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 ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

 

Số:  203  /BC-UBND 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Nam, ngày    05  tháng  12   năm 2019 

                

BÁO CÁO 

Trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa IX  
 

 

Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại các Báo cáo: số 

86/BC-HĐND ngày 16/9/2019; số 101/BC-HĐND ngày 01/10/2019 về việc 

tổng hợp ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 10 - 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. 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:  

1. Đầu tư, xây dựng, giao thông: 

- Cử tri huyện Đông Giang đề nghị:  

+ Đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT.609 từ Hà Nha - Đại Lộc đến trung 

tâm thôn ASờ, xã Mà Cooih - Đông Giang (đây là tuyến đường quan trọng để 

tạo điều kiện cho khu du lịch Cổng trời huyện Đông Giang đi vào hoạt động 

thuận lợi và kết nối vùng Đại Lộc - Đông Giang). 

Trong giai đoạn 2016-2020, UBND tỉnh đã ưu tiên bố trí nguồn vốn để đầu 

tư dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT609 với tổng chiều dài 46 Km (từ 

Km 0+Km 46) với tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách 

tỉnh và ngân sách Trung ương đầu tư, do Ban quản lý dự án ĐTXD tỉnh làm chủ 

đầu tư, đến nay đã hoàn thành một số đoạn và đang tiếp tục đầu tư xây dựng 

đoạn còn lại. Theo đó, đoạn từ Km46-Km75 sẽ được nghiên cứu, xem xét đầu tư 

nâng cấp trong giai đoạn tiếp theo trong khả năng cân đối nguồn vốn ngân sách 

tỉnh.  

Trước mắt, ưu tiên đầu tư đoạn từ  Km71+578 - Km74+578 (An Điềm - 

KaDăng - ASờ) đã được HĐND tỉnh thống nhất thông qua tại Nghị Quyết số 

39/NQ-HĐND ngày 06/12/2018; danh mục dự án năm 2020 chuyển sang khởi 

công mới năm 2019 đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị Quyết số 08/NQ-

HĐND ngày 12/7/2019, UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết 

định số 2916/QĐ-UBND ngày 13/9/2019, tổng mức đầu tư dự án 20 tỷ đồng, 

nguồn vốn ngân sách tỉnh, thời gian thực hiện từ năm 2019-2021 và giao Ban 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư. 

Hiện nay, chủ đầu tư đang hoàn chỉnh các thủ tục tiếp theo để triển khai thực 

hiện theo kế hoạch. 

+ Đầu tư nhà thi đấu thể thao phục vụ Đại hội thể thao các huyện miền núi 

vào năm 2020. 
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UBND huyện Đông Giang chịu trách nhiệm báo cáo HĐND huyện và cân 

đối bố trí nguồn vốn để quyết định chủ trương đầu tư theo thẩm quyền phân cấp 

nguồn thu, nhiệm vụ chi hiện hành; trường hợp khó khăn về kinh phí làm việc 

với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ theo thẩm 

quyền trong khả năng cân đối ngân sách tỉnh. 

- Cử tri huyện Bắc Trà My đề nghị: 

+ Quan tâm khảo sát và hỗ trợ đầu tư 03 tuyến đường giao thông nông 

thôn tại 03 điểm của huyện đó là: tuyến đường đi thôn 3 xã Trà Giác; tuyến 

đường đi thôn 3 xã Trà Giáp và tuyến đường đi thôn 2 xã Trà Ka, huyện Bắc 

Trà My. 

Các tuyến đường nêu trên do địa phương quản lý, đề nghị UBND huyện 

Bắc Trà My căn cứ vào chỉ tiêu phân bổ cho địa phương tại Quyết định số 

2740/QĐ-UBND ngày 06/8/2015 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị 

quyết số 159/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 của HĐND tỉnh về phát triển 

giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 để triển khai thực 

hiện; trường hợp vượt ngoài chỉ tiêu Nghị quyết, UBND huyện Bắc Trà My chịu 

trách nhiệm xem xét tính bức thiết, khả năng huy động nguồn lực xã hội hóa, 

cân đối ngân sách địa phương để báo cáo HĐND huyện xem xét, quyết định đầu 

tư.   

+ Tiếp tục quan tâm đầu tư hoàn thiện xây dựng cơ sở vật chất đối với 

trạm y tế xã; việc đầu tư trang thiết bị y tế cần gắn với đào tạo trình độ chuyên 

môn nhằm tránh tình trạng đầu tư gây lãng phí.  

Giao Sở Y tế kiểm tra, rà soát, tổng hợp danh mục các Trung tâm y tế 

huyện và trạm y tế xã trên địa bàn tỉnh cần đầu tư theo thứ tự ưu tiên và xác định 

nhu cầu, nội dung đầu tư, lộ trình đầu tư (trong đó có các danh mục đầu tư theo 

đề xuất của huyện Bắc Trà My), làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu 

phân kỳ đầu tư phù hợp với thứ tự ưu tiên các dự án trong khả năng cân đối của 

nguồn ngân sách tỉnh; báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

- Cử tri huyện Nam Trà My và huyện Tiên Phước đề nghị: Đầu tư nâng cấp 

tuyến đường xã Trà Tập - Trà Cang; mở tuyến đường nối liền các xã Trà Tập-

Trà Dơn - Trà Leng để phát triển vùng chuyên canh quế, sâm Ngọc Linh; quan 

tâm đầu tư nâng cấp tuyến đường Tiên Cẩm - Tiên Hà; tuyến Tiên Phong đi 

Tiên Mỹ. 

Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của HĐND tỉnh và 

Báo cáo số 100/BC-UBND ngày 14/7/2017 của UBND tỉnh về kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tỉnh Quảng Nam; Báo cáo số 113/BC-

UBND ngày 04/7/2019 về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2020 

được HĐND tỉnh thống nhất thông qua tại Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 

12/7/2019 về điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án thuộc kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 về 

việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của 

HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2019; Nghị quyết số 09/NQ-HĐND 

về quyết định chủ trương đầu tư một số dự án  nhóm B, nhóm C trọng điểm; 
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Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 về dự kiến kế hoạch đầu tư công 

năm 2020; theo đó, với tình hình nguồn vốn như hiện nay chủ yếu tập trung 

nguồn lực cho các dự án trung hạn giai đoạn 2016-2020, việc đề nghị đầu tư các 

tuyến đường trên trong giai đoạn này là chưa đáp ứng được. Để có cơ sở trả lời ý 

kiến của cử tri, đảm bảo tính khách quan, công khai, minh bạch, phù hợp với 

tổng thể hiện trạng hệ thống giao thông trên toàn tỉnh trong điều kiện nguồn vốn 

như hiện nay, UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương phối hợp với các Sở, Ban, 

ngành liên quan khảo sát, kiểm tra hiện trạng, tính cấp thiết dự án, thẩm quyền 

quyết định đầu tư theo phân cấp và đề xuất danh mục theo thứ tự ưu tiên, gửi Sở 

Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh 

xem xét cập nhật danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.  

Riêng đối với việc mở tuyến đường nối liền các xã Trà Tập - Trà Dơn -Trà 

Leng để phát triển vùng chuyên canh quế, sâm Ngọc Linh: UBND tỉnh đã giao 

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Giao thông 

vận tải đi khảo sát thực tế tại 09 huyện miền núi về đầu tư thí điểm kết cấu hạ 

tầng giao thông đến vùng nguyên liệu và đã có Báo cáo UBND tỉnh (tại Báo cáo 

số 443/BC-SKHĐT ngày 09/8/2019), chọn mỗi huyện 01 công trình hạ tầng 

giao thông đến vùng nguyên liệu có phương án sản xuất kèm theo để làm thí 

điểm. UBND tỉnh đã có Công văn số 5436/UBND-KTN ngày 13/9/2019 đề nghị 

và đã được Thường trực HĐND tỉnh thống nhất đề nghị UBND tỉnh trình 

HĐND tỉnh xem xét, quyết định bổ sung danh mục dự án vào kế hoạch đầu tư 

công theo thẩm quyền tại Thông báo số 89/TB-HĐND ngày 24/10/2019. 

Yêu cầu UBND huyện Nam Trà My tổng hợp, khảo sát cụ thể, lựa chọn 

một số vùng nguyên liệu có tính khả thi cao để đề xuất đầu tư công trình hạ tầng 

giao thông kết nối đến vùng nguyên liệu, với quy mô phù hợp theo thứ tự ưu 

tiên, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở 

Giao thông vận tải kiểm tra thực tế, chọn 01 công trình có tính khả thi cao, phát 

huy hiệu quả phát triển vùng nguyên liệu để thực hiện thí điểm và tổng hợp tham 

mưu, báo cáo UBND tỉnh hỗ trợ nguồn kinh phí triển khai thực hiện sau khi 

HĐND tỉnh khóa IX cho ý kiến thống nhất. 

- Cử tri huyện Hiệp Đức đề nghị: 

+ Quan tâm đầu tư xã Phước Trà và Sông Trà huyện Hiệp Đức (xã an toàn 

khu mới được công nhận). 

Xã Phước Trà và xã Sông Trà của huyện Hiệp Đức được Thủ tướng Chính 

phủ công nhận là xã an toàn khu của Trung ương trong kháng chiến chống Pháp 

và chống Mỹ. Qua rà soát, 02 xã Phước Trà và Sông Trà là một trong các xã khó 

khăn vùng dân tộc thiểu số, xã an toàn khu thuộc đối tượng được hỗ trợ của 

Chương trình Mục tiêu quốc gia 135. Do đó, trong giai đoạn đến sẽ được tiếp 

tục hỗ trợ nguồn vốn đầu tư theo đúng đối tượng, đúng định mức hỗ trợ và phân 

kỳ đầu tư từ Chương trình 135.  

+ Quan tâm khảo sát và đầu tư xây dựng công trình vệ sinh tại 02 trường 

THPT trên địa bàn huyện.  
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Hằng năm, tỉnh đều quan tâm đầu tư hệ thống cơ sở vật chất các trường 

THPT để đạt chuẩn quốc gia theo lộ trình. Trong đó, Trường THPT huyện Hiệp 

Đức đã được đầu tư để cải tạo, nâng cấp một số hạng mục từ năm 2016 với tổng 

mức đầu tư là 2.287 triệu đồng. Dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử 

dụng.  

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả đầu tư, 

hiệu quả sử dụng đối với các hạng mục công trình thuộc ngành quản lý; tổng 

hợp, báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư để tiếp tục tham mưu cấp thẩm quyền đầu 

tư nâng cấp, cải tạo hệ thống cơ sở vật chất trường học, đảm bảo đạt chuẩn theo 

lộ trình.  

+ Hỗ trợ kinh phí xây dựng khu bán trú cho học sinh là người đồng bào 

dân tộc thiểu số đang học tại trường THPT Hiệp Đức; đầu tư xây dựng cơ sở hạ 

tầng khu vực Việt An thuộc xã Bình Lâm, Hiệp Đức (điểm tiếp giáp, lưu thông 

giữa 4 huyện: Quế Sơn, Thăng Bình, Tiên Phước, Hiệp Đức) theo định hướng 

chương trình phát triển đô thị của tỉnh; đầu tư mở mới tuyến đường Na Sơn - 

Đông Bình thuộc xã Thăng Phước, huyện Hiệp Đức đi xã Tiên Lãnh, huyện Tiên 

Phước; hỗ trợ kinh phí đầu tư, nâng cấp mở rộng tuyến  Quốc lộ 14E và tuyến 

giao thông kết nối được 3 điểm du lịch (Hòn Kẽm ở Hiệp Hòa; Khe Cái ở Hiệp 

Thuận; khu di tích Khu ủy Khu V tại xã Sông Trà), nhằm tạo thuận lợi phát triển 

du lịch và quảng bá sản phẩm... 

Trong giai đoạn 2016-2020, UBND tỉnh đã đưa 06 dự án vào các danh mục 

ưu tiên đầu tư trên địa bàn Huyện Hiệp Đức, gồm: Cầu Trà Linh; Trường Phổ 

thông dân tộc nội trú huyện Hiệp Đức; hạng mục: Xây mới Khối phòng học, 

hiệu bộ, thư viện, khu vệ sinh; Cầu sông Khang và đường từ xã Quế Thọ, Bình 

Sơn, xã Thăng Phước, huyện Hiệp Đức đi huyện Tiên Phước; Cầu Ồ Ồ và 

đường nội thị phía Bắc thị trấn Tân An; NTLS xã Quế Lưu; NTLS xã Quế Thọ 

(giai đoạn 2). Việc đề nghị đầu tư nêu trên là cần thiết nhằm tạo điều kiện liên 

kết vùng, lưu thông hàng hóa nông sản giữa hai huyện để phát triển kinh tế xã 

hội địa phương, tuy nhiên giai đoạn từ nay đến năm 2020 nguồn vốn khó khăn 

phải cân đối cho một số công trình cấp thiết đang đầu tư.  

Đề nghị UBND huyện Hiệp Đức phối hợp với các Sở, Ngành liên quan 

khảo sát, kiểm tra hiện trạng, tính cấp thiết dự án và đề xuất danh mục cần thiết 

đầu tư theo thứ tự ưu tiên, báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp tham 

mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh xem xét đầu tư trong giai đoạn 2021-2025 

với khả năng cân đối nguồn vốn ngân sách tỉnh.  

- Cử tri huyện Núi Thành đề nghị: 

+ Chỉ đạo ngành chức năng khảo sát và giải quyết dứt điểm các bất cập tại 

khu tái định cư ĐT617 và khu dân cư Chợ Trạm xã Tam Hiệp (nhân dân tái định 

cư từ năm 2004 đến nay, song nhiều hạng mục công trình chưa được xây dựng 

hoặc thi công dang dở… ảnh hưởng đến cuộc sống nhân dân, đặc biệt là vào 

mùa mưa lũ).  

