn ngân sách 
của địa phương, để thực hiện việc hỗ trợ chi phí vận chuyển gạo từ Trung tâm 
hành chính huyện đến các xã trên địa bàn huyện phù hợp với tình hình thực tế 
của địa phương và giá cả thị trường. 

Giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp thu ý kiến của cử tri và 
phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh quy định mức chi 
phí vận chuyển gạo trên địa bàn huyện khi có sự chỉ đạo của cấp có thẩm 
quyền.

+ Hỗ trợ kinh phí mua sách giáo khoa, thiết bị tối thiểu để thực hiện 
chương trình phổ thông mới theo Chỉ thị số 06/CT-UBND của UBND tỉnh.

Theo quy định tại Điều 5 và Điều 6, Mục 2, Chương II tại Quyết định số 
26/2016/QĐ-UBND ngày 08/12/2016 về ban hành quy định phân cấp nguồn 
thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách các 
cấp thuộc ngân sách địa phương năm 2017, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân 
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sách mới theo quy định của Luật ngân sách nhà nước thì việc cấp kinh phí để 
thực hiện nội dung nêu trên thuộc trách nhiệm của UBND cấp huyện. Bên cạnh 
đó, theo Chỉ thị số 06/CT- UBND của UBND tỉnh ngày 15/3/2019 về đẩy mạnh 
thực hiện đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông và Chỉ thị số 
18/CT-UBND của UBND tỉnh ngày 04/9/2020 về một số nhiệm vụ trọng tâm 
năm học 2020-2021 thì UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm bố 
trí ngân sách địa phương, lồng ghép có hiệu quả và sử dụng đúng mục đích 
nguồn vốn từ chương trình, đề án, dự án; huy động các nguồn tài chính hợp 
pháp khác để thực hiện có hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tuy 
nhiên, do tình hình ngân sách một số huyện miền núi gặp khó khăn, vì vậy 
UBND tỉnh đã giao Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá lại việc thiếu hụt sách 
giáo khoa tại 6 huyện miền núi cao, qua đó làm việc với Sở Tài chính để báo 
cáo UBND tỉnh.

+ Có cơ chế, chính sách hỗ trợ đối với nhà giáo, cán bộ quản lý trường 
phổ thông có học sinh bán trú.

Hiện nay, không có quy định về việc hỗ trợ đối với nhà giáo, cán bộ quản 
lý trường phổ thông có học sinh bán trú. UBND huyện Phước Sơn thông tin cho 
cử tri rõ.

- Cử tri huyện Quế Sơn đề nghị:
+ Có chính sách thu hút và đơn giản hóa các hồ sơ, thủ tục để khuyến 

khích, kêu gọi doanh nghiệp vào liên kết sản xuất hàng hóa nông nghiệp trên 
địa bàn tỉnh.

Hiện nay, chính sách khuyến khích, kêu gọi doanh nghiệp vào liên kết sản 
xuất hàng hóa nông nghiệp trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo các văn bản 
pháp luật sau: 

+ Nghị định số 98/2018/NDD-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính 
sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản 
phẩm nông nghiệp;

+ Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh 
Quảng Nam về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản 
xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh;

 + Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh về việc 
triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của 
HĐND tỉnh. 

Về nguyên tắc, điều kiện, trình tự, hồ sơ, thủ tục và phương thức hỗ trợ 
được thực hiện theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND 
ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh đã được Chính phủ mẫu hóa bằng các văn bản 
cụ thể tại các phụ lục từ mẫu số 01 đến mẫu số 05 của Nghị định số 
98/2018/ND-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 06/QĐ-
UBND ngày 02/01/2019 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban 
hành thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và 



26

PTNT ban hành (trong đó có nội dung hỗ trợ dự án liên kết).
Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid - 19, ngân sách tỉnh không bố trí 

kinh phí để thực hiện nội dung này. Năm 2021, UBND tỉnh đã bố trí 31 tỷ đồng 
(trong đó gồm 15 tỷ đồng vốn sự nghiệp và 16 tỷ  đồng nguồn vốn đầu tư). 
Riêng huyện Quế Sơn được bố trí 1,1 tỷ đồng (gồm 900 triệu  đồng từ nguồn sự 
nghiệp và 200 triệu đồng từ nguồn đầu tư). Trên cơ sở nguồn vốn được bố trí, 
Sở Nông nghiệp và PTNT cũng đã có văn bản hướng dẫn cho các địa phương 
triển khai thực hiện tại Công văn số 155/SNNPTNT-PTNT ngày 18/01/2021 về 
việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 
của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong 
sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, đề 
nghị các địa phương căn cứ các văn bản quy định nêu trên để triển khai thực 
hiện.

+ Nâng mức phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên 
trách ở tổ dân phố có từ 350 hộ gia đình trở lên như ở thôn theo Nghị quyết số 
02/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2020.

Chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ 
dân phố được thực hiện theo quy định tại khoản 6 điều 2 Nghị định số 
34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, 
công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ 
dân phố, cụ thể: “Ngân sách nhà nước thực hiện khoán quỹ phụ cấp bằng 3,0 
lần mức lương cơ sở để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không 
chuyên trách ở mỗi thôn, tổ dân phố. Riêng đối với thôn có từ 350 hộ gia đình 
trở lên, thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định 
của cơ quan có thẩm quyền; thôn thuộc xã biên giới hoặc hải đảo được khoán 
quỹ phụ cấp bằng 5,0 lần mức lương cơ sở” và trên cơ sở đó UBND tỉnh trình 
HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 của 
HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX quy định mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm 
đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, Công an viên, 
Thôn/Khối đội trưởng; mức bồi dưỡng, bồi dưỡng kiêm nhiệm đối với người 
trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 
theo đúng quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP.

Việc cử tri đề nghị nâng mức phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động 
không chuyên trách ở tổ dân phố có từ 350 hộ gia đình trở lên như ở thôn theo 
Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 của HĐND tỉnh, giao Sở 
Nội vụ ghi nhận ý kiến của cử tri để đề nghị Chính phủ xem xét, quyết định 
theo thẩm quyền.