Theo Thông báo số 71/TB-KTM ngày 17/7/2019 của Ban quản lý Khu 

Kinh tế mở Chủ Lai: 02 dự án Khu tái định cư ĐT617 và Khu dân cư Chợ Trạm 
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xã Tam Hiệp nằm trong kế hoạch bàn giao cho UBND huyện Núi Thành. Hiện 

nay, Ban quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai đang rà soát các thủ tục, hồ sơ để bàn 

giao cho UBND huyện Núi Thành nên việc đầu tư hoàn thiện các hạng mục đầu 

tư dở dang 02 dự án trong giai đoạn này chưa thể thực hiện được.  

Trong quá trình thực hiện các thủ tục bàn giao dự án, yêu cầu Ban quản lý 

Khu Kinh tế mở Chu Lai khẩn trương phối hợp với UBND huyện Núi Thành 

kiểm tra thực tế về nội dung phản ánh của cử tri để xem xét, giải quyết theo 

thẩm quyền và trả lời cho cử tri rõ. 

+ Việc quy hoạch bố trí vị trí đậu ghe thuyền cho nhân dân khu vực thôn 

Vân Thạch (bị ảnh hưởng bởi tuyến đường 129) chưa phù hợp (xa nơi ngư dân 

sinh sống, khó khăn trong việc quản lý ghe, thuyền), đề nghị có giải pháp xử lý 

phù hợp. Mức giá bồi thường 2.000.000 đồng/01 ngư dân bị ảnh hưởng bởi 

tuyến đường 129 là quá thấp, đề nghị nâng lên. 

Giao Ban quản lý các công trình giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với 

UBND huyện Núi Thành kiểm tra, rà soát các trường hợp bị ảnh hưởng do 

GPMB đường 129 để có chính sách bồi thường hỗ trợ theo quy định hiện hành 

của nhà nước. Trường hợp vượt thẩm quyền thì đề xuất, tham mưu UBND tỉnh 

chỉ đạo, giải quyết theo quy định. 

- Cử tri huyện Quế Sơn đề nghị: 

+ Có kế hoạch thảm nhựa tuyến ĐT.611 từ Hương An đến trung tâm huyện 

do một số nơi bị sụt lún, bong vỡ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. 

UBND tỉnh đã có chủ trương bố trí nguồn vốn Quỹ bảo trì đường bộ trong 

năm 2019 để sửa chữa, thảm lại mặt đường các đoạn hư hỏng nặng của tuyến 

ĐT.611 nhằm bảo đảm an toàn giao thông; hiện nay, Sở Giao thông vận tải đang 

triển khai thực hiện.  

+ Khảo sát, lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại ngã ba Chợ Nón giao với 

đường ĐT.611 và đoạn ngã tư đường Hùng Vương giao cắt với đường Đỗ 

Quang (do che khuất tầm nhìn nên thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông).  

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, hiện nay, Sở Giao thông vận tải đang 

kiểm tra, rà soát và tổng hợp các điểm có nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông 

trên địa bàn tỉnh để báo cáo UBND tỉnh bố trí kinh phí xử lý, trong đó có các 

điểm trên tuyến ĐT.611. 

- Cử tri huyện Phước Sơn đề nghị: 

+ Quan tâm đầu tư bờ kè dọc sông Trường dự án thủy điện Đăk Mi 4 khu 

vực nhân dân sinh sống trước mùa mưa để đảm bảo an toàn cho người dân. 

Hiện nay, qua các mùa mưa, bão tình hình sạt lở tại các tuyến kè sông trên 

địa bàn tỉnh rất lớn, làm ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của nhân dân. Tuy 

nhiên, nguồn kinh phí để đầu tư xây dựng 1km tuyến đê, kè bảo vệ bờ sông quá 

lớn (từ 40-50 tỷ đồng tùy theo giải pháp kết cấu). Để từng bước khắc phục tình 

trạng nêu trên, UBND tỉnh đề nghị UBND huyện Phước Sơn phối hợp với các 

Sở, Ngành kiểm tra thực địa, xem xét tính cấp thiết và tổng hợp tham mưu 

UBND tỉnh để xin Trung ương hỗ trợ đầu tư từ nguồn khắc phục thiệt hại do 
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mưa lũ và nguồn dự phòng thực hiện các dự án cấp bách; đồng thời chỉ đạo tăng 

cường công tác theo dõi và thực hiện cắm biển cảnh báo ở những vị trí có sạt lở, 

nguy hiểm để nhân dân 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; chỉ đạo Phòng Nông 

nghiệp và PTNT phối hợp các ngành, địa phương, đơn vị có liên quan thực hiện 

rà soát, kiểm tra tình hình các hộ dân vùng ven sông sạt lở nguy hiểm, khu vực 

có nguy cơ lũ ống, lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn để có phương án đảm bảo an 

toàn tính mạng và tài sản của người dân trong mùa mưa lũ năm 2019 (theo chỉ 

đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5021/UBND-KTN ngày 26/8/2019 về việc 

khẩn trương thực hiện di dời dân vùng ven sông sạt lở khẩn cấp theo Quyết định 

số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ). 

Ngoài ra, thực hiện công tác sắp xếp, ổn định dân cư theo Nghị quyết số 

12/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh và Nghị quyết số 

31/2018/NQ-HĐND ngày 28/9/2018 của HĐND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số 

khoản của Điều 1, Điều 2 Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 

của HĐND tỉnh; theo đó, chỉ tiêu sắp xếp, ổn định dân cư trên địa bàn huyện 

Phước Sơn là 638 hộ (gồm 438 hộ thực hiện sắp xếp di dời chỗ ở và 200 hộ thực 

hiện di dời ổn định tại chỗ). Tổng kế hoạch vốn giai đoạn 2017-2019 đã bố trí 

thực hiện là 32.900 triệu đồng. Yêu cầu huyện thực hiện giải ngân kế hoạch vốn 

theo đúng hướng dẫn của UBND tỉnh tại Công văn số 1003/UBND-KTN ngày 

28/02/2019 và Công văn số 4969/UBND-KTTH ngày 23/8/2019, trong đó ưu 

tiên sắp xếp, ổn định dân cư cho đối tượng tại khu vực có nguy cơ bị sạt lở do 

thiên tai.  

+ Quan tâm đầu tư cầu qua sông Trường tại thôn 2 xã Phước Hòa, huyện 

Phước Sơn.  

Việc đề nghị đầu tư là cần thiết nhằm tạo điều kiện liên kết vùng, lưu thông 

hàng hóa để phát triển kinh tế - xã hội địa phương, tuy nhiên giai đoạn từ nay 

đến năm 2020 nguồn vốn phải cân đối cho một số công trình cấp thiết đang đầu 

tư theo kế hoạch đầu tư công trung hạn. Đề nghị UBND huyện Phước Sơn phối 

hợp với Sở Giao thông vận tải kiểm tra, khảo sát, rà soát nhu cầu, sự cần thiết 

đầu tư, quy mô đầu tư, báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp tham mưu 

xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. 

- Cử tri huyện Đông Giang đề nghị đầu tư tuyến đường giao thông liên 

huyện từ xã ARooi - Đông Giang qua xã Dang - Tây Giang và tuyến giao thông 

từ thị trấn Prao - Đông Giang qua xã A Vương - Tây Giang. Cử tri huyện Nông 

Sơn đề nghị quan tâm đầu tư xây dựng mở rộng tuyến đường từ Cà Tang (Quế 

Trung) đi Quế Phước, hiện nay tuyến đường này quá hẹp, không an toàn cho 

người tham gia giao thông. 

Các tuyến đường nêu trên thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, 

UBND tỉnh đã giao UBND huyện Đông Giang, UBND huyện Nông Sơn chủ 

động cân đối nguồn vốn và cân đối hỗ trợ từ ngân sách tỉnh trong kế hoạch năm 

theo Nghị quyết số 134/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh và 

Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 08/5/2015 của UBND tỉnh để triển khai 

thực hiện. 
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- Cử tri huyện Tiên Phước đề nghị đầu tư  tuyến ĐT 614 từ Tiên Phước đi 

Hiệp Đức. 

Qua kiểm tra thực tế, hiện trạng tuyến nêu trên có mặt đường tốt nhưng rất 

hẹp và nhiều đường cong. Hiện nay, Sở Giao thông vận tải đang chủ trì, phối 

hợp với các ngành liên quan để tổng hợp đề xuất bổ sung tuyến đường này vào 

đầu tư trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025. 

- Cử tri huyện Nông Sơn đề nghị quan tâm hỗ trợ đầu tư xây dựng tượng 

đài chiến thắng Nông Sơn-Trung Phước; hỗ trợ đầu tư xây dựng đường tránh lũ 

từ chân cầu Khe Le đến chân đèo Le. 

+ Hỗ trợ đầu tư xây dựng tượng đài chiến thắng Nông Sơn-Trung Phước: 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét khả năng cân đối ngân sách các cấp theo 

quy định để tổng hợp, bổ sung danh mục, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải 

quyết theo thẩm quyền. 

+ Hỗ trợ đầu tư xây dựng đường tránh lũ từ chân cầu Khe Le đến chân đèo 

Le: Giao UBND huyện Nông Sơn chủ động đề xuất và làm việc với Sở Kế 

hoạch và Đầu tư để xem xét, tổng hợp tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết 

định theo thẩm quyền. 

- Cử tri huyện Đại Lộc đề nghị đầu tư cầu có trọng tải lớn và nâng cao 

công trình các cây cầu tuyến ĐT 609 đoạn từ Hà Nha lên Đại Lãnh có 3 cây cầu 

(Ba khe 1, 2, 3) ảnh hưởng đến việc vận chuyển mua bán nông sản của địa 

phương; hơn nữa các cầu này thấp nên bị ngập khi nước dâng ở mức báo động 

2 trong mùa mưa bão, các xã Đại Sơn, Đại Lãnh, Đại Hưng hoàn toàn bị chia 

cắt với trung tâm huyện gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. 

Theo phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển giao thông vận tải 

tỉnh đến năm 2020, định hướng đến 2030 tại Quyết định số 293/QĐ-UBND 

ngày 22/01/2018: xây dựng, nâng cấp đường ĐT.609 và các cầu Ba Khe 1,2,3 

nằm trong danh mục ưu tiên đầu tư giai đoạn 2015-2020. Trong giai đoạn 2016-

2020 UBND tỉnh đã ưu tiên bố trí nguồn vốn để đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng 

tuyến đường ĐT609 với tổng chiều dài 46 Km; tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ 

đồng; nguồn vốn ngân sách tỉnh đầu tư 100%, do Ban quản lý dự án ĐTXD tỉnh 

làm chủ đầu tư, đến nay đã hoàn thành một số đoạn và đang tiếp tục đầu tư xây 

dựng đoạn còn lại. Việc đề nghị đầu tư các cầu trên tuyến này là cần thiết, tuy 

nhiên giai đoạn từ nay đến năm 2020 nguồn vốn khó khăn phải cân đối cho một 

số công trình cấp thiết đang đầu tư. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục theo 

dõi, tổng hợp, tham mưu báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét đầu tư khi cân đối 

được nguồn vốn. 
 

- Cử tri huyện Thăng Bình đề nghị: 

+ Sớm có thông tin về việc triển khai các dự án đã công bố quy hoạch chi 

tiết 1/500 nhưng chậm triển khai ở xã vùng Đông Thăng Bình để người dân an 

tâm sinh sống, sản xuất (Dự án An Thịnh tại xã Bình Minh, BRG tại xã Bình 

Hải).  
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Đối với dự án Khu nghỉ dưỡng quốc tế An Thịnh - PPC của Công ty Cổ 

phần Quốc tế Nam Hội An: Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang rà soát để 

xem xét thu hồi. 

Đối với 05 dự án của các đơn vị thành viên Công ty cổ phần Tập đoàn 

BRG: UBND tỉnh và các ngành, địa phương đã làm việc với Bộ Tài nguyên và 

Môi trường để giải quyết các vướng mắc về đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng 

Nam, trong đó có vấn đề đất đai các dự án trong Khu KTM Chu Lai. Hiện nay, 

đang chờ Bộ Tài nguyên và Môi trường chính thức ban hành văn bản để có cơ 

sở làm việc với các dự án đầu tư trong Khu KTM Chu Lai bao gồm các dự án 

của BRG. 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, 

các ngành liên quan theo dõi ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường để tham 

mưu UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết; đồng thời thông tin cho nhân dân biết về 

tình hình, tiến độ thực hiện, tồn tại, vướng mắc của các dự án nêu trên. 

- Cử tri huyện Thăng Bình đề nghị có giải pháp kè kênh N25 và khắc phục 

một số đoạn của Kênh Phú Ninh bị sạt lở (đoạn từ Bình Phục qua Bình Giang 

(Thăng Bình); đoạn qua xã Bình Chánh. 

Kênh N22-5 Phú Ninh hiện nay do Chi nhánh Thủy lợi Thăng Bình quản lý 

tưới và tạo nguồn cấp nước tưới cho khu vực xã Bình Nguyên - Bình Phục - 

Bình Giang, huyện Thăng Bình. Năm 2016, UBND tỉnh cho chủ trương chỉnh 

dòng, khơi thông dòng chảy kênh N22-5 (tuyến mương Bàu Tre – Bàu Tròn). 

Đến nay, đã thực hiện xong phần nạo vét, khơi thông đến cuối tuyến. Về lâu dài, 

việc nâng cấp kiên cố tuyến kênh trên là cần thiết, giao Sở Nông nghiệp và 

PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, tổng hợp, đề xuất 

danh mục hoàn thiện hệ thống kênh Phú Ninh vào Kế hoạch đầu tư công trung 

hạn của tỉnh để nghiên cứu đầu tư xây dựng trong giai đoạn 2021-2025. 

- Cử tri thị xã Điện Bàn đề nghị xem xét hỗ trợ để kè sông Bình Phước 

đoạn qua thôn Lạc Thành Đông xã Điện Hồng. 