- Cử tri thành phố Hội An đề nghị:
+ Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất và nguồn nhân lực cho Bệnh viện Hội 

An nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho Nhân dân trên địa bàn 
thành phố.
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Theo Kế hoạch số 2204/KH-UBND ngày 16/4/2021 của UBND tỉnh về 
thực hiện Chương trình phát triển sự nghiệp Y tế - Dân số tỉnh Quảng Nam giai 
đoạn 2021-2025 của tỉnh Quảng Nam thì kế hoạch sẽ sáp nhập Bệnh viện Đa 
khoa thành phố Hội An vào Trung tâm Y tế thành phố Hội An.

Theo đó kế hoạch hệ thống y tế tuyến huyện của thành phố Hội An thời 
gian đến sẽ là sáp nhập Bệnh viện Đa khoa thành phố Hội An vào Trung tâm Y 
tế thành phố Hội An và định hướng xây dựng mới ở vị trí khác, đó là lý do 
không ưu tiên sửa chữa, cải tạo, nâng cấp Trung tâm Y tế, Bệnh viện Đa khoa 
thành phố Hội An hiện tại.

Đề nghị UBND thành phố Hội An phối hợp với Sở Y tế thông tin các chủ 
trương theo Kế hoạch cho cử tri được rõ.

+ Bổ sung các ngành, nghề phục vụ du lịch, nhưng không được hưởng hỗ 
trợ do ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo Quyết định 1214/QĐ-UBND ngày 
29/4/2020 của UBND tỉnh và thực hiện miễn, giảm thuế cho các trường hợp 
buôn bán tại chợ Hội An có mức doanh thu dưới 100 triệu/năm.

Các đối tượng thuộc lĩnh vực du lịch được hưởng chính sách hỗ trợ do ảnh 
hưởng dịch Covid-19 theo Quyết định số 1214/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của 
UBND tỉnh được quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 mục II phần C của Quyết 
định, trong đó UBND tỉnh giao UBND cấp huyện chủ trì triển khai thực hiện, 
chủ động sử dụng nguồn lực của địa phương (kết hợp với nguồn kinh phí được 
phân bổ) để hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng. 

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi nhận kiến nghị của 
cử tri thành phố Hội An, trong thời gian đến Sở phối hợp với các sở, ngành liên 
quan tiếp tục nghiên cứu, tham mưu trình UBND tỉnh xem xét, ban hành chính 
sách hỗ trợ mới cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 đảm bảo 
phù hợp với tình hình thực tế.

- Cử tri huyện Đông Giang đề nghị:
+ Không truy thu số tiền chế độ đối với những người không đúng đối 

tượng hưởng chất độc hóa học da cam nhưng đã được hưởng trong thời gian 
qua vì bản thân các đối tượng này là hộ nghèo, hộ khó khăn không đủ khả năng 
trả lại cho Nhà nước.

Tại Khoản 5, Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 09/9/2018 của Chính phủ về 
phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2018; theo đó, Chính phủ thống nhất 
với đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 153/TTr-
LĐTBXH ngày 28/8/2018 về việc không thu hồi khoản trợ cấp đối với người có 
công cách mạng đã hưởng không đúng quy định đối với trường hợp đã chết. 
Đối với các trường hợp khác, giao Chủ tịch UBND cấp tỉnh thu hồi khoản trợ 
cấp ưu đãi của đối tượng đã hưởng không đúng quy định, nộp ngân sách Nhà 
nước. 

Thực hiện Kết luận thanh tra số 343/KL-TTr ngày 23/7/2018 của Thanh tra 
Bộ LĐ-TB&XH về việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách 
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mạng tại tỉnh Quảng Nam. Trên cơ sở kết quả xác minh của địa phương, UBND 
tỉnh đã giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định đình 
chỉ và thu hồi trợ cấp đối với những trường hợp không đủ điều kiện hưởng trợ 
cấp ưu đãi hàng tháng đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc 
hóa học và con đẻ họ là đúng với quy định. Tuy nhiên, hiện nay đa số đối tượng 
tuổi đã cao, hết tuổi lao động, thường xuyên đau ốm, hoàn cảnh gia đình quá 
khó khăn, không có nguồn thu nhập khác, nên không có khả năng hoàn trả một 
lần số tiền mà Nhà nước thu hồi. Do vậy, Sở Lao động – Thương binh và Xã 
hội đã đề nghị các địa phương giãn thời gian thu, mức thu phải phù hợp với 
mức thu nhập hằng tháng, đảm bảo cuộc sống đối với những trường hợp nêu 
trên.

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp thu, tham mưu, đề xuất 
UBND tỉnh xem xét đối với ý kiến của cử tri huyện Đông Giang.

+ Quan tâm hỗ trợ đầu tư nhà văn hóa thôn sau khi sáp nhập thôn.
Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nội vụ 

và các địa phương tổ chức khảo sát nhu cầu thực tế, nghiên cứu tham mưu 
UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Cử tri huyện Nam Trà My đề nghị ban hành: (1) Nghị quyết chuyên đề về 
phòng chống nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở vùng miền núi, dân 
tộc thiểu số; (2) Nghị quyết về tăng mức hỗ trợ, ưu đãi đối với già làng, người 
uy tín trên địa bàn tỉnh (vì hiện nay mức hỗ trợ đối với người uy tín trong đồng 
bào dân tộc thiểu số còn thấp, chưa kịp thời động viên, khuyến khích để người 
uy tín, già làng tích cực tham gia công tác tuyên truyền vận động ở khu dân cư) 

Giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan và địa 
phương tiếp thu ý kiến cử tri, tổ chức kiểm tra, nghiên cứu tham mưu cấp có 
thẩm quyền đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành.

- Cử tri huyện Tiên Phước đề nghị thay đổi hình thức tặng quà mừng thọ 
cho người cao tuổi vì hiện nay, ngoài tiền mặt còn có các vật phẩm như thuốc 
bổ, thực phẩm chức năng không phù hợp với nhu cầu từng đối tượng.

Hiện nay, theo quy định tại Quyết định số 2516/QĐ-UBND ngày 
06/8/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 
số 08/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh thì người cao tuổi tròn 
70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 tuổi và trên 100 tuổi ngoài việc được nhận tiền còn 
được tặng quà và giấy mừng thọ. Về loại quà tặng do UBND cấp huyện quyết 
định cho phù hợp với từng đối tượng được tặng quà; do đó, đề nghị UBND 
huyện Tiên Phước chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện lấy 
ý kiến của người cao tuổi trên địa bàn để chuẩn bị quà tặng một cách thiết thực, 
thể hiện sự kính trọng người cao tuổi và kịp thời động viên người cao tuổi sống 
vui, sống khỏe, sống có ích, góp phần xây dựng quê hương đất nước.

- Cử tri huyện Duy Xuyên phản ánh, khu di tích lịch sử cách mạng Hòn 
Tàu đã xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng gần 01 năm qua, tuy nhiên 
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không có đơn vị nào chịu trách nhiệm quản lý nên đã xuống cấp, hư hỏng nặng 
nề. Đề nghị UBND tỉnh có phương án quản lý và bảo tồn di tích.

Hiện nay, Khu Di tích lịch sử Căn cứ Đặc Khu ủy Quảng Đà (Hòn Tàu) đã 
được  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bàn giao cho UBND huyện Duy Xuyên 
quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Khu Di tích (ngày 05/3/2021) theo Công 
văn số 5969/UBND-KGVX ngày 07/10/2019 của UBND tỉnh, Thông báo số 
65/TB-UBND ngày 03/03/2021 của UBND tỉnh về việc bàn giao các hạng mục 
công trình Dự án Bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Căn cứ Đặc 
Khu ủy Quảng Đà. 

Ngày 07/5/2021, UBND huyện Duy Xuyên có Báo cáo số 121/BC-UBND 
về báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 65/TB-
UBND của UBND tỉnh về Khu Di tích lịch sử Căn cứ Đặc Khu ủy Quảng Đà và 
huyện đã xây dựng Phương án số 533/PA-UBND ngày 16/3/2021 về việc quản 
lý và dự toán kinh phí bảo vệ (hợp đồng lao động), các chi phí duy tu, bảo 
dưỡng, chăm sóc, vệ sinh, hương khói… hằng năm tại Khu di tích; đồng thời, 
huyện đã triển khai duy tu, bảo dưỡng các hạng mục sửa chữa nhà làm việc và 
các hạng mục phụ trợ, khắc phục các điểm sạt lở tuyến đường nối ĐH8 vào Khu 
di tích (do bị mưa lũ và bão số 9 năm 2020) từ nguồn hỗ trợ khắc phục bão lụt 
của tỉnh.

- Cử tri thành phố Tam Kỳ đề nghị đặt tên đoạn đường từ Nguyễn Thái 
Học đến Nguyễn Hoàng (đường Điện Biên Phủ cũ).

Việc đặt tên các tuyến đường phải do UBND các huyện, thị xã, thành phố 
rà soát, tổng hợp đề xuất gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu đề án 
báo cáo UBND trình HĐND tỉnh thông qua theo thẩm quyền.

 Do đó, việc đặt tên đoạn đường nối từ đường Nguyễn Thái Học đến 
đường Nguyễn Hoàng (đường Điện Biên Phủ cũ) thì UBND thành phố Tam Kỳ 
phải rà soát, tổng hợp nhu cầu các tuyến đường cần đặt tên trên địa bàn thành 
phố và trình UBND tỉnh qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để Sở tổng hợp, 
tham mưu đề án báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phù hợp theo Quy chế 
đặt đổi tên đường và công trình công cộng ban hành kèm theo Quyết định số 
02/2021/QĐ-UBND ngày 03/3/2021 của UBND tỉnh. 

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn cụ thể và đề nghị UBND 
các huyện, thị xã, thành phố báo cáo, đề xuất nhu cầu đặt tên đường.

6. Pháp chế, nội chính:
- Cử tri huyện Núi Thành đề nghị tăng cường công tác giám sát việc cấp 

mỏ đất nguyên liệu và một số dự án liên quan đến tận thu đất nguyên liệu để 
chấn chỉnh việc thất thoát tài nguyên khoáng sản.

Vấn đề này, UBND tỉnh đã có các văn bản chỉ đạo cụ thể tại: Công văn số 
4945/UBND-KTN ngày 05/9/20218 về việc thực hiện các dự án cải tạo đất trên 
địa bàn tỉnh; Công văn số 3077/UBND-KTN ngày 03/6/2019 về việc tăng 
cường công tác quản lý hoạt động thăm dò, khai thác đất san lấp, xây dựng công 
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trình trên địa bàn tỉnh.
Yêu cầu UBND huyện Núi Thành triển khai thực hiện.
- Cử tri huyện Nam Trà My đề nghị:
+ Ban hành khung giá rừng, định giá thiệt hại về rừng theo Luật Lâm 

nghiệp năm 2017 để có cơ sở pháp lý giải quyết, xử lý các vụ việc phá rừng, 
hủy hoại rừng.

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 597/QĐ-UBND ngày 08/3/2021 
phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí xây dựng Quy định khung giá rừng và giá 
cho thuê rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Hiện nay, Sở Nông nghiệp và 
PTNT đang hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục có liên quan lựa chọn nhà thầu để tổ 
chức thực hiện đảm bảo theo đúng tiến độ trình UBND tỉnh ban hành vào quý 
IV năm 2021.

+ Giải quyết tranh chấp địa giới bản đồ 364 giữa các thôn của xã Trà Vân 
với xã Trà Giác huyện Bắc Trà My, giữa huyện Nam Trà My với các xã giáp 
ranh của tỉnh Quảng Ngãi.

Thực hiện Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phê duyệt Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa 
giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính (gọi tắt là Dự 
án 513), tỉnh Quảng Nam đã xây dựng Thiết kế kỹ thuật - Dự toán của Dự án 
513 và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2987/QĐ-UBND ngày 
21/8/2015. Tuy nhiên, do chưa bố trí được kinh phí thực hiện. Do đó, ngày 23 
tháng 7 năm 2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2338/QĐ-UBND phê 
duyệt lại thiết kế kỹ thuật Dự án 513 của tỉnh Quảng Nam cho phù hợp với tình 
hình thực tế và quy định hiện nay. Các điểm tranh chấp địa giới hành chính trên 
địa bàn tỉnh đã được đưa vào thiết kế kỹ thuật của Dự án 513 tỉnh Quảng Nam. 
Hiện nay, Dự án đã được triển khai thi công trên địa bàn tỉnh (từ tháng 12/2020 
đến nay đã thi công được 10 huyện). Trong quá trình thi công, đã tiến hành 
kiểm tra thực địa và giải quyết các vấn đề tranh chấp có liên quan. Từ nay đến 
tháng 12/2021, dự kiến sẽ phấn đấu hoàn thành dự án trên địa bàn toàn tỉnh và 
giải quyết toàn bộ tranh chấp địa giới hành chính, trong đó có các điểm tranh 
chấp do cử tri huyện Nam Trà My đề nghị.