Kè chống sạt lở thôn Lạc Thành Đông, xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn đã 

được UBND tỉnh đề xuất Bộ Nông nghiệp và PTNT hỗ trợ kinh phí thực hiện tại 

Công văn số 4909/UBND-KTN ngày 21/8/2019. Trong thời gian chờ nguồn vốn 

hỗ trợ của Trung ương, giao UBND thị xã Điện Bàn chỉ đạo các địa phương liên 

quan tăng cường công tác theo dõi và thực hiện cắm biển cảnh báo ở những vị 

trí có sạt lở, nguy hiểm để nhân 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. 

- Cử tri thị xã Điện Bàn đề nghị: 

+ Hiện nay 17,2 ha diện tích sản xuất ruộng lúa của nhân dân khu vực 3, 

phường Điện Ngọc phải bỏ hoang vì không có nước tưới, do việc quy hoạch 

không đồng bộ giữa các dự án. Đề nghị can thiệp để đảm bảo quyền lợi của 

nhân dân trong khu vực này, xem xét bồi thường để giải phóng mặt bằng hoặc 

hỗ trợ từng vụ cho nhân dân. 
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Giao UBND thị xã Điện Bàn kiểm tra thực tế, tổng hợp và đề xuất giải 

pháp cụ thể, báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT để xem xét, giải quyết theo thẩm 

quyền; trường hợp vượt thẩm quyền, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải 

quyết. Trường hợp ruộng bỏ hoang do dân không canh tác kéo dài phải có biện 

pháp xử lý theo quy định hiện hành. 

+ Đề nghị bố trí kinh phí thực hiện đầu tư xây dựng nông thôn mới theo số 

thôn trước khi sáp nhập (hiện nay có tình trạng 02 thôn sáp nhập chỉ được phân 

bổ 900 triệu).  

Qua thông tin từ Văn phòng Điều phối NTM thị xã Điện Bàn thì 02 thôn 

sáp nhập được phân bổ 900 triệu đồng là từ các nguồn sau: 500 triệu đồng từ 

ngân sách tỉnh hỗ trợ địa phương xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, 100 triệu 

đồng từ ngân sách thị xã Điện Bàn hỗ trợ địa phương xây dựng khu dân cư 

NTM kiểu mẫu ban đầu, sau khi sáp nhập thôn thì UBND thị xã Điện Bàn có bổ 

sung thêm từ ngân sách thị xã cho các thôn có sáp nhập 300 triệu đồng/thôn. 

Ý kiến của cử tri thị xã Điện Bàn không nêu rõ thôn nào, ở xã nào nên 

không có cơ sở trả lời cụ thể. Trong năm 2019, UBND tỉnh đã phân bổ kinh phí 

cho 03 xã: Điện Tiến, Điện Thắng Bắc và Điện Thắng Nam, mỗi xã 500 triệu 

đồng (tại Quyết định số 2705/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của UBND tỉnh) để hỗ 

trợ cho các thôn (Châu Sơn 1, Bồ Mưng 1, Phong Lục Đông Nam) xây dựng 

khu dân cư NTM kiểu mẫu có sáp nhập thôn theo chủ trương của UBND tỉnh tại 

Công văn số 2779/UBND-KTN ngày 20/5/2019 (các thôn nằm trong kế hoạch 

thực hiện xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu đến năm 2020).  

UBND tỉnh chưa có chủ trương hỗ trợ thêm cho các thôn xây dựng khu dân 

cư NTM kiểu mẫu có sáp nhập thôn nằm ngoài danh sách tại Công văn số 

2779/UBND-KTN ngày 20/5/2019. Tuy nhiên, đã được Trưởng Ban Chỉ đạo các 

Chương trình MTQG tỉnh (Ban Chỉ đạo tỉnh) chỉ đạo tại Khoản 10, Mục II 

Quyết định số 18/QĐ-BCĐ ngày 22/02/2019, cụ thể: "Đối với thôn đã và đang 

thực hiện tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu, nay sắp xếp, tổ chức lại theo Nghị 

quyết số 42/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh, các địa phương chủ 

động rà soát lại các tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu theo dân số, diện tích, 

địa hình của thôn sau sáp nhập, tổ chức lại, để báo cáo UBND cấp huyện phê 

duyệt điều chỉnh Phương án xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu (theo hiện 

trạng và tên thôn sau sắp xếp, tổ chức lại) để thực hiện. Trường hợp khó khăn, 

vướng mắc, UBND cấp huyện tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để xem xét, giải 

quyết. Riêng các thôn thuộc các xã đã đạt chuẩn NTM thuộc trường hợp sắp 

xếp, tổ chức lại được sử dụng một phần hoặc toàn bộ nguồn duy trì, giữ chuẩn, 

nâng chuẩn năm 2019 (500 triệu đồng/xã) để thực hiện bổ sung một số nội dung 

xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu trên địa bàn thôn sau sắp xếp, tổ chức lại 

để đạt chuẩn theo lộ trình đã đề ra". 

Như vậy, đối với các thôn xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu có sáp 

nhập thôn ở thị xã Điện Bàn thì hầu hết ở các xã đã đạt chuẩn NTM; do đó, đề 

nghị UBND thị xã Điện Bàn chỉ đạo các xã sử dụng nguồn duy trì, giữ chuẩn, 

nâng chuẩn tỉnh hỗ trợ hằng năm (500 triệu đồng/xã/năm) để hỗ trợ cho các 

thôn, theo chỉ đạo nêu trên. Trường hợp khó khăn, vướng mắc, đề nghị UBND 
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thị xã Điện Bàn báo cáo cụ thể bằng văn bản (nêu rõ tên thôn, nguồn kinh phí đã 

hỗ trợ, phương án xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu điều chỉnh sau khi sáp 

nhập thôn, nhu cầu vốn cần bổ sung,...), gửi Sở Nông nghiệp và PTNT để tham 

mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết. Riêng những thôn xây dựng khu dân cư 

NTM kiểu mẫu trên diện rộng (các thôn nằm ngoài danh sách tại Công văn số 

2779/UBND-KTN ngày 20/5/2019) theo chủ trương của UBND thị xã Điện 

Bàn, mà có sáp nhập thôn, đề nghị UBND thị xã Điện Bàn rà soát và bố trí từ 

nguồn ngân sách thị xã để hỗ trợ cho các thôn có điều kiện hoàn chỉnh các tiêu 

chí theo quy định. 

+ Có kế hoạch nâng cấp mở rộng tuyến ĐT.603; sớm thi công tuyến đường 

trục chính Đô thị mới Điện Nam- Điện Ngọc (ngã 4 Điện Ngọc đến gần Ủy ban 

nhân dân phường Điện Dương); nâng cấp, mở rộng tuyến Dũng sĩ Điện Ngọc 

(đoạn khớp nối từ ĐT 607 đến tuyến Trường Lê Hồng Phong cơ sở 2); cầu qua 

sông Cổ Cò; nâng cấp mở rộng tuyến đường từ Ngã 3 Thống Nhất (Điện 

Dương) đến Ngã Tư Thương Tín - Ngã 3 Lai Nghi.  

Trong giai đoạn 2016 – 2020, UBND tỉnh đã ưu tiên đưa 06 dự án vào danh 

mục ưu tiên đầu tư trên địa bàn thị xã Điện Bàn, gồm: Nâng cấp đường nội thị 

thị xã Điện Bàn (từ đường tránh Quốc lộ 1A- ngã ba Vĩnh Điện); Đường 

ĐH14.ĐB (giai đoạn 1); Cụm công nghiệp An Lưu (Cồn Ba Cây); Đường và 

cầu ĐH7 qua sông Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn; NTLS phường Điện Ngọc. 

Ngoài ra, Nghị quyết số 36/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016, Nghị quyết 

số 13/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh về cơ chế đặc thù thị xã 

Điện Bàn, ngân sách tỉnh hỗ trợ giai đoạn 2016-2020 số tiền 60.000 triệu đồng, 

đến nay đã hỗ trợ 50.000 triệu đồng; Nghị quyết số 205/2016/NQ-HĐND ngày 

26/4/2016 của HĐND tỉnh về cơ chế đầu tư kiên cố hóa kênh mương, thủy lợi 

đất màu và thủy lợi nhỏ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 với số tiền 18.409 

triệu đồng, ngân sách tỉnh 13.224 triệu đồng, đến nay đã hỗ trợ 10.000 triệu 

đồng; hỗ trợ thị xã Điện Bàn tu bổ di tích với số tiền 1.700 triệu đồng. 

Hiện nay, tỉnh đang đề xuất các dự án ODA về phát triển đô thị Điện Bàn 

bao gồm: Hạ tầng giao thông đô thị kết nối đô thị Tây Bắc thị xã với trung tâm 

thị xã; Hạ tầng giao thông đô thị kết nối từ ĐT 609 với trung tâm kinh tế-chính 

trị phía Đông thị xã; Hạ tầng giao thông đô thị kết nối khu đô thị Điện Nam-

Điện Ngọc với Đô thị cổ Hội An; Hệ thống thu gom và xử lý nước thải đô thị 

Điện Bàn; Xử lý chất thải rắn chiếu sáng đô thị thông minh. Các dự án này đã 

được UBND tỉnh và nhà tài trợ ký văn bản ghi nhớ. 

Việc đề nghị đầu tư các dự án nêu trên theo ý kiến cử tri nhằm góp phần 

hoàn thiện hạ tầng giao thông theo quy hoạch được duyệt, phát triển kinh tế xã 

hội của địa phương là cần thiết; tuy nhiên, giai đoạn từ nay đến năm 2020 nguồn 

vốn phải cân đối cho một số công trình cấp thiết đang đầu tư trong danh mục kế 

hoạch đầu tư công trung hạn. UBND tỉnh giao UBND thị xã Điện Bàn phối hợp 

với các Sở, Ngành liên quan khảo sát, kiểm tra hiện trạng phù hợp quy hoạch, 

tính cấp thiết dự án và đề xuất danh mục cần thiết đầu tư theo thứ tự ưu tiên, làm 

việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét có 
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phương án hỗ trợ và phân kỳ đầu tư phù hợp trong khả năng cân đối nguồn vốn 

ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025. 

+ Cần xây dựng Cầu Ông Đốc để nối liền vùng Gò Nổi với huyện Đại Lộc. 

Hiện nay, người dân 2 địa phương qua lại phải đi bằng đò ngang không đảm 

bảo an toàn, nhất là vào mùa mưa lũ.  

Các công trình cầu Điện Quang (ông Đốc) tuyến ĐT.610B và cầu Phong 

Thử (tuyến ĐT.609) đã được quy hoạch xây dựng trong giai đoạn đến năm 

2030. Hiện nay, Sở Giao thông vận tải đang tổng hợp, đề xuất vào kế hoạch đầu 

tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.  

+ Quan tâm lắp đặt tín hiệu đèn giao thông tại khu vực ngã ba Cẩm Lý - 

Điện Hồng (hiện nay lưu lượng xe quá đông, chạy tốc độ cao nguy cơ gây mất 

an toàn giao thông). 

Yêu cầu Sở Giao thông vận tải khẩn trương kiểm tra thực tế, tổng hợp các 

điểm có nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh và đề xuất giải 

pháp lắp đặt tín hiệu giao thông (trong đó có lắp đặt tín hiệu đèn giao thông tại 

khu vực ngã ba Cẩm Lý - Điện Hồng) theo chỉ đạo của UBND tỉnh; báo cáo 

UBND tỉnh xem xét, quyết định.  

+ Quan tâm đầu tư xây dựng mở rộng cầu Phong Thử tuyến ĐT.609. 

Trong giai đoạn 2016-2020, UBND tỉnh đã ưu tiên bố trí nguồn vốn để đầu 

tư dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT6.09 với tổng chiều dài 46 Km; 

tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng; nguồn vốn ngân sách tỉnh và ngân sách 

trung ương đầu tư, do Ban quản lý dự án ĐTXD tỉnh làm chủ đầu tư, đến nay đã 

hoàn thành một số đoạn và đang tiếp tục đầu tư xây dựng đoạn còn lại. Việc đề 

nghị đầu tư nâng cấp mở rộng cầu trên tuyến đường này là cần thiết, tuy nhiên 

giai đoạn từ nay đến năm 2020 nguồn vốn phải cân đối cho một số công trình 

cấp thiết đang đầu tư trong kế hoạch trung hạn.  

Giao UBND thị xã Điện Bàn làm việc với Sở Giao thông vận tải, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư về sự cần thiết đầu tư, quy mô đầu tư để tổng hợp, báo cáo cấp 

có thẩm quyền xem xét đầu tư khi cân đối được nguồn vốn. 

- Cử tri huyện Phú Ninh đề nghị quan tâm đầu tư hệ thống điện chiếu sáng 

tuyến ĐT.615 qua đoạn địa bàn xã Tam Lộc và tiếp tục mở rộng gia cố lề, 

mương thoát nước từ Cầu kênh chính Bắc Phú Ninh đi Tiên Phước. 

Tuyến đường ĐT.615 đoạn từ Cầu kênh chính Bắc Phú Ninh đi Tiên  

Phước có mặt đường nhỏ, nền đường hẹp. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, 

những năm qua, Sở Giao thông vận tải đã bố trí kinh phí bảo trì đường bộ để gia 

cố lề, mương thoát nước nhiều đoạn để bảo đảm an toàn giao thông; tuy nhiên 

do kinh phí hạn chế nên hằng năm chỉ làm các đoạn bức xúc, các đoạn còn lại 

tiếp tục thực hiện khi có nguồn vốn. Hiện nay, Sở Giao thông vận tải đang tổng 

hợp, đề xuất đưa vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 để mở rộng 

tuyến ĐT.615 theo quy hoạch. 