- Cử tri huyện Phú Ninh đề nghị xem xét sự chênh lệch về số lượng biên 
chế giữa lực lượng công an chính quy về xã (05 biên chế) và lực lượng quân sự 
địa phương (01 biên chế công chức xã là chỉ huy trưởng).

Thực hiện Luật Công an nhân dân năm 2018, Công văn số 594-CV/ĐUCA 
ngày 10/8/2018 của Đảng uỷ Công an Trung ương về việc bố trí Công an chính 
quy đảm nhiệm chức danh Công an xã, Công văn số 1563-CV/TU ngày 
11/9/2018 của Tỉnh uỷ Quảng Nam về việc xây dựng Đề án bố trí Công an 
chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã, Quyết định số 55/QĐ-UBND 
ngày 03/3/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt Đề án “Điều động Công 
an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam” 
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thì hiện nay tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã bố trí công an 
chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã (mỗi xã được bố trí 05 đồng 
chí công an chính quy để thực hiện nhiệm vụ, gồm: Trưởng Công an, 1 Phó 
Trưởng Công an và 03 Công an viên).

Đối với chức danh Xã đội trưởng thì hiện nay thực hiện theo Luật Dân 
quân tự vệ và Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về 
sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt 
động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, gồm: Xã đội trưởng là 
công chức cấp xã; xã đội phó là người hoạt động không chuyên trách cấp xã. 
Hiện nay, chưa có chủ trương về bố trí sỹ quan quân đội về đảm nhận chức 
danh xã đội trưởng, xã đội phó ở cấp xã.

- Cử tri huyện Duy Xuyên đề nghị xét tuyển biên chế đối với những giáo 
viên hợp đồng từ năm 2015 về trước hoặc tổ chức thi tuyển viên chức để bố trí 
giáo viên cho các trường vì hiện nay các trường trên địa bàn huyện thiếu rất 
nhiều giáo viên phải hợp đồng lại giáo viên nghỉ hưu để dạy học.

Đối với việc xét tuyển viên chức giáo viên có thời gian hợp đồng từ năm 
2015 trở về trước: Năm 2020, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh triển khai để 
các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch và xét tuyển đối với tất cả các giáo 
viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo đối tượng được Bộ Nội vụ xác định có thời 
gian hợp đồng từ 2015 trở về trước.

Đối với việc thi tuyển viên chức giáo viên: Năm 2020, Sở Giáo dục và Đào 
tạo đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức kỳ thi tuyển viên chức giáo viên trên toàn 
tỉnh; Theo đó, có 1.700 giáo viên trúng tuyển. Hiện nay, Sở Giáo dục và Đào 
tạo đang chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan, xây dựng Kế hoạch xét 
tuyển viên chức giáo dục năm 2021 (đối tượng xét tuyển gồm giáo viên và nhân 
viên) và dự kiến triển khai thực hiện trong quý III năm 2021.

- Cử tri các huyện: Quế Sơn, Thăng Bình, Tiên Phước, Núi Thành, Phú 
Ninh, Bắc Trà My đề nghị: Đề nghị xem xét hỗ trợ cho cán bộ không chuyên 
trách cấp xã vì hiện nay mức phụ cấp còn thấp, không đảm bảo cuộc sống.

Về chế độ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã 
hiện nay thực hiện theo quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 
24/4/2019 của Chính phủ và Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 
03/12/2019 của HĐND tỉnh Quảng Nam; Do đó, việc đề nghị hỗ trợ tăng phụ 
cấp đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, giao Sở Nội vụ tiếp thu 
ghi nhận ý kiến cử tri, tham mưu UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh và Chính phủ 
xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

7. Lĩnh vực khác:
- Cử tri huyện Quế Sơn phản ánh, hiện nay xe buýt ở huyện Quế Sơn nói 

riêng và tỉnh Quảng Nam nói chung không chạy được vào trung tâm thành phố 
Đà Nẵng mà phải qua trung chuyển xe buýt Đà Nẵng, vì vậy số lượng xe buýt 
giảm rất nhiều và gây khó khăn cho Nhân dân trong việc đi lại. Đề nghị UBND 
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tỉnh xem xét, giải quyết.
Nội dung này đã được Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng có ý kiến tiếp 

tục thực hiện chủ trương điều chỉnh các tuyến xe buýt liền kề ra khỏi trung tâm 
thành phố Đà Nẵng để nâng cao chất lượng phục vụ người dân (Thông báo số 
31-TB/TU ngày 31/12/2020 của Thành ủy Đà Nẵng về Kết luận của Ban 
Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam tại Hội 
nghị hợp tác, phát triển giữa hai địa phương).

Đề nghị, UBND huyện Quế Sơn thông tin cho cử tri rõ.
II. Nội dung đã được UBND tỉnh trả lời nhưng chưa được giải quyết 

dứt điểm, cử tri tiếp tục kiến nghị:
- Cử tri Quế Sơn kiến nghị làm việc với chủ đầu tư tuyến đường cao tốc Đà 

Nẵng - Quảng Ngãi thực hiện kiên cố tuyến đường gom dân sinh đoạn qua 
huyện Quế Sơn.

Để giải quyết các tồn tại của tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi 
trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã có nhiều văn bản 
kiến nghị, làm việc trực tiếp với Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty đầu tư 
phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đề nghị giải quyết. Tuy nhiên các 
kiến nghị của địa phương không được VEC thực hiện hay phúc đáp; để giải 
quyết các bức xúc về giao thông, UBND tỉnh đã báo cáo HĐND tỉnh và đã 
được thống nhất chủ trương bố trí kinh phí để sửa chữa các tuyến đường ĐH 
trên địa bàn các huyện và các tuyến ĐT.611, ĐT.617 bị ảnh hưởng do quá trình 
thi công tuyến cao tốc Đà Nằng - Quảng Ngãi (đoạn qua địa bàn tỉnh) tại Nghị 
quyết số 26/NQ- HĐND ngày 25/7/2020.

Thực hiện Nghị quyết, UBND đã bố trí kinh phí để các UBND địa phương 
sửa chữa hệ thống đường ĐH và GTNT tại Quyết định số 3567/QĐ-UBND 
ngày 09/12/2020 với kinh phí 14,386 tỷ đồng.

Tuy nhiên, việc giải quyết các tồn tại của Dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng 
Ngãi hiện đang rất khó khăn do: 

VEC được chuyển giao từ Bộ Giao thông vận tải sang Ủy ban quản lý vốn 
nhà nước tại doanh nghiệp quản lý; các ý kiến của địa phương, chỉ đạo của Bộ 
Giao thông vận tải không được VEC tiếp thu, triển khai;

Hầu hết các cá nhân thuộc VEC có liên quan đến dự án cao tốc Đà Nẵng - 
Quảng Ngãi đều đã bị kỷ luật, khởi tố nên không có người để theo dõi, giải 
quyết các vấn đề tồn đọng;

Dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi sử dụng vốn vay ODA, hiện nay các 
hiệp định tín dụng đã hết hiệu lực, VEC không có kinh phí để đầu tư các hạng 
mục còn lại…

Trước những khó khăn nêu trên, đối với tuyến đường gom dân sinh qua địa 
bàn huyện Quế Sơn, UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Quế Sơn chủ động bố trí 
kinh phí để đầu tư, trường hợp khó khăn thì báo cáo để các Sở, ngành xem xét 
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tham mưu UBND tỉnh để xem xét, hỗ trợ một phần kinh phí để thực hiện.
- Cử tri Thăng Bình kiến nghị lắp đặt đèn tín hiệu giao đoạn qua ngã tư 

chợ Quán Gò.
Việc lắp đặt đèn tín hiệu tại ngã tư Quán Gò - Quốc lộ 1 (giao giữa QL1 và 

tuyến ĐH4.TB) liên quan đến hệ thống kết cấu hạ tầng do Trung ương quản lý; 
thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Ban An toàn giao 
thông tỉnh đã khảo sát, cung cấp số liệu tai nạn giao thông và đề nghị các đơn vị 
liên quan thuộc Bộ Giao thông vận tải lắp đặt đèn tín hiệu nhằm đảm bảo an 
toàn giao thông; đến ngày 18/3/2021, các đơn vị thuộc Bộ đã kiểm tra hiện 
trường và thống nhất đề nghị Bộ Giao thông vận tải lắp đặt đèn tín hiệu tại vị trí 
này, hiện nay chưa có ý kiến giải quyết của Bộ Giao thông vận tải.

Giao Sở Giao thông vận tải tiếp tục theo dõi vấn đề này để tham mưu 
UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết.

- Cử tri Bắc Trà My, Nông Sơn, Điện Bàn kiến nghị: đầu tư 02 tuyến 
đường giao thông nông thôn: tuyến đường đi thôn 3 xã Trà Giác và thôn 3 xã 
Trà Giáp (huyện Bắc Trà My); hỗ trợ kinh phí xây dựng đường ĐH7 từ quán 
Cỏ Bông (thôn Trung Hạ, xã Quế Trung) đi xã Ninh Phước (huyện Nông Sơn); 
đầu tư tuyến ĐH13, thị xã Điện Bàn (đoạn còn lại).

Các công trình nêu trên Sở Giao thông vận tải đã tham mưu UBND tỉnh 
chỉ đạo UBND các huyện, thị xã xem xét tính bức thiết và sự phù hợp để đưa 
vào thực hiện trong Đề án Kiên cố hóa đường ĐH và GTNT giai đoạn 2021-
2025. Theo Quy chế triển khai Đề án, địa phương có trách nhiệm lựa chọn danh 
mục công trình và thực hiện các thủ tục đầu tư. Do vậy, UBND tỉnh chỉ đạo 
UBND các huyện, thị xã xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả giải quyết kiến 
nghị cho cử tri rõ.

- Cử tri Nông Sơn đề nghị hỗ trợ kinh phí xây dựng đường từ cầu Nông 
Sơn đến Trường Sơn Đông.

Dự án cầu Nông Sơn và đường nối từ cầu Nông Sơn đến đường Trường 
Sơn Đông dự kiến tổng mức đầu tư trên 300 tỷ đồng (NS tỉnh 262 tỷ đồng, NS 
huyện 38 tỷ đồng để bồi thường - GPMB). Trước mắt, giai đoạn 2018 - 2020 ưu 
tiên đầu tư xây dựng hạng mục cầu Nông Sơn và đường dẫn vào cầu (giai đoạn 
1), đã được HĐND tỉnh phê duyệt Quyết định chủ trương đầu tư tại văn bản số 
223/HĐND-VP ngày 18/9/2018; tổng mức đầu tư 128,410 tỷ đồng (NS tỉnh 
127,81 tỷ đồng, NS huyện 0,6 tỷ đồng để bồi thường - GPMB), dự án đến nay 
đã thi công cơ bản hoàn thành, lũy kế vốn đã bố trí đến nay 102 tỷ đồng, dự 
kiến hoàn thành vào tháng 12/2021. Việc đề nghị đầu tư tuyến đường nối từ cầu 
Nông Sơn đến đường Trường Sơn Đông sẽ nghiên cứu đầu tư sau khi đầu tư 
xong hạng mục Cầu Nông Sơn và đường dẫn vào cầu (giai đoạn 1) và khi xuất 
hiện nguồn vốn.

Xét thấy, tuyến đường từ cầu Nông Sơn đến Trường Sơn Đông nằm trong 
tuyến đường QL14H, có chiều dài khoảng 73,5 Km (từ cảng Cửa Đại đi Quế 
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Lâm) giáp đường Trường Sơn Đông, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
bổ sung vào Quy hoạch phát triển GTVT đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và 
định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 1735/QĐ-TTg ngày 12/12/2018; 
UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải kiểm tra hiện trạng, tính cấp thiết của 
dự án, sự phù hợp quy hoạch kiến nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét hỗ trợ 
nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương.

- Cử tri Nông Sơn đề nghị hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng đường ĐH7.NS 
từ quán Cỏ Bông (thôn Trung Hạ, xã Quế Trung đi xã Ninh Phước, huyện Nông 
Sơn).