- Cử tri thành phố Tam Kỳ đề nghị quan tâm nâng cấp tuyến đường Nguyễn 

Văn Trỗi (hiện nay xuống cấp).  
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Danh mục dự án nâng cấp, sửa chữa đường Nguyễn Văn Trỗi (đoạn từ 

đường Phan Bội Châu đến cầu Nguyễn Văn Trỗi) có tổng mức đầu tư 29.000 

triệu đồng, trong đó ngân sách tỉnh 20.000 triệu đồng, chủ đầu tư UBND thành 

phố Tam Kỳ, kế hoạch vốn năm 2019 bố trí 6.000 triệu đồng. Hiện nay chủ đầu 

tư đang triển khai thực hiện. 

UBND thành phố Tam Kỳ có trách nhiệm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự 

án và thông tin cho nhân dân biết. 

- Cử tri huyện Quế Sơn đề nghị: 

+ Quan tâm đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi vừa và nhỏ (hiện nay 

còn 900 ha đất lúa và trên 80% diện tích đất màu chưa chủ động nước). 

Hằng năm, UBND tỉnh đều phân bổ nguồn kinh phí cho các địa phương 

thực hiện theo Nghị quyết số 205/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về cơ chế 

đầu tư kiên cố hóa kênh mương, thủy lợi đất màu và thủy lợi nhỏ trên địa bàn 

tỉnh, giai đoạn 2016-2020.  

Yêu cầu UBND huyện Quế Sơn chỉ đạo các phòng chức năng tổ chức kiểm 

tra thực tế, rà soát lại các khu tưới cần nguồn nước, các khu vực cần phải chuyển 

đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, trên cơ sở đó, xây dựng đề án phát triển thủy lợi 

của huyện cho giai đoạn 2021-2025, trong đó bao gồm: mục tiêu, danh mục 

công trình cần đầu tư theo thứ tự ưu tiên, cơ cấu và phân khai nguồn vốn đầu tư 

theo từng năm… báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT và các ngành liên quan của 

tỉnh xem xét và có cơ sở tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ trong thời gian đến. 

+ Quan tâm xây dựng cơ sở vật chất tại Cơ sở cai nghiện ma túy của tỉnh 

tạo điều kiện tiếp nhận các đối tượng nghiện ma túy.  

UBND tỉnh đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng 

cấp và mở rộng Cơ sở cai nghiện ma túy Quảng Nam tại Quyết định số 

2986/QĐ-UBND ngày 18/9/2019, với tổng mức đầu tư khoảng 18 tỷ đồng, địa 

điểm xây dựng xã Sông Trà, huyện Hiệp Đức (dự án khởi công mới năm 2019), 

giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư; dự án sau khi 

hoàn thành sẽ từng bước đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất, đảm bảo chất lượng 

sinh hoạt và điều trị cho học viên cũng như an ninh trật tự tại cơ sở cai nghiện 

ma túy của tỉnh. 

2. Nông nghiệp, nông thôn: 

- Cử tri huyện Duy Xuyên đề nghị có cơ chế, giải pháp phù hợp tạo điều 

kiện để nhân dân được khai thác rừng trên diện tích đất trước đây đã giao cho 

nhân dân nhưng hiện nay thuộc quy hoạch rừng phòng hộ. 

UBND tỉnh đã có Công văn số 1459/UBND-KTN ngày 21/3/2019 về việc 

tham mưu phương án giải quyết quyền lợi cho người dân đối với đất rừng sản 

xuất, đất vườn, đất nông nghiệp, đất ở thuộc quyền sử dụng hợp pháp của người 

dân (đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai 2013) nay 

thuộc quy hoạch rừng phòng hộ, rừng đặc dụng do Nhà nước quản lý theo Quyết 

định số 120/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh. Theo đó, Sở Nông 
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nghiệp và PTNT đã có Công văn số 633/SNN&PTNT-CCKL ngày 06/5/2019 đề 

nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc 

dụng rà soát, thống kê diện tích, chủ sử dụng đối với đất rừng sản xuất, đất 

vườn, đất nông nghiệp, đất ở thuộc quyền sử dụng hợp pháp của người dân hiện 

nay thuộc quy hoạch rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và báo cáo kết quả, đề xuất 

những giải pháp cụ thể nhằm giải quyết, đảm bảo quyền lợi của người dân. 

Kết quả rà soát cho thấy, các địa phương, đơn vị đều gặp khó khăn, vướng 

mắc, cụ thể: Diện tích rà soát ngoài thực địa quá lớn, trong khi diện tích đất rừng 

sản xuất, đất vườn, đất nông nghiệp, đất ở thuộc quyền sử dụng hợp pháp của 

người dân thuộc quy hoạch rừng phòng hộ, rừng đặc dụng manh mún, nhỏ lẻ 

xen lẫn với rừng tự nhiên theo kiểu da beo. Bên cạnh đó, việc xác định chủ sử 

dụng đối với từng lô rừng cụ thể phải cần có nhân lực, thời gian và kinh phí.  

Vì vậy, để đảm bảo các nội dung rà soát, các địa phương, đơn vị đều kiến 

nghị kéo dài thời gian rà soát và bố trí nguồn kinh phí để thuê đơn vị tư vấn tổ 

chức rà soát; UBND tỉnh đã có Công văn số 4276/UBND-KTN ngày 22/7/2019 

về việc gia hạn thời gian trình phương án giải quyết quyền lợi cho người dân đối 

với đất rừng sản xuất, đất vườn, đất nông nghiệp, đất ở thuộc quyền sử dụng hợp 

pháp của người dân (thời hạn trình gia hạn đến ngày 31/3/2020).  

Riêng đối với huyện Duy Xuyên: Thời gian qua có 16 hộ dân tại xã Duy 

Sơn xin khai thác gỗ rừng trồng (diện tích này trước đây đã cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất cho các nhóm hộ nay thuộc quy hoạch rừng phòng hộ 

theo Quyết định số 120/QĐ-UBND) và đã được UBND tỉnh thống nhất cho 

phép 16 hộ dân tại xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên khai thác 19,43 ha rừng trồng 

đã đầu tư trồng trên diện tích đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất từ năm 1998 và nay thuộc quy hoạch rừng phòng hộ (Công văn số 

5118/UBND-KTN ngày 29/8/2019 của UBND tỉnh); đồng thời giao cho UBND 

huyện Duy Xuyên có trách nhiệm: 

Yêu cầu các hộ dân ký cam kết trồng lại các loại cây đảm bảo đúng theo 

tiêu chí rừng phòng hộ sau khi thực hiện khai thác và hướng dẫn, kiểm tra, giám 

sát việc khai thác rừng trồng của các hộ dân theo đúng quy định. Trường hợp 

các hộ dân không thực hiện trồng rừng theo tiêu chí rừng phòng hộ hoặc không 

còn nhu cầu sử dụng diện tích đất rừng đã được cấp thì UBND huyện chỉ đạo 

các phòng chức năng, UBND xã Duy Sơn lập thủ tục thu hồi toàn bộ diện tích 

đất rừng theo quy định và bổ sung diện tích này vào kế hoạch trồng rừng phòng 

hộ của địa phương để thực hiện. 

Chỉ đạo các Phòng, Ban, địa phương liên quan khẩn trương rà soát, thống 

kê diện tích đất rừng sản xuất, đất vườn, đất nông nghiệp, đất ở thuộc quyền sử 

dụng hợp pháp của người dân nhưng trong khu vực quy hoạch rừng phòng hộ, 

rừng đặc dụng đã được phê duyệt tại Quyết định 120/QĐ-UBND ngày 

11/01/2017 của UBND tỉnh và đề xuất phương án giải quyết trong giai đoạn 

2020-2025 gửi cho Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh 

theo chỉ đạo tại Công văn số 4276/UBND-KTN ngày 22/7/2019. 
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Yêu cầu UBND huyện Duy Xuyên tiếp tục chỉ đạo kiểm tra, rà soát và xây 

dựng phương án giải quyết quyền lợi cho người dân đối với đất rừng sản xuất, 

đất vườn, đất nông nghiệp, đất ở thuộc quyền sử dụng hợp pháp của người dân, 

báo cáo UBND tỉnh theo thời gian gia hạn nêu trên; đồng thời triển khai thực 

hiện theo đúng các nội dung đã được UBND tỉnh chỉ đạo tại Công văn số 

5118/UBND-KTN ngày 29/8/2019 về việc khai thác gỗ rừng trồng trong rừng 

phòng hộ của 16 hộ dân tại thôn Phú Nham Tây và Phú Nham, xã Duy Sơn, 

huyện Duy Xuyên. 

- Cử tri huyện Quế Sơn đề nghị đầu tư kéo dài hệ thống kênh mương thủy 

lợi, mở rộng diện tích nước tưới cho các xã Quế Thuận, Phú Thọ từ hệ thống 

kênh của hồ Việt An. 

Trong năm 2014, UBND tỉnh đã hỗ trợ đầu tư xây dựng dự án Nâng cấp, 

mở rộng, kéo dài hệ thống kênh tưới hồ Việt An đến các xã Quế Châu, Quế 

Thuận (giai đoạn 1) với tổng mức đầu tư là 32.234 triệu đồng từ nguồn ngân 

sách Trung ương và địa phương; dự án đã được nghiệm thu, bàn giao và đưa vào 

sử dụng từ năm 2017. Hiện nay, UBND tỉnh tiếp tục hỗ trợ đầu tư xây dựng dự 

án Nâng cấp, mở rộng, kéo dài hệ thống kênh tưới hồ Việt An đến các xã Quế 

Châu, Quế Thuận (giai đoạn 2) với tổng mức đầu tư là 22.997 triệu đồng, trong 

đó nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ là 20.145 triệu đồng, còn lại ngân sách địa 

phương, giao UBND huyện làm chủ đầu tư. Quy mô đầu tư là nâng cấp tuyến 

kênh N3-2, kênh Hố Giang hiện có, làm với kênh N3-2-1 tiếp nước cho kênh Hố 

Giang, ổn định nước tưới cho 370 ha và mở rộng tưới cho 380 ha đất sản xuất 

nông nghiệp của các xã Quế An, Quế Phong, Quế Long, Quế Châu, Quế Thuận 

và thị trấn Đông Phú. Chủ đầu tư đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, dự 

kiến năm 2020 hoàn thành dự án và nghiệm thu, đưa vào sử dụng.    
 

Ngoài ra, đối với việc đầu tư xây dựng kiên cố hoá kênh mương thuỷ lợi 

loại 3, hằng năm UBND tỉnh phân bổ nguồn kinh phí cho các địa phương thực 

hiện theo Nghị quyết số 205/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về cơ chế đầu tư 

kiên cố hóa kênh mương, thủy lợi đất màu và thủy lợi nhỏ trên địa bàn tỉnh, giai 

đoạn 2016-2020. Trong đó có ưu tiên lồng ghép các nguồn vốn hợp pháp khác 

để thực hiện. Do đó đề nghị UBND huyện Quế Sơn tổ chức kiểm tra, rà soát và 

bổ sung vào kế hoạch đầu tư hằng năm gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông 

nghiệp và PTNT tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ nguồn kinh phí thực 

hiện. 

- Cử tri huyện Nam Trà My đề nghị tỉnh thực hiện các giải pháp hữu hiệu 

để bảo vệ rừng đầu nguồn, chống nguy cơ sạt lở khi triển khai xây dựng các nhà 

máy thủy điện vừa và nhỏ tại huyện theo quy hoạch.   

Để bảo vệ rừng tự nhiên nói chung cũng như phòng hộ đầu nguồn nói 

riêng, hiện nay UBND tỉnh đã triển khai giao khoán rừng tự nhiên theo các 

chương trình dự án trên địa bàn các huyện miền núi như: Chính sách chi trả dịch 

vụ môi trường rừng theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Thủ 

tướng Chính phủ; Quyết định 266/QĐ-UBND ngày 24/01/2019 của UBND tỉnh 

về triển khai thực hiện Nghị quyết 46/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của 

HĐND tỉnh Quy định mức chi hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên trên 
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địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 -2020 theo diện tích rừng tự nhiên đã được giao 

khoán bảo vệ rừng. 

Bên cạnh đó, thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TW ngày 20/01/2017 của Ban Bí 

thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát 

triển rừng và Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ ban hành 

chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TW ngày 

20/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

quản lý, bảo vệ và phát triển rừng và Luật lâm nghiệp năm 2017 thì: Không 

chuyển diện tích rừng tự nhiên hiện có sang mục đích sử dụng khác trên phạm vi 

cả nước (trừ các dự án phục vụ cho mục đích quốc phòng, an ninh, hoặc các dự 

án phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội cần thiết do Thủ tướng Chính phủ 

quyết định).  

Giao UBND huyện Nam Trà My chủ trì cùng với chủ đầu tư các nhà máy 

thủy điện vừa và nhỏ đã đề xuất các cấp bổ sung theo quy hoạch trên địa bàn 

huyện Nam Trà My rà soát các ảnh hưởng, tác động trực tiếp đến diện tích rừng 

tự nhiên để trả lời cho cử tri rõ và thông báo các chủ trương, chính sách về công 

tác quản lý, bảo vệ rừng; đồng thời phối hợp, giám sát các chủ đầu tư trong quá 

trình triển khai xây dựng các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ tại huyện đảm bảo 

theo đúng quy hoạch, báo cáo đánh giá tác động môi trường được duyệt và các 

quy định hiện hành. 

- Cử tri huyện Núi Thành đề nghị tiếp tục chỉ đạo các ngành liên quan, 

phối hợp với huyện Núi Thành giải quyết dứt điểm việc tranh chấp đất rừng 

giữa Ban quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh, Xí nghiệp Lâm nghiệp Quảng Nam 

với người dân trên địa bàn tạo điều kiện an tâm sản xuất và thu hoạch trên đất 

tranh chấp. 