UBND tỉnh đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường ô tô đến 
Trung tâm hành chính xã Ninh Phước (ĐH7.NS) tại Quyết định số 469/QĐ- 
UBND ngày 08/2/2021 với tổng mức đầu tư dự án 93,5 tỷ đồng, thời gian thực  
hiện từ năm 2021-2024; trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 84,2 tỷ đồng, ngân sách 
huyện 9,3 tỷ đồng. Năm 2021 ngân sách tỉnh đã bố trí 15,0 tỷ đồng tại Quyết 
định số 618/QĐ-UBND ngày 09/3/2021 để triển khai thực hiện, hiện nay 
UBND huyện Nông Sơn đang tổ chức lập thiết kế bản vẽ thi công để trình phê 
duyệt.

- Cử tri Điện Bàn đề nghị mở trục đường từ đường Dũng Sỹ Điện Ngọc 
vào nối đường số 6 khu công nghiệp nhằm thuận tiện việc đi lại của công nhân.

Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 
16/3/2021 về cấp lại tiền giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với thành phố Tam 
Kỳ, thành phố Hội An, thị xã Điện Bàn và huyện Núi Thành; đồng thời, UBND 
tỉnh đã ban hành Quyết định số 916/QĐ-UBND ngày 05/4/2021 về việc triển 
khai thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 16/3/2021 của Hội đồng nhân 
tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 22. UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND thị xã Điện Bàn 
khảo sát, kiểm tra hiện trạng đảm bảo quy hoạch được duyệt, tính cấp thiết của 
dự án để ưu tiên bố trí nguồn vốn triển khai thực hiện.

Theo đó, UBND thị xã Điện Bàn đã tổ chức buổi làm việc với lãnh đạo 
Ban quản lý Khu Công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc để kiểm tra thực tế. Kết 
quả cuộc họp, phía lãnh đạo Ban quản lý Khu Công nghiệp Điện Nam - Điện 
Ngọc không thống nhất mở đường kết nối từ đường Dũng sĩ Điện Ngọc với 
đường số 6 của Khu công nghiệp, với lý do: Hồ sơ quy hoạch và thiết kế hạ 
tầng Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc không thiết kế nút giao đấu nối 
tại vị trí này.

Đề nghị UBND thị xã Điện Bàn tiếp tục nghiên cứu các giải pháp phù hợp 
nhằm đảm bảo thuận tiện cho việc đi lại của công nhân tại Khu Công nghiệp 
Điện Nam – Điện Ngọc và thông tin cho cử tri rõ.

- Cử tri Đông Giang đề nghị giải quyết dứt điểm việc tranh chấp địa giới 
hành chính giữa xã Tư, huyện Đông Giang với xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, 
thành phố Đà Nẵng.

Nội dung này, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành liên quan khẩn trương 
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triển khai thực hiện theo đúng Kết luận số 26-KL/TUQN-TUĐN ngày 
27/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam và Ban Thường vụ Thành 
ủy Đà Nẵng về nội dung hợp tác, hỗ trợ giữa tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà 
Nẵng.

Yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND 
huyện Đông Giang báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Thường trực HĐND 
tỉnh, UBND tỉnh trong tháng 8/2021 để theo dõi.

- Cử tri Tiên Phước đề nghị giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiêm môi 
trường của Trại heo Hùng Vân (thôn Phường Thuốc, xã Tiên Phong, huyện 
Tiên Phước).

Ngày 31/3/2021 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì kiểm tra 
thực tế và làm việc họp bàn cách xử lý tồn tại về môi trường trong quá trình 
hoạt động của Trang trại do Công ty TNHH Hùng Vân làm chủ trang trại (tham 
gia làm việc có đại diện Lãnh đạo: Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng PC05 
– Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Tiên 
Phước, UBND xã Tiên Phong, UBND xã Tiên Mỹ và Trưởng thôn Phường 
Thuốc). Qua kết quả kiểm tra thực tế, trên cơ sở báo cáo số 766/BC-CAT-PC05 
ngày 30/3/2021 của Công an tỉnh, báo cáo số 84/BC-SNN&PTNT ngày 
05/4/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, báo cáo số 76/BC-
UBND ngày 02/4/2021 của UBND huyện Tiên Phước, Sở Tài nguyên và Môi 
trường đã báo cáo UBND tỉnh kết quả và tham mưu cách giải quyết tại Báo cáo 
số 182/BC-STNMT ngày 09/4/2021 và số 212/BC-STNMT ngày 27/4/2021.

Trên cơ sở báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường và các Sở, ngành 
liên quan, UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo số 2552/UBND-KTN ngày 
05/5/2021 về việc xử lý hoạt động Trang trại chăn nuôi heo của Công ty TNHH 
Hùng Vân, theo đó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công ty TNHH Hùng Vân 
thực hiện đúng cam kết của Công ty với Nhân dân thôn Phường Thuốc, xã Tiên 
Phòng và thôn Phú Xuân, xã Tiên Mỹ ký ngày 26/4/2021: đến ngày 26/5/2021 
di dời toàn bộ số lượng heo tại Trang trại ra khỏi địa bàn và xây dựng lộ trình, 
giải quyết dứt điểm tồn tại về môi trường theo đúng quy định của pháp luật. 
Chủ động phối hợp với UBND huyện Tiên Phước, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ 
chức khảo sát, tìm địa điểm mới phù hợp để di dời Trang trại theo quy định. 
Theo báo cáo của UBND huyện Tiên Phước (Báo cáo số 156/BC-UBND ngày 
27/5/2021 về kết quả thực hiện cam kết ngày 26/4/2021 của Công ty TNHH 
Hùng Vân) thì đến ngày 26/5/2021, Công ty TNHH Hùng Vân đã di dời toàn bộ 
đàn heo ra khỏi trang trại.

- Cử tri Hiệp Đức đề nghị nâng mức giá hỗ trợ, đền bù đối với cây Cao su 
khi Nhà nước thu hồi đất vì mức hỗ trợ, đền bù hiện nay theo Quyết định số 
13/2019/QĐ-UBND ngày 29/8/2019 quá thấp so với chi phí đầu tư thực tế của 
người dân và một số tỉnh lân cận.

Liên quan đến nội dung bồi thường, hỗ trợ, cây cao su khi Nhà nước thu 
hồi đất trên địa bàn huyện Hiệp Đức đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển 
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nông thôn hướng dẫn cho UBND huyện Hiệp Đức tại Công văn số 
1735/SNN&PTNT-KHTC ngày 20/8/2020, Công văn số 2023/SNN&PTNT-
KHTC ngày 24/9/2020 và đã được UBND tỉnh thống nhất giải quyết tại Công 
văn số 6032/UBND-KTTH ngày 14/10/2020 và Công văn số 2130/UBND-
KTTH ngày 07/10/2020.

Hiện nay, UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và PTNT rà soát lại đơn giá 
BT theo Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 28/9/2019 về “Quy định đơn 
giá đối với các loại cây trồng, hoa màu, các loại con vật nuôi; mật độ cây trồng; 
mức hỗ trợ đối với tài sản khai thác nghề biển, nghề sông để thực hiện bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam”, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Cử tri huyện Quế Sơn đề nghị đầu tư mở rộng tuyến đường ĐH08 (tuyến 
đường liên huyện: Quế Sơn - Thăng Bình - Hiệp Đức); xây dựng cầu vượt lũ Rù 
Rì; Đầu tư xây dựng đường ven bao thị trấn Đông Phú giai đoạn 2 (để thị trấn 
Đông Phú đạt chuẩn đô thị loại 4).

Nội dung này, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Quế Sơn xem xét, giải 
quyết theo phân cấp quản lý; đồng thời chủ động làm việc với Sở Giao thông - 
Vận tải về phương án đưa vào thực hiện theo đề án Kiên cố hóa hệ thống ĐH và 
GTNT giai đoạn 2021-2025 nếu đảm bảo phù hợp các tiêu chí.

Yêu cầu UBND huyện Quế Sơn khẩn trương báo cáo kết quả triển khai 
thực hiện về Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh để theo dõi.

- Cử tri Điện Bàn đề nghị chỉ đạo cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm 
tình trạng ô nhiễm môi trường do cơ sở chế biến cá tại khu vực giáp ranh Điện 
Bàn - Hội An gây ra, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 17/7/2020, tổ công tác của UBND 
thị xã Điện Bàn đã tổ chức kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với Công ty 
TNHH Long Phú tại khối phố Hà My Đông A, phường Điện Dương, thị xã 
Điện Bàn. Qua kiểm tra, nhận thấy Công ty chưa có biện pháp xử lý khí thải lò 
hơi, Tổ kiểm tra đã đề nghị Công ty có biện pháp khắc phục. 

Ngày 14/7/2020, tổ công tác của UBND thị xã tổ chức kiểm tra công tác 
bảo vệ môi trường đối với Công ty Cổ phần chế biến nông lâm thủy sản Sông 
Ngân, đề nghị Công ty thực hiện thực hiện đúng và đầy đủ các biện pháp bảo vệ 
môi trường, hạn chế mùi hôi của nguyên liệu và tại hệ thống xử lý nước thải, tài 
xế vận chuyển xe chở nguyên liệu không được có hành vi xả nước thải trên 
đường, Công ty thống nhất với các nội dung của tổ công tác; Công ty cũng cam 
kết trong 02 năm 2021, 2022 Công ty sẽ có kế hoạch di dời hoặc chuyển đổi 
ngành nghề. 

Đề nghị UBND thị xã Điện Bàn tiếp tục theo dõi, kiểm tra, giám sát quá 
trình hoạt động của 02 Công ty nêu trên.

- Cử tri các địa phương: Quế Sơn, Thăng Bình, Tiên Phước, Núi Thành, 
Phú Ninh, Bắc Trà My đề nghị xem xét hỗ trợ cho cán bộ không chuyên trách 
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cấp xã vì hiện nay mức phụ cấp còn thấp, không đảm bảo cuộc sống.  
Về chế độ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã 

hiện nay thực hiện theo quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 
24/4/2019 của Chính phủ và Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 
03/12/2019 của HĐND tỉnh Quảng Nam. Do đó, việc đề nghị hỗ trợ tăng phụ 
cấp đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, UBND tỉnh đã giao Sở 
Nội vụ tiếp thu ý kiến cử tri, hiện nay đang nghiên cứu để tham mưu UBND 
tỉnh đề nghị HĐND tỉnh và Chính phủ xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

- Cử tri Điện Bàn đề nghị xem xét, giải quyết tình trạng: Nhiều dự án treo 
và một số dự án đã đền bù cho nhân dân 70% diện tích nhưng vẫn kéo dài thời 
gian không triển khai, làm ảnh hưởng đến một số thủ tục liên quan đến đất đai 
như: tặng cho, mua bán, xây dựng nhà ở...

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND thị xã Điện Bàn đã tổ chức buổi 
làm việc với các Chủ đầu tư dự án nhà ở tại Đô thị mới Điện Nam-Điện Ngọc 
nhằm đôn đốc đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành thủ tục đầu tư, tập trung GPMB để 
sớm hoàn thành dự án.

- Cử tri Điện Bàn đề nghị nâng cấp, mở rộng tuyến 607B (Lạc Long Quân) 
đi từ ngã tư Thương Tín, Điện Nam Đông đi Điện Dương; tuyến ĐT609; tuyến 
ĐH 13 (đoạn còn lại); mở rộng các tuyến đường hiện hữu, khớp nối với các dự 
án nhằm tránh tình trạng ngập úng và khớp nối hệ thống cống nước thải.

Hỗ trợ kinh phí xây dựng tuyến đườngĐT.607B; cầu Phong Thử tuyến 
ĐT.609: Các công trình nêu trên đã được Sở Giao thông vận tải đề xuất đưa vào 
đầu tư trong kế hoạch trung hạn 2021-2025 (công văn số 2901/SGTVT-KCHT 
ngày 11/11/2019); hiện nay, Sở Kế hoạch và đầu tư đang rà soát, tổng hợp tham 
mưu UBND tỉnh để trình tại kỳ họp thứ 2 – HĐND tỉnh khóa X.

Về kiến nghị đầu tư tuyến ĐH13 (đoạn còn lại): Hiện nay Ban QLDA Đầu 
tư xây dựng thị xã Điện Bàn đã khảo sát và lập Báo cáo KTKT, chuẩn bị trình 
phê duyệt để làm cơ sở thi công xây dựng nâng cấp tuyến đường ĐH.13 (đoạn 
còn lại).