Xí nghiệp Lâm nghiệp Quảng Nam thuộc Công ty Cổ phần lâm đặc sản 

xuất khẩu Quảng Nam đang quản lý diện tích 940,07 ha trên địa bàn 05 xã (Tam 

Xuân 1, Tam Xuân 2, Tam Anh Bắc, Tam Thạnh và Tam Hiệp), huyện Núi 

Thành; ý kiến cử tri chưa xác định rõ địa phương (xã) nào đề nghị giải quyết dứt 

điểm tranh chấp đất rừng giữa Xí nghiệp Lâm nghiệp Quảng Nam với người dân 

trên địa bàn. Tuy nhiên, về vấn đề này, UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và 

PTNT theo dõi, làm việc trực tiếp với Xí nghiệp Lâm nghiệp Quảng Nam, kết 

quả như sau: 

Năm 2002, Lâm trường Tam Kỳ bàn giao 2.584 ha cho Công ty Cổ phần 

lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam (Công ty) quản lý, sử dụng. Đến năm 2006, 

thực hiện chủ trương cổ phần hóa của Chính phủ và các Quyết định thu hồi đất 

của UBND tỉnh, Công ty đã bàn giao lại cho địa phương và một số đơn vị (Công 

ty cao su Quảng Nam, Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh, Ban Quản lý Khu 

Kinh tế mở Chu lai …) với diện tích 1.799,74 ha. Diện tích đất rừng còn lại 

934,26 ha (trong đó có 150 ha Công ty nhận chuyển nhượng từ hợp tác xã Phú 

Đông, xã Tam Xuân, huyện Núi Thành).  

Từ năm 2006 đến năm 2009, Công ty đã phối hợp với UBND huyện Núi 

Thành tiến hành rà soát diện tích đất Công ty quản lý và lập hồ sơ xin thuê đất 
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trình UBND tỉnh. UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1781/QĐ-UBND ngày 

29/5/2009, cho Công ty Cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam thuê đất 

theo hiện trạng sử dụng 940,07 ha tại các xã (Tam Xuân 1, Tam Xuân 2, Tam 

Anh Bắc, Tam Thạnh và  Tam Hiệp), đồng thời thu hồi phần diện tích đất dôi ra 

sau rà soát là 233 ha, Công ty giao lại cho địa phương quản lý cụ thể (xã Tam 

Xuân 1: 22,03 ha, xã Tam Xuân 2:  123,37 ha, xã Tam Anh Bắc: 19,01 ha, xã 

Tam Thạnh: 22,6 ha và xã Tam Hiệp: 46 ha). 

Qua làm việc với Công ty Cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam (Xí 

nghiệp Lâm nghiệp Quảng Nam) đến nay đơn vị đã phối hợp với các địa phương  

nói trên và đã bàn giao toàn bộ phần diện tích đất UBND tỉnh thu hồi tại Quyết 

định số 1781/QĐ-UBND ngày 29/5/2009 cho địa phương quản lý và sử dụng 

(riêng 02 xã Tam Anh Bắc và Tam Thạnh đã tiến hành đo đạt, thống nhất với 

địa phương diện tích ngoài thực địa và đang lập các thủ tục liên quan để bàn 

giao cho địa phương quản lý sử dụng). 

Yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với UBND huyện Núi 

Thành tiếp tục theo dõi, đôn đốc tiến độ bàn giao đất rừng cho 02 xã Tam Anh 

Bắc và Tam Thạnh quản lý sử dụng của Công ty Cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu 

Quảng Nam (Xí nghiệp Lâm nghiệp Quảng Nam). 

- Cử tri huyện Nam Trà My đề nghị xem xét tăng mức hỗ trợ làm nhà quy 

định tại Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh và Nghị quyết số 38/2018/NQ-HĐND về sửa đổi Nghị quyết số 

12/2017/NQ-HĐND lên mức 40 triệu đồng/nhà tạo điều kiện thuận lợi cho 

người dân trong khi thực hiện chủ trương đóng cửa rừng. 

Căn cứ Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 17/8/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam 

về phát triển kinh tế - xã hội miền núi; 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; Nghị quyết số 

31/2018/NQ-HĐND ngày 28/9/2018 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số 

khoản của Điều 1, Điều 2 của Nghị quyết số 12, cơ chế hỗ trợ sắp xếp, ổn định 

dân cư về các nội dung, định mức hỗ trợ được quy định như sau: 

Bố trí đất ở tối thiểu: 150m2/hộ, san lấp nền nhà 30 triệu đồng/hộ, di 

chuyển nhà 20 triệu đồng/hộ, nước sinh hoạt 1,5 triệu đồng/hộ, điện sinh hoạt 

sau công tơ 3,5 triệu đồng/hộ, đường dân sinh 10 triệu đồng/hộ và đất sản xuất 

15 triệu đồng/hộ.  

Việc cử tri đề nghị thêm mức hỗ trợ 40 triệu đồng để làm nhà (mua vật liệu 

xây dựng), UBND tỉnh tiếp thu và giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối 

hợp với các Sở, Ngành liên quan nghiên cứu khả năng cân đối ngân sách các cấp 

tham mưu UBND tỉnh để báo cáo các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết theo 

thẩm quyền. 

- Cử tri huyện Nam Trà My đề nghị tăng cường chỉ đạo các cơ quan chức 

năng triển khai các nhiệm vụ chống sâm giả, đảm bảo an ninh vùng sâm; đồng 

thời sớm đầu tư trang thiết bị kỹ thuật, máy móc phục vụ công tác kiểm định 
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chất lượng sâm Ngọc Linh để đảm bảo chất lượng, bảo vệ thương hiệu sâm 

Ngọc Linh. 

+ Về đề nghị tăng cường chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai các 

nhiệm vụ chống sâm giả, đảm bảo an ninh vùng sâm: 

Để chống việc sản xuất, kinh doanh giống sâm, sản phẩm sâm giả, UBND 

tỉnh đã ban hành Quy định tạm thời về Quy chế quản lý giống cây dược liệu trên 

địa bàn tỉnh (Quyết định số 2788/QĐ-UBND ngày 17/9/2018 của UBND tỉnh), 

đây là căn cứ để tiến hành các bước đề nghị công nhận vườn giống, cây giống 

sâm Ngọc Linh; chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện việc xác định 

nguồn gốc, xuất xứ, làm cơ sở cho cấp chỉ dẫn địa lý, quản lý giống và các sản 

phẩm từ sâm Ngọc Linh; chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn tạm thời 

xác nhận nguồn gốc giống sâm Ngọc Linh; hướng dẫn tạm thời về Kỹ thuật 

trồng sâm Ngọc Linh dưới tán rừng và đã thành lập Tổ công tác kiểm tra, đánh 

giá và xác nhận các điều kiện về nguồn gốc, xuất xứ sâm Ngọc Linh theo Quyết 

định số 3957/QĐ-UBND ngày 09/11/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam.  

Tuy nhiên, đến nay chưa có cá nhân, tổ chức nào được kiểm tra, cấp giấy 

chứng nhận cơ sở cây trồng nhân tạo sâm Ngọc Linh, đây là cơ sở pháp lý quan 

trọng đầu tiên phải có để việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng sâm Ngọc Linh trên 

địa bàn được hợp pháp.  

Nhằm tăng cường công tác bảo tồn, phát triển, quản lý, bảo vệ cây Sâm 

Ngọc Linh, Thường trực Tỉnh ủy đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy 

Nam Trà My chỉ đạo cụ thể những giải pháp thực hiện tại Thông báo số 587-

TB/TU ngày 12/8/2019. 

Bên cạnh đó, để tiếp tục tăng cường các giải pháp chống việc sản xuất, kinh 

doanh giống sâm, sản phẩm sâm giả, yêu cầu UBND huyện Nam Trà My triển 

khai thực hiện các nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao tại Công văn số 

5375/UBND-KTN ngày 24/9/2018 về việc xác định nguồn gốc, xuất xứ của các 

cơ sở gây trồng sâm Ngọc Linh nhân tạo, trong đó tập trung cho nhiệm vụ vận 

động tổ chức, cá nhân kê khai, đề nghị các cơ quan chức năng để được chứng 

nhận là cơ sở gây trồng nhân tạo (đến ngày 31/12/2019 này là kết thúc). 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân, tổ chức trồng sâm 

Ngọc Linh về việc sản xuất, kinh doanh sâm Ngọc Linh đúng giống nhằm bảo 

tồn giá trị lâu dài cho sản phẩm của địa phương và của chính mỗi gia đình, tổ 

chức; Nghiên cứu tổ chức “Chốt quản lý sâm” để hoạt động sản xuất, thu hoạch, 

vận chuyển, kinh doanh được chặt chẽ hơn; Tổ chức tốt nhiệm vụ quản lý nhà 

nước về kinh doanh sâm Ngọc Linh trên địa bàn; vận động việc mua bán sâm 

Ngọc Linh phải công khai, minh bạch, có địa chỉ cụ thể (như ở Hội chợ hàng 

tháng…), xử lý nghiêm việc đưa giống ngoại lai vào trồng, kinh doanh trên địa 

bàn huyện; Hỗ trợ để các hộ dân thành lập các Hợp tác xã, nhằm nhận được sự 

hỗ trợ của cơ chế khuyến khích (Quyết định 331/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 

về việc Triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/2018/NQ-HĐND ngày 

06/12/2018 của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp 
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đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam) để tăng cường 

nguồn lực sản xuất giống sâm Ngọc Linh tốt cho việc trồng mới trên địa bàn. 

Bên cạnh đó, giao Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục chỉ đạo việc trồng 

mới, chăm sóc diện tích sâm Ngọc Linh ở Trung tâm phát triển sâm Ngọc Linh 

và Dược liệu của tỉnh để tạo ra nhiều cây giống sâm Ngọc Linh phục vụ cho nhu 

cầu mở rộng diện tích sâm Ngọc Linh trên địa bàn.  

+ Về đề nghị triển khai dự án Bảo tồn, kiểm định sâm Ngọc Linh, trong đó 

có hạng mục đầu tư máy móc trang thiết bị để kiểm định chất lượng sâm Ngọc 

Linh: 

Theo Thông báo số 83/TB-UBND ngày 15/3/2019 của UBND tỉnh: đã 

thống nhất giao Sở Nông nghiệp và PTNT làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư, 

Sở Tài chính để tham mưu UBND tỉnh quyết định giao UBND huyện Nam Trà 

My làm chủ đầu tư, lập các hồ sơ thủ tục theo đúng quy định để mua trước máy 

phân tích, kiểm định chất lượng sâm trang bị cho Trung tâm Sâm Ngọc Linh 

huyện Nam Trà My nhằm phục vụ kịp thời hoạt động quản lý chất lượng sâm, 

ngăn chặn tình trạng kinh doanh, mua bán sâm giả trên địa bàn.  

Hồ sơ dự án đã được Sở Xây dựng thẩm định phần hạ tầng, Sở Nông 

nghiệp và PTNT hoàn thiện, trình phê duyệt tại Tờ trình số 290/TTr-

SNN&PTNT ngày 16/9/2019, trong đó đề xuất UBND tỉnh giao cho UBND 

huyện Nam Trà My tổ chức triển khai thực hiện Hợp phần 2 của dự án nêu trên; 

đồng thời Sở Nông nghiệp và PTNT cũng đã có văn bản đề nghị UBND huyện 

Nam Trà My tham gia ý kiến đối với các nội dung liên quan của dự án.  

Hiện nay, trên cơ sở ý kiến thẩm định của Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở 

Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh phê 

duyệt dự án mua máy phân tích, kiểm định chất lượng sâm trang bị cho Trung 

tâm Sâm Ngọc Linh huyện Nam Trà My và giao UBND huyện làm chủ đầu tư. 

3. Tài chính, ngân sách: 

- Cử tri huyện Đại Lộc và Phước Sơn đề nghị hỗ trợ kinh phí chỉnh sửa các 

giấy tờ như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hộ khẩu… đối với các trường 

hợp liên quan việc thực hiện Nghị quyết 42 của HĐND tỉnh về việc thành lập 

thôn, đổi tên thôn, khối, tổ dân phố, đòi hỏi phải thay đổi các giấy tờ liên quan. 

Về vấn đề này, UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 

4913/UBND-KTTH ngày 21/8/2019. UBND các huyện, thị xã, thành phố có 

trách nhiệm thông báo cho cử tri biết và phối hợp giám sát việc thực hiện của cơ 

quan tài nguyên môi trường. Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc, tổng 

hợp báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh 

xem xét, quyết định. 

- Cử tri huyện Nam Trà My đề nghị bố trí ngân sách hỗ trợ các đoàn thể 

chính trị - xã hội cấp xã tổ chức Đại hội (ngoài kinh phí đã cấp theo Nghị quyết 

số 22/2011/NQ-HĐND). 

Theo chỉ đạo của các cấp về tổ chức Đại hội các đoàn thể chính trị - xã hội, 

UBND tỉnh đã báo cáo HĐND tỉnh cân đối bố trí kinh phí để hỗ trợ các địa 
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phương tổ chức Đại hội theo quy định. Đề nghị UBND các cấp căn cứ khả năng 

cân đối ngân sách các cấp hỗ trợ thêm để tổ chức Đại hội các đoàn thể chính trị- 

xã hội theo thẩm quyền. 

- Cử tri huyện Nam Giang đề nghị: 

+ Hỗ trợ kinh phí thực hiện Chỉ thị 01 ngày 09/01/2015 của Thủ tướng 

Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, 

an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới cho các xã biên giới của huyện; 

hỗ trợ kinh phí cho huyện thực hiện công tác quy hoạch các nghĩa trang nhân 

dân và khu xử lý rác thải bảo đảm mỹ quan và vệ sinh môi trường. 

Định mức phân bổ ngân sách cho sự nghiệp an ninh, môi trường và sự 

nghiệp kinh tế theo quy định tại Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 

08/12/2016 của HĐND tỉnh, được phân bổ cho cấp huyện, cấp xã đã bao gồm 

các nhiệm vụ: tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, 

ANTQ; kinh phí quy hoạch nghĩa trang nhân dân và khu xử lý rác thải…đề nghị 

UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động sử dụng nguồn kinh phí để bố trí 

thực hiện các nhiệm vụ nêu trên theo quy định. 

- Cử tri huyện Hiệp Đức đề nghị xem xét thống nhất cho chủ trương thành 

lập Quỹ chăm sóc người cao tuổi ở cấp xã để huy động nguồn lực thăm hỏi, 

giúp đỡ những người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn... 

Tiếp thu ý kiến của cử tri và đề nghị Hội Người cao tuổi tỉnh chủ trì, phối 

hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính, các cơ quan liên quan nghiên cứu Quyết định 

số 47/2006/QĐ-BTC ngày 13/9/2006 của Bộ Tài chính: “về việc ban hành quy 

chế quản lý và sử dụng tài chính Quỹ chăm sóc người cao tuổi” và các hướng 

dẫn liên quan báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. 

- Cử tri huyện Phước Sơn đề nghị tăng mức hỗ trợ ngân sách sau khi sáp 

nhập thôn, khối phố từ 10 triệu/thôn lên 20 triệu/thôn. 

Kinh phí hỗ trợ cho hoạt động thôn, khối phố là nguồn kinh phí đã được bố 

trí ổn định trong dự toán hằng năm theo định mức phân bổ ngân sách để hỗ trợ 

kinh phí hoạt động cho thôn, tổ dân phố với mức 10 triệu/thôn/năm theo quy 

định của Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh. 

Nay, thực hiện việc sắp xếp lại thôn, tổ dân phố theo Nghị quyết số 42/NQ-

HĐND của HĐND tỉnh, số lượng thôn, tổ dân phố giảm từ 1.719 thôn, tổ dân 

phố còn 1.240 thôn, tổ dân phố vẫn thực hiện theo mức quy định tại Nghị quyết 

số 21/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh. 

Căn cứ quy định của Bộ Tài chính tại điểm d, khoản 3, điều 4 Thông tư số 

119/2018/TT-BTC ngày 05/12/2018 về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2019 và Điều 7 Quyết định số 3679/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của 

UBND tỉnh ban hành một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Theo đó: ngân 

sách địa phương tạo lập nguồn cải cách tiền lương từ nguồn 50% giảm chi hỗ trợ 

hoạt động thường xuyên trong lĩnh vực hành chính (do thực hiện tinh giản biên 

chế, sắp xếp tổ chức bộ máy). 
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Do đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp, báo cáo kinh phí 

giảm chi do sắp xếp lại thôn, tổ dân phố từ nguồn kinh phí được bố trí theo định 

mức phân bổ ngân sách và nguồn kinh phí ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu 

thực hiện các chế độ, chính sách trong năm 2019 cho Sở Tài chính để đề xuất 

phương án xử lý và tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. 

- Cử tri huyện Thăng Bình đề nghị sớm hỗ trợ kinh phí giúp bà con nhân 

dân khắc phục thiệt hại từ dịch tả lợn Châu Phi. 

Căn cứ Quyết định số 2489/QĐ-UBND ngày 02/8/2019 của UBND tỉnh về 

việc triển khai Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2017 của Thủ tướng Chính 

phủ về cơ chế chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng 

chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, theo đó: UBND các huyện, thị, thành phố chủ 

động sử dụng dự phòng ngân sách địa phương để thực hiện công tác phòng, 

chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Hằng tháng, tổng hợp báo cáo gửi Sở Tài 

chính để chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu UBND tỉnh 

bổ sung kinh phí (phần ngân sách tỉnh hỗ trợ theo cơ chế) cho ngân sách cấp 

huyện để thực hiện. 

Địa bàn huyện Thăng Bình có số lượng lợn bị tiêu hủy do dịch bệnh Dịch 

tả lợn Châu phí lớn (nhu cầu kinh phí hỗ trợ khoảng 101.699 triệu đồng), quỹ 

ngân sách địa phương không đảm bảo, UBND tỉnh đã tạm ứng kinh phí cho 

UBND huyện Thăng Bình từ ngân sách tỉnh để thực hiện chính sách hỗ trợ trực 

tiếp cho tổ chức, cá nhân có lợn bị tiêu hủy do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, số 

tiền 34.000 triệu đồng (tại Quyết định số 2462/QĐ-UBND ngày 01/8/2019 là 

4.000 triệu đồng; Quyết định số 2672/QĐ-UBND ngày 22/8/2019 của UBND 

tỉnh là 30.000 triệu đồng). Tuy nhiên, theo báo cáo của UBND huyện Thăng 

Bình (Sở Nông nghiệp và PTNT đã kiểm tra, tổng hợp tại báo cáo số 255/BC-

SNN&PTNT ngày 27/9/2019), tổng kinh phí huyện Thăng Bình  chi hỗ trợ trực 

tiếp cho người chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy do dịch bệnh Châu Phi chỉ có 2.813 

triệu đồng (Huyện mới sử dụng 8,27 % kinh phí UBND tỉnh đã tạm ứng) 

Do đó, đề nghị UBND huyện Thăng Bình chủ động sử dụng nguồn kinh 

phí ngân sách tỉnh đã tạm ứng và quỹ ngân sách địa phương (cấp huyện, cấp xã) 

để chi hỗ trợ cho người chăn nuôi theo quy định tại Quyết định số 2489/QĐ-

UBND ngày 02/8/2019 của UBND tỉnh (nói trên). Chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp xã; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, các tổ chức đoàn 

thể ở xã thực hiện việc công khai, giám sát thực hiện công khai việc hỗ trợ trực 

tiếp cho người dân theo hướng dẫn tại Thông tư số 54/2006/TT-BTC ngày 

19/6/2016 của Bộ Tài chính. Kịp thời báo cáo kết quả thực chi cho phòng, chống 

dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (có xác nhận của Kho bạc nhà nước) gửi Sở Tài 

chính để phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu UBND tỉnh bổ sung 

thêm kinh phí (phần ngân sách tỉnh hỗ trợ theo cơ chế) cho ngân sách cấp huyện 

thực hiện (trường hợp thiếu kinh phí) hoặc thu hồi kinh phí đã tạm ứng (trường 

hợp dư kinh phí) theo quy định. 

- Cử tri thị xã Điện Bàn đề nghị: 
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+ Hỗ trợ nhân dân có lợn bị tiêu hủy bằng mức giá lợn hơi ngoài thị 

trường, tạo điều kiện nhân dân ổn định, tái đàn khi có điều kiện. 

Căn cứ Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về 

Cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị 

thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, theo đó, về nguyên tắc hỗ trợ (Điều 3): “Nhà 

nước hỗ trợ một phần chi phí giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản hoặc một phần 

chi phí sản xuất ban đầu (không phải đền bù thiệt hại)”.  

Năm 2019, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 

xảy ra rộng khắp 16/18 huyện, thị xã, thành phố. UBND tỉnh đã ban hành Quyết 

định số 2489/QĐ-UBND ngày 02/8/2019 về việc triển khai Quyết định số 

793/QĐ-TTg ngày 27/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế chính sách, 

đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu 

Phi, theo đó, quy định mức hỗ trợ cơ sở chăn nuôi có lợn buộc phải tiêu hủy do 

bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (bằng mức quy định của 

Chính phủ), cụ thể như sau: Đối với lợn con, lợn thịt các loại: Hỗ trợ 25.000 

đồng/kg lợn hơi;  Đối với lợn nái, lợn đực đang khai thác: Hỗ trợ 30.000 

đồng/kg lợn hơi. Đến nay, tổng nhu cầu kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho người chăn 

nuôi  có lợn bị tiêu hủy (theo báo cáo 255/BC-SNN&PTNT ngày 27/9/2019 của 

Sở Nông nghiệp và PTNT) là 142 tỷ đồng (chưa kể kinh phí chi cho lực lượng 

tham gia công tác phòng, chống dịch của Sở, Ngành, UBND các huyện, thị xã, 

thành phố và kinh phí mua vật tư, hóa chất tiêu hủy, khử trùng… ). UBND tỉnh 

đã tạm ứng cho huyện, thị xã, thành phố 57.800 triệu đồng. 

Mức hỗ trợ theo quy định của UBND tỉnh tại Quyết định số 2489/QĐ-

UBND ngày 02/8/2019 (nói trên) là hỗ trợ một phần chi phí giống vật nuôi hoặc 

một phần chi phí sản xuất ban đầu cho hộ chăn nuôi và phù hợp với khả năng 

ngân sách địa phương. Yêu cầu UBND thị xã Điện Bàn chỉ đạo phòng, ban của 

thị xã và UBND cấp xã triển khai thực hiện và tổ chức thông tin, tuyên truyền, 

giải thích rõ cho người dân về chính sách và mức hỗ trợ  theo quy định tại Nghị 

định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ; Quyết định số 

793/QĐ-TTg ngày 27/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định hiện 

hành của UBND tỉnh. 

+ Xem xét cấp bù thủy lợi phí cho các trạm bơm, do việc áp dụng quy định 

tại Quyết định 15/2017/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 của UBND tỉnh về việc quy 

định mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và giá nước để phục vụ cho 

các mục đích không phải sản xuất lương thực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

không đảm bảo chi phí cho hoạt động của các trạm bơm. 

* Hiện nay, việc thực hiện hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích 

thủy lợi thực hiện theo quy định tại Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 

30/6/2018 của Chính phủ về Quy định chi tiết về giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi 

và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi, trong đó quy định về 

giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi, như sau: 

Tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 96/2018/NĐ-CP về phương pháp định giá 

sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi:  
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Căn cứ vào thị trường tại thời điểm định giá trong điều kiện thời tiết bình 

thường (không có thiên tai, hỏa hoạn và điều kiện bất thường khác), chủ quản lý 

công trình thủy lợi hoặc tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi thực hiện 

xây dựng mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi theo phương pháp định 

giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ do Bộ Tài chính quy định và theo công thức 

dưới đây để cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thẩm định phương án giá và quy 

định giá tối đa, giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi: 

Mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi  = Giá thành toàn bộ sản 

phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi  + Lợi nhuận dự kiến (nếu có) +  Các nghĩa vụ 

tài chính theo quy định của pháp luật (nếu có). 

Tại Điều 4 Nghị định số 96/2018/NĐ-CP quy định về lộ trình thực hiện giá 

sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi, như sau: 

Giai đoạn từ năm 2018 – 2020: 

Giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018 - 2020 trong 

thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước giai đoạn 2017 - 2020 bằng mức giá tối đa 

đã thực hiện năm 2017. 

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định và thông báo giá tối đa sản phẩm, dịch vụ 

công ích thủy lợi. 

Giai đoạn từ năm 2021 trở đi: 

Căn cứ vào phương pháp định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi, chủ 

quản lý công trình thủy lợi hoặc tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi 

xây dựng phương án giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi theo quy định tại 

Điều 9 Nghị định này. 

Căn cứ tình hình thực tế biến động của các yếu tố hình thành giá và khả 

năng ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn và các địa phương quy định và thông báo mức giá tối đa 

sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi cho thời kỳ ổn định ngân sách mới. 

* Mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi đang áp dụng trên địa bàn 

tỉnh Quảng Nam theo quy định tại Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 

25/7/2017 của UBND tỉnh đã tính bằng với mức giá tối đa của Bộ Tài chính quy 

định tại Quyết định số 1050a/QĐ-BTC  ngày 30/6/2018 về giá tối đa sản phẩm 

dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018-2020 

Do đó, trong thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020,  đề nghị UBND thị xã 

Điện Bàn thực hiện việc hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi 

theo mức giá quy định tại Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 

của UBND tỉnh. Từ năm 2021 trở đi, căn cứ vào phương pháp định giá sản 

phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi; phương án giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy 

lợi do chủ quản lý công trình thủy lợi lập và mức giá tối đa sản phẩm dịch vụ 

công ích thủy lợi cho thời kỳ ổn định ngân sách mới do Bộ Tài chính quy định 

và thông báo, UBND tỉnh quyết định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ thủy lợi thuộc 

thẩm quyền quản lý (dự kiến trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp 

cuối năm 2019) để thực hiện việc hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích 
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thủy lợi theo quy định tại Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của 

Chính phủ. 

- Cử tri thành phố Tam Kỳ đề nghị cần làm rõ những nội dung hỗ trợ cho 

nông dân theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về 

quản lý, sử dụng đất trồng lúa; đồng thời phân cấp rõ ràng việc quản lý, sử 

dụng nguồn hỗ trợ kinh phí này.  

Căn cứ Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ về 

Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 

của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; UBND tỉnh đã ban hành Quyết 

định số 3147/QĐ-UBND ngày 01/10/2019 v/v sửa đổi bổ sung Quyết định số 

2189/QĐ-UBND ngày 22/6/2016 của UBND tỉnh triển khai thực hiện thu tiền 

bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, trong đó nội dung 

quản lý, sử dụng kinh phí bảo vệ, phát triển đất trồng lúa (Khoản 3 Điều 1), như 

sau: 

Hằng năm, cùng với thời gian lập dự toán thu, chi ngân sách nhà nước, Sở 

Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài 

nguyên và Môi trường báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân 

tỉnh dự toán thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa và phân bổ kinh phí bảo vệ, 

phát triển đất trồng lúa (bao gồm tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa do người 

sử dụng đất nộp vào Ngân sách tỉnh và nguồn kinh phí được Ngân sách Trung 

ương hỗ theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 35/2015/NĐ-CP của 

Chính phủ) cho địa phương, đơn vị để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa. 

Các địa phương, đơn vị được phân bổ kinh phí bảo vệ, phát triển đất trồng 

lúa có trách nhiệm quản lý, sử dụng theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định 

số 62/2019/NĐ-CP  Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP 

ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa. Tùy thuộc vào 

điều kiện cụ thể, địa phương quyết định thực hiện các việc sau: 

Hỗ trợ cho người trồng lúa: Sử dụng không thấp hơn 50% kinh phí dùng 

hỗ trợ cho người trồng lúa để áp dụng giống mới, tiến bộ kỹ thuật, công nghệ 

mới trong sản xuất lúa; hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. 

Phần kinh phí còn lại để thực hiện các việc sau: Phân tích chất lượng hóa, 

lý tính của các vùng đất chuyên trồng lúa nước có năng suất, chất lượng cao 

định kỳ 10 năm để sử dụng hiệu quả và có biện pháp cải tạo phù hợp; Cải tạo 

nâng cao chất lượng đất chuyên trồng lúa nước hoặc đất trồng lúa nước còn lại: 

tăng độ dày của tầng canh tác; tôn cao đất trồng lúa trũng, thấp; tăng độ bằng 

phẳng mặt ruộng; thay chua, rửa mặn đối với đất bị nhiễm phèn, mặn và các 

biện pháp cải tạo đất khác; Đầu tư xây dựng, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ 

tầng nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn xã, trong đó ưu tiên đầu tư hệ thống 

giao thông, thủy lợi trên đất trồng lúa; Khai hoang, phục hóa đất chưa sử dụng 

thành đất chuyên trồng lúa nước hoặc đất trồng lúa nước còn lại. 

Yêu cầu, UBND thành phố Tam Kỳ chỉ đạo, thực hiện hỗ trợ cho người 

trồng lúa theo quy định tại Quyết định 3147/QĐ-UBND ngày 01/10/2019 của 

UBND tỉnh. 
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4. Đất đai, tài nguyên, môi trường: 

- Cử tri huyện Bắc Trà My đề nghị các ngành liên quan tổ chức khảo sát, 

đánh giá thực trạng để có biện pháp khắc phục việc ô nhiễm nguồn nước do 

khai thác vàng tại Bãi Cao, xã Trà Bui (vùng giáp ranh giữa xã Trà Bui, huyện 

Bắc Trà My với xã Phước Kim, xã Phước Thành huyện Phước Sơn). 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các ngành liên 

quan và UBND huyện Bắc Trà My, UBND huyện Phước Sơn tổ chức kiểm tra, 

giải quyết và xử lý theo thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền, tổng hợp 

báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo. 

- Cử tri huyện Đại Lộc đề nghị quan tâm giám sát việc xây dựng và vận 

hành lò đốt rác tại xã Đại Nghĩa để hạn chế tối đa việc ô nhiễm môi trường. 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các ngành, UBND 

huyện Đại Lộc, UBND cấp xã và Ban nhân dân tại địa phương thường xuyên 

theo dõi, giám sát chủ dự án thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong 

quá trình thi công và vận hành lò đốt rác thải Đại Nghĩa theo báo cáo đánh giá 

tác động môi trường của dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

- Cử tri huyện Tiên Phước đề nghị: 

+ Hỗ trợ kinh phí đo đạc, lập lại cơ sở dữ liệu đất đai của huyện vì hiện 

nay hầu hết hồ sơ địa chính trước đây đều sai trên 70%. 

UBND huyện Tiên Phước chỉ đạo rà soát tổng hợp báo cáo cụ thể về nhu 

cầu, khối lượng, tỷ lệ, kinh phí, tiến độ thực hiện dự án về đo đạc, chỉnh lý đất 

đai theo chủ trương chung của tỉnh, làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường 

báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

+ Xem xét điều chỉnh mức thu phí, lệ phí chỉnh lý biến động, cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, phí đo đạc vì hiện nay các khoản phí này là quá 

cao đối với các huyện miền núi.  

Hiện nay, việc thực hiện thu phí, lệ phí chỉnh lý biến động, cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, phí đo đạc… được thực hiện theo quy định của UBND 

tỉnh tại Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 17/8/2018 và được điều chỉnh 

tại Quyết định số 936/QĐ-UBND ngày 26/3/2019.  

Tuy nhiên, căn cứ tình hình thực tế của từng địa phương, Văn phòng Đăng 

ký đất đai Quảng Nam đã hướng dẫn 18 Chi nhánh thu đơn giá theo từng bước 

công việc mà trực tiếp thực hiện (mỗi đơn giá bao gồm 03 hạng mục đơn giá 

gồm: thực hiện tại cấp xã, huyện, tỉnh); cụ thể chỉ thu giá dịch vụ cho hạng mục 

thực hiện tại cấp huyện, do đó đơn giá thu đã giảm 60% đơn giá so với quy định 

(nội dung hướng dẫn cụ thể tại Công văn số 126/VPĐK-KTĐC ngày 02/4/2019 

của Văn phòng Đăng ký đất đai).  

Đề nghị UBND huyện Tiên Phước thông báo cho cử tri rõ và giám sát việc 

thực hiện thu của cơ quan tài nguyên môi trường trên địa bàn huyện. 

- Cử tri huyện Hiệp Đức đề nghị chỉ đạo kịp thời việc cấp lại quyền sử 

dụng đất đối với Cơ sở cai nghiện ma túy Quảng Nam đóng trên địa bàn xã 
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Sông Trà, huyện Hiệp Đức tạo điều kiện cho xã chủ động trong việc xây dựng, 

chỉnh trang, phát triển (UBND tỉnh đã ban hành Thông báo kết luận số 235/TB-

UBND ngày 10/7/2019 nhưng các ngành liên quan vẫn chưa triển khai thực 

hiện). 

Thực hiện Thông báo số 235/TB-UBND ngày 10/7/2019 của UBND tỉnh, 

Sở Tài nguyên và Môi trường đang hướng dẫn đơn vị xác lập hồ sơ để xác định 

diện tích đất mà cơ sở cai nghiện ma túy Quảng Nam đang sử dụng để cấp Giấy 

chứng nhận theo quy định (yêu cầu trước ngày 31/12/2019). 

- Cử tri thành phố Hội An đề nghị tỉnh điều chỉnh quy định tách thửa đất 

tại dự án khu dân cư Bắc tỉnh lộ 607 tạo điều kiện để nhân dân thực hiện quyền 

chuyển nhượng, tặng cho đối với diện tích đất đang sử dụng. 

Đề nghị UBND thành phố Hội An thông báo trả lời cho cử tri và chỉ đạo 

phòng chuyên môn hướng dẫn người dân thực hiện theo đúng quy định về tách 

thửa để thực hiện các quyền của người sử dụng đất tại Quyết định 12/2015/QĐ-

UBND ngày 01/6/2015 và Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 

của UBND tỉnh. 

- Cử tri huyện Phước Sơn đề nghị xem xét giải quyết việc Công ty TNHH 

MTV Phát triển số 1 Quảng Nam chậm triển khai Dự án đầu tư khai thác, chế 

biến quặng sắt tại thôn  9 và thôn 10 xã Phước Hiệp, huyện Phước Sơn làm ảnh 

hưởng tới việc sản xuất trồng trọt, chăn nuôi của nhân dân tại khu vực.  

Do đây là dự án khai thác và chế biến khoáng sản, để thực hiện các thủ tục 

được cấp phép khai thác, chế biến khoáng sản phải đảm bảo đủ, đúng các thủ tục 

pháp lý về cấp phép khai thác khoáng sản, phê duyệt quy hoạch, thăm dò, phê 

duyệt trữ lượng khai thác và thực hiện các thủ tục liên quan đến đầu tư, môi 

trường, đất đai, xây dựng theo đúng quy định về trình tự thực hiện các dự án đầu 

tư trên địa bàn tỉnh.  

Kể từ thời điểm được UBND tỉnh thống nhất về mặt chủ trương cho phép 

nghiên cứu đầu tư, Công ty đã phối hợp với Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ 

thực hiện các yêu cầu của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam để thăm 

dò, đánh giá tiềm năng quặng sắt khu vực thôn 10, xã Phước Hiệp, huyện Phước 

Sơn, kiến nghị UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường. Theo đó, Dự 

án được Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 1270/QĐ-

BTNMT ngày 30/6/2014 về việc phê duyệt kết quả khoanh định các khu vực có 

khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đợt 2 (trong đó có 02 khu vực quặng sắt thôn 10, xã 

Phước Hiệp, huyện Phước Sơn). Trên cơ sở đó, UBND tỉnh ban hành Quyết 

định số 3351/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 về phê duyệt bổ sung Quy hoạch 

thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ tỉnh Quảng Nam đến 

năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản số 

640/GP-UBND ngày 12/02/2015 và phê duyệt trữ lượng tại Quyết định số 

2216/QĐ-UBND ngày 22/6/2015. 

 Công ty TNHH MTV Phát triển số 1 Quảng Nam đã đăng ký nhu cầu sử 

dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Phước Sơn với quy mô: 

109 ha, trong đó: đất sử dụng để khai thác mỏ quặng sắt 56,2 ha và đất sử dụng 
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để xây dựng bãi tập kết, khu điều hành sản xuất, chế biến 53,7 ha). Tuy nhiên, 

do dự án chưa đảm bảo về điều kiện để xem xét chấp thuận về chủ trương đầu tư 

đối với khu điều hành sản xuất, chế biến nên hiện nay UBND huyện Phước Sơn 

chưa đăng ký nhu cầu sử dụng đất đối với Dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 

2019 huyện Phước Sơn. 

Trên cơ sở ý kiến tham gia của các Sở, ngành, kết quả tham quan thực tế 

khai thác và chế biến quặng sắt của Công ty TNHH MTV Phat triển số 1 đang 

triển khai tại tỉnh Yên Bái của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 

1018/STNMT-BVMT ngày 24/6/2019, UBND tỉnh đã thống nhất chủ trương 

cho gian hạn thực hiện Dự án đến ngày 30/9/2020 (tại Công văn số 

4297/UBND-KTN ngày 23/7/2019) để Công ty tiếp tục hoàn thiện các thủ tục 

pháp lý Dự án theo quy định. Theo đó, Công ty phải thực hiện lập hồ sơ xin 

thẩm định quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt quy hoạch chi tiết (1/500), 

đánh giá hiện trạng rừng, thẩm định công nghệ khai thác, chế biến, lập hồ sơ về 

môi trường, đất đai, xây dựng…trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt 

theo đúng quy định tại Công văn số 4297/UBND-KTN ngày 23/7/2019, Quyết 

định số 3352/QĐ-UBND ngày 22/10/2019 về ban hành Quy định hướng dẫn và 

quản lý hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và các thủ tục liên quan 

đến cấp phép khai thác khoáng sản.  

Trường hợp sau ngày 30/9/2020, Công ty chưa hoàn thành các thủ tục pháp 

lý về đầu tư Dự án thì UBND tỉnh sẽ quyết định chấm dứt nghiên cứu, khảo sát 

thực hiện Dự án. 

+ Kiểm tra, xử lý đối với các doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa 

bàn xã Phước Hiệp (hiện nay đã hết hạn giấy phép khai thác, nhưng vẫn lén lút 

khai thác, rất khó quản lý). 

Để tài nguyên khoáng sản không bị thất thoát và tránh các tác động tiêu cực 

đến môi trường, nguồn nước,… do hoạt động khai thác khoáng sản trái phép gây 

ra, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các địa phương tăng cường 

thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động khai thác 

khoáng sản trái phép, gần đây nhất là Công văn số 5710/UBND-KTN ngày 

26/9/2019; theo đó UBND tỉnh đã chỉ đạo Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành liên 

quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố: 

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý theo quy định đối với các 

tổ chức, cá nhân hành vi vi phạm trong khai thác, vận chuyển khoáng sản trái 

pháp luật, nhất là đối với hành vi khai báo sai sản lượng khoáng sản khai thác 

thực tế; thực hiện không đúng nội dung giấy phép khai thác khoáng sản; gây thất 

thoát khoáng sản, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; kiểm tra, hướng dẫn và 

xử lý theo quy định đối với hoạt động thu hồi khoáng sản trong diện tích xây 

dựng công trình; 

Phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả trong quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm đối 

với hoạt động khai thác khoáng sản, nhất là ngăn chặn hoạt động khai thác 

khoáng sản khu vực giáp ranh địa giới hành chính, đặc biệt là cát, sỏi lòng sông, 

vàng;  
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Yêu cầu các tổ chức, cá nhân thi công công trình phải sử dụng vật liệu xây 

dựng (cát, sỏi, đá, đất san lấp,…) có nguồn gốc hợp pháp. Riêng công trình sử 

dụng vốn Nhà nước yêu cầu kiểm tra việc sử dụng vật liệu xây dựng có nguồn 

gốc hợp pháp, có đầy đủ chứng từ trước khi nghiệm thu, giải ngân, quyết toán.  

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm quán triệt 

các nội dung của Công văn đến Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và chỉ 

đạo thực hiện đạt kết quả, thường xuyên báo cáo cho Sở Tài nguyên và Môi 

trường, UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo. 

 Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Phước Sơn, Sở 

Tài nguyên và Môi trường tăng cường theo dõi, kiểm tra các khu vực khoáng 

sản đã hết thời hạn giấy phép khai thác trên địa bàn xã Phước Hiệp, xử lý 

nghiêm theo thẩm quyền các doanh nghiệp có hành vi khai thác khi giấy phép 

khai thác khoáng sản đã hết hạn và báo cáo UBND tỉnh để không cấp lại giấy 

phép khai thác khoáng sản cho doanh nghiệp vi phạm. 

- Cử tri huyện Tiên Phước đề nghị sớm điều chỉnh phù hợp Chỉ thị 06/CT-

UBND ngày 02  tháng 07  năm 2018 của UBND tỉnh “Về tăng cường quản lý 

đất đai, xây dựng tại vùng Đông  Nam tỉnh Quảng Nam”. 

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 02/7/2018 

của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường quản lý đất đai, xây dựng tại vùng Đông 

Nam tỉnh Quảng Nam, phù hợp với thực tiễn các địa phương và phù hợp với 

điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai được Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1737/QĐ-TTg ngày 13/12/2018, UBND 

tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì nghiên cứu, phối hợp với Sở 

Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, các địa phương xây dựng dự 

thảo văn bản sửa đổi, bổ sung Chỉ thị 06, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xem 

xét ban hành. 

Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang tổng hợp ý kiến các ngành, 

địa phương để hoàn chỉnh trình UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù 

hợp. 

- Cử tri huyện Núi Thành đề nghị quan tâm giải quyết căn cơ, bền vững vấn 

đề ô nhiễm môi trường từ hoạt động của công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị 

Quảng Nam đối với khu chứa và xử lý rác thải Bích Sơn (Tam Xuân II), khu 

chứa và sử lý rác thải Hóc Bứa (Tam Nghĩa).  

Về vấn đề này, UBND tỉnh đã có các Công văn số: 5626/UBND-KTN ngày 

23/9/2019, số 6381/UBND-KTN ngày 24/10/2019 chỉ đạo xử lý tồn tại các Khu 

xử lý rác thải huyện Núi Thành: 

Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, UBND huyện Núi 

Thành; Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Nam tiếp tục thực hiện 

nghiêm các giải pháp triển khai bảo vệ thi công tại Khu xử lý rác Tam Xuân 2; 

UBND huyện Núi Thành công khai cho người dân biết kế hoạch triển khai 

khắc phục sự cố môi trường khu xử lý rác Tam Xuân 2; giải thích cho nhân dân 

biết, mùa mưa sắp đến, nếu không khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường sẽ 
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càng trầm trọng; đồng thời hỗ trợ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng 

Nam thực hiện công tác khắc phục sự cố tại hộc rác số 1, bảo đảm an toàn trong 

mùa mưa bão, tránh nguy cơ gây ô nhiễm cho nhân dân; thực hiện chôn lấp tại 

hộc rác số 2 (đã được xây mới hoàn chỉnh); Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện 

Núi Thành và các đơn vị nghiệp vụ hỗ trợ bảo đảm an ninh trật tự cho việc khắc 

phục của Công ty, xử lý nghiêm các đối tượng chống đối; 

Giao UBND huyện Núi Thành chủ trì khảo sát tuyến đường mới vào Khu 

xử lý rác Tam Xuân 2, bảo đảm không ảnh hưởng đến khu dân cư; đồng thời 

nghiên cứu vị trí xây dựng khu xử lý rác công nghệ cao, quy mô 20 - 30 ha, có 

mặt bằng thuận lợi, xa khu dân cư để triển khai kêu gọi đầu tư nhà máy đốt rác, 

phát điện đồng bộ, hoàn chỉnh; báo cáo UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo triển 

khai. Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư 

xây dựng khu xử lý rác công nghệ cao của tỉnh, báo cáo UBND tỉnh. 

- Cử tri huyện Núi Thành đề nghị chỉ đạo ngành chức năng xác định cụ thể 

đối với diện tích đất quốc phòng tại thôn Thọ Khương, xã Tam Hiệp để tránh 

trường hợp tranh chấp đất và thuận lợi trong sản xuất của nhân dân trong vùng. 

Tại thôn Thọ Khương, xã tam Hiệp, huyện Núi Thành có 01 điểm đất quốc 

phòng và 02 khu vực địa hình loại 1 quy hoạch bố trí quốc phòng kết hợp phát 

triển kinh tế - xã hội theo Quyết định số 2412/QĐ-TTg ngày 19/12/2011 của 

Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể: 

+ Điểm đất quốc phòng: Trường bắn Ban CHQS huyện Núi Thành, diện 

tích 8,1ha, điểm đất này do Ban CHQS huyện quản lý, hiện đang đầu tư xây 

dựng, đất đã có ranh giới quản lý, cắm mốc rõ ràng. 

+ 02 khu vực đất địa hình loại 1 quy hoạch bố trí quốc phòng kết hợp phát 

triển KT-XH theo Quyết định số 2412/QĐ-TTg ngày 19/12/2011 của Thủ tướng 

Chính phủ:  

 Khu vực 1: diện tích 20ha. 

 Khu vực 2: diện tích 70ha.  

Đây là quy hoạch “TỐI MẬT” do đó không được phép công bố địa điểm, 

tọa độ cụ thể. Tuy nhiên, địa hình này theo quy định tại điểm 1, mục II Quyết 

định số 2412/QĐ-TTg ngày 19/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ “Quản lý 

trong thời bình: Trừ các khu vực đã bố trí công trình chiến đấu, công trình quốc 

phòng hoặc đã có thiệt bị chiến trường, những khu vực còn lại vẫn do các địa 

phương quản lý về đất đai và giao cho nhân dân sản xuất bình thường như trồng 

hoa màu, trồng rừng, chăn nuôi gia súc... nhưng không được làm biến dạng, thay 

đổi lớn địa hình như khai thác khoáng sản, khai thác đất, khai thác đá... làm mất 

thế địa hình quân sự hiện có. Không liên doanh, liên kết để làm kinh tế”. Khi 

cần thiết phải điều chỉnh quy hoạch tại các khu vực này phải được Bộ quốc 

phòng đồng ý bằng văn bản.  

Do đó, những khu vực đất trên tại thôn Thọ Khương, xã Tam Hiệp nếu địa 

phương đã giao cho nhân dân sản xuất, trồng rừng... thì vẫn hoạt động bình 

thường, nhưng khi cần cho nhiệm vụ quốc phòng phải được thu hồi ngay. Khi 
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địa phương có quy hoạch để phát triển KT-XH thì phải thực hiện theo đúng các 

quy định của pháp luật. 

Yêu cầu UBND huyện Núi Thành chỉ đạo thực hiện theo đúng quy hoạch 

nêu trên và thông tin cho cử tri rõ. 

- Cử tri huyện Phước Sơn đề nghị xem xét bóc tách phần diện tích đất sản 

xuất chồng lấn với diện tích rừng phòng hộ để tạo điều kiện cho người dân có 

đất sản xuất. 

Giao UBND huyện Phước Sơn chỉ đạo phòng chuyên môn kiểm tra thực tế, 

rà soát, tổng hợp báo cáo cụ thể nội dung phản ánh của của tri và làm việc với 

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT để xem xét, giải quyết 

theo thẩm quyền quy định.  

- Cử tri huyện Thăng Bình đề nghị tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan khắc 

phục việc gây ô nhiễm môi trường tại khu vực Nghĩa trang nhân dân xã Bình 

Dương và các xã Duy Hải, Duy Nghĩa (Duy Xuyên).  

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có 

Công văn số 1766/STNMT-BVMT ngày 10/10/2019 đề nghị UBND huyện 

Thăng Bình chỉ đạo phòng chuyên môn rà soát, kiểm tra các thông tin phản ánh 

của cử tri và tham mưu UBND huyện giải quyết theo đúng quy định hiện hành 

của pháp luật về bảo vệ môi trường; đồng thời báo cáo kết quả giải quyết cho 

UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Sau khi có báo cáo của UBND huyện Thăng Bình, Sở Tài nguyên và Môi 

trường chịu trách nhiệm chỉ đạo xử lý theo thẩm quyền và báo cáo kết quả cho 

UBND tỉnh để theo dõi; đồng thời chủ động phối hợp với UBND huyện Thăng 

Bình thông tin cho cử tri rõ. 

- Cử tri thị xã Điện Bàn đề nghị: 

+ Giá đất nông nghiệp nhiều năm qua không tăng, ảnh hưởng đến quyền 

lợi của nhân dân khi bàn giao đất cho các dự án. Việc hỗ trợ chuyển đổi ngành 

nghề khi thu hồi đất nông nghiệp quá thấp đề nghị tỉnh quan tâm xem xét. Ngoài 

ra, việc xác định vị trí đất nông nghiệp để thực hiện đền bù, giải phóng mặt 

bằng là không hợp lý (đất sản xuất ở vị trí 2 và vị trí 3 bỏ công lao động nhiều 

hơn so với người sản xuất ở vị trí 1). Do vậy cần hủy bỏ việc xác định vị trí đất 

nông nghiệp trong xác định mức bồi thường. 

Về phản ánh: Giá đất nông nghiệp nhiều năm qua không tăng, ảnh hưởng 

đến quyền lợi của nhân dân khi bàn giao đất cho các dự án. 

Ngày 09/10/2019, UBND thị xã Điện Bàn đã có Tờ trình số 387/TTr-

UBND đề xuất bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn thị xã, trong đó đề 

xuất tăng bảng giá đất nông nghiệp khoảng 1,5 lần. Vấn đề này, UBND tỉnh đã 

giao Sở Tài nguyên & Môi trường rà soát, xem xét tổng hợp gửi Hội đồng thẩm 

định giá đất tỉnh thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét điều chỉnh tăng cho phù 

hợp với thực tế. 

Về đề nghị: Việc hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề khi Nhà nước thu hồi đất 

nông nghiệp quá thấp đề nghị UBND tỉnh quan tâm xem xét. 
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Tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính quy định hộ 

gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi thu hồi đất nông nghiệp thì 

được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm bằng tiền không quá 

05 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất của địa phương đối với 

toàn bộ diện tích đất nông nghiệp thu hồi; Mức hỗ trợ cụ thể do Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh quy định căn cứ điều kiện thực tế của địa phương. 

Tại Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 05/9/2017 của UBND tỉnh 

quy định: 

Mức hỗ trợ Đất trồng lúa, đất trồng cây hằng năm khác và đất làm muối: 3 

(ba) lần; Đất nuôi trồng thủy sản: 2,5 (hai phẩy năm) lần; Đất trồng cây lâu năm 

và đất trồng cỏ dùng vào chăn nuôi hoặc cỏ tự nhiên có cải tạo để chăn nuôi gia 

súc: 2 (hai) lần; Đất rừng sản xuất, đất nông nghiệp khác: 1,5 (một phẩy năm) 

lần. 

UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến của các đơn 

vị, địa phương để sửa đổi, bổ sung chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh, theo đó, sẽ xem xét nội dung nâng 

mức hỗ trợ chuyển đổi nghề khi thu hồi đất nông nghiệp cho phù hợp với điều 

kiện thực tế trên địa bàn tỉnh; đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tổng 

hợp báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp tham mưu điều chỉnh, bổ 

sung. 

Về phản ánh: Việc xác định vị trí đất nông nghiệp để thực hiện đền bù, giải 

phóng mặt bằng là không hợp lý (đất sản xuất ở vị trí 2 và vị trí 3 bỏ công lao 

động nhiều hơn so với người sản xuất ở vị trí 1). Do vậy cần hủy bỏ việc xác 

định vị trí đất nông nghiệp trong xác định mức bồi thường. 

Tại Điều 15 Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định: 

“…. ; căn cứ vào điều kiện kết cấu hạ tầng, các lợi thế cho sản xuất, kinh 

doanh khác, khoảng cách từ nơi cư trú của cộng đồng người sử dụng đất đến nơi 

sản xuất, khoảng cách từ nơi sản xuất đến thị trường tiêu thụ tập trung sản phẩm 

(đối với đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối) và thực hiện theo quy định sau: 

a) Vị trí 1: là vị trí mà tại đó các thửa đất có các yếu tố và điều kiện thuận 

lợi nhất; 

b) Các vị trí tiếp theo: là vị trí mà tại đó các thửa đất có các yếu tố và điều 

kiện kém thuận lợi hơn so với vị trí liền kề trước đó”. 

Tại Điều 3 quy định kèm theo Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND ngày 

25/12/2014 của UBND tỉnh quy định: 

“Điều 3. Phân loại xã, vị trí đối với nhóm đất nông nghiệp 

a) Việc phân loại xã, vị trí thực hiện theo quy định tại Điều 12 và Điều 15 

Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường.  
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b) Số lượng vị trí: xã đồng bằng phân thành từ 01 đến 03 vị trí, cá biệt có 

thể 04 vị trí. Riêng xã trung du và miền núi có thể tăng thêm nhưng không vượt 

quá 05 vị trí. 

c) Căn cứ vào bảng giá đất thuộc nhóm đất nông nghiệp đã được UBND 

tỉnh phê duyệt tại Quyết định này, UBND cấp huyện chịu trách nhiệm xác định 

ranh giới từng vị trí đất nông nghiệp để áp dụng các mức giá tương ứng cho phù 

hợp với tình hình thực tế tại địa phương. 

Như vậy, việc phân loại vị trí đối với nhóm đất nông nghiệp là thực hiện 

theo quy định của pháp luật, trong đó, UBND tỉnh đã giao cho UBND cấp huyện 

chịu trách nhiệm xác định ranh giới (kế cả việc điều chỉnh, bổ sung) từng vị trí 

đất nông nghiệp để áp dụng các mức giá tương ứng cho phù hợp với tình hình 

thực tế tại địa phương. Yêu cầu UBND thị xã Điện Bàn triển khai thực hiện theo 

đúng quy định. 

+ Xem xét xác định lại hạn mức đất ở của các hộ dân ở Khu vực HTX III 

Điện Ngọc do mất hồ sơ 299. 

Theo đề nghị của UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công 

văn số 3826/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 08/8/2019 về việc công nhận đất ở cho 

các trường hợp sử dụng đất trước ngày 18/12/1980 trên địa bàn tỉnh Quảng 

Nam, trong đó có trường hợp mất hồ sơ theo Chỉ thị 299/TTg ngày 10/11/1980 

của Thủ tướng Chính phủ. Yêu cầu, Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi tham 

mưu UBND tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện trên địa 

bàn tỉnh theo chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

+ Dự án làng Đại học đã quy hoạch hơn 21 năm, nhân dân không được 

hưởng các quyền liên quan như chuyển nhượng, xây dựng nhà ở… đề nghị sớm 

triển khai theo quy hoạch đảm bảo quyền lợi của người dân.  

Về vấn đề này, tại Công văn số 2158/UBND-TH ngày 22/4/2019, UBND 

tỉnh đã giao UBND thị xã Điện Bàn phối hợp chặt chẽ với Đại học Đà Nẵng 

triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng và tái định cư Dự án xây dựng Đại học 

Đà Nẵng tại Hòa Quý – Điện Ngọc theo khoản 3, Thông báo số 141/TB-VPCP 

ngày 12/4/2019 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ 

Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam. 

Yêu cầu UBND thị xã Điện Bàn báo cáo kết quả triển