- Cử tri Điện Bàn đề nghị xây dựng cầu Bầu Sấu, nối ĐH1 với ĐT.605.
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND thị xã Điện Bàn đã ban hành 

Công văn 789/UBND-VP ngày 07/5/2021 giao cho Ban QLDA đầu tư xây dựng 
thị xã làm chủ đầu tư tổ chức lập hồ sơ xây dựng đường vành đai phía Bắc tỉnh 
Quảng Nam, trong đó có xây dựng cầu Bầu Sấu. Hiện nay, Ban QLDA đầu tư 
xây dựng thị xã đang triển khai thực hiện.

- Cử tri Điện Bàn đề nghị khai thông và xây lắp mới hệ thống mương thoát 
nước khu chợ mới Điện Dương và kênh mương của khối phố Tân Khai và Hà 
Bản để nhân dân canh tác không bị ngập úng; có kế hoạch quy hoạch và quản 
lý nghĩa trang Nhân dân.

Về đề nghị khai thông và xây mới mương thoát nước chợ mới Điện Dương 
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và khối phố Tân Khai và Hà Bản: Theo báo cáo của UBND thị xã Điện Bàn, 
sau khi xem xét Báo cáo số 10/BC-KT ngày 28/01/2021 của Phòng Kinh tế về 
tình hình khảo sát đề xuất phương án thoát nước chợ Điện Dương, các khu vực 
thường xuyên ngập úng ảnh hưởng đến sản xuất của nhân dân, UBND thị xã 
Điện Bàn đã giao các đơn vị có chức năng khảo sát, xác định quy mô, hướng 
thoát nước, khái toán tổng mức đầu tư và thực hiện đầu tư công. Hiện nay, các 
đơn vị chức năng của thị xã đang triển khai thực hiện.

Về đề nghị có kế hoạch quy hoạch và quản lý nghĩa trang Nhân dân:
Hiện nay trên địa bàn Phường Điện Dương có 05 nghĩa trang nhân dân, 

trong đó 04 nghĩa trang tự phát và còn quỹ đất để chôn cất mồ mã, 01 nghĩa 
trang Tân Khai với quy mô 21,2ha do BQL DAĐTXD thị xã triển khai thực 
hiện đầu tư xây dựng và dự kiến hoàn thành cuối năm 2021.

Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND thị xã đang giao Phòng Quản lý đô thị thực 
hiện cắm mốc phạm vi ranh giới 04 nghĩa trang nhân dân tự phát để quản lý 
ranh giới nghĩa trang trong quá trình sử dụng đất nghĩa trang và giao UBND 
phường Điện Dương xây dựng quy chế, quản lý, sử dụng nghĩa trang nhân dân 
do địa phương quản lý theo điều 17 của Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 
05/4/2016 để quản lý về đất đai, cảnh quan và đồng bộ mồ mả.

- Cử tri Điện Bàn đề nghị xem xét giải quyết đối với trường hợp chủ sử 
dụng đất (trước 1980) đã chuyển nhượng hoặc cho con phần diện tích đất thuộc 
phạm vi hành lang Quốc lộ 1A trước khi Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất, đến khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì Nhà nước trừ 
hành lang giao thông thuộc quyền sử dụng đất của hộ dân. Nay hành lang Quốc 
lộ 1A theo quy hoạch tim đường ra 14,5m (trước đây từ chân lề đường vào 20m 
là hành lang) và Nhân dân phải nộp thuế 100% khi đưa vào diện tích sử dụng 
là không hợp lý, bởi vì nguyên thủy không phải là đất Nhà nước cấp.

Căn cứ theo ý kiến của cử tri, UBND tỉnh đã đề nghị cử tri liên hệ với địa 
phương đối chiếu với hồ sơ địa chính trước đây được lập đang lưu trữ tại địa 
phương để được xem xét, giải quyết theo đúng quy định. Tuy nhiên, theo báo 
cáo của UBND thị xã Điện Bàn thì đến nay, UBND thị xã chưa nhận được hồ 
sơ do cử tri cung cấp; Vì vậy, UBND thị xã chưa có cơ sở tham mưu giải quyết. 
Đề nghị UBND thị xã Điện Bàn có trách nhiệm thông tin, hướng dẫn, giải quyết 
cho cử tri khi cử tri liên hệ, cung cấp các hồ sơ theo nội dung phản ánh.

- Cử tri Nông Sơn đề nghị rà soát, đánh giá hiện trạng đất rừng, xử lý các 
trường hợp lấn chiếm đất rừng trái phép để sớm lập phương án giao đất rừng 
cho nhân dân sản xuất.

Nội dung này UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì kiểm 
tra xử lý; yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT khẩn trương tổ chức kiểm tra, báo 
cáo kết quả về Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

*             *
                                                                       *
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Ủy ban nhân dân tỉnh hoan nghênh cử tri trong tỉnh đã có những ý kiến 
phản ánh, đóng góp xây dựng trên nhiều lĩnh vực góp phần giúp cho công tác 
chỉ đạo, điều hành hiệu quả hơn. UBND tỉnh tiếp thu và chỉ đạo các ngành 
thuộc UBND tỉnh sớm xử lý, giải quyết những phản ánh, đề nghị thiết thực mà 
cử tri quan tâm theo thẩm quyền. Ngoài ra, còn một số nội dung khác được nêu 
tại Báo cáo số 74/BC-HĐND ngày 07/5/2021 của HĐND tỉnh thuộc thẩm quyền 
giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố: yêu cầu UBND các huyện, 
thị xã, thành phố xem xét và trả lời cho cử tri ở từng địa phương được rõ; các đề 
nghị có liên quan đến Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương, tỉnh có trách 
nhiệm báo cáo, kiến nghị với Trung ương để xem xét, giải quyết./.

  Nơi nhận:
  - TTTU, TTHĐ, UBMTTQVN tỉnh; 
  - Đoàn ĐBQH tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh;
  - CT, các PCT UBND tỉnh (b/c);
  - VP Tỉnh ủy, VP ĐBQH tỉnh, VP HĐND tỉnh;
  - Các Sở, Ban, ngành của tỉnh;
  - UBND các huyện, thị xã, thành phố;
  - CPVP;
  - Các Phòng, Ban thuộc Văn phòng;
  - Lưu: VT, TH (Hiền).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

      

[daky] 
 

Lê Trí Thanh
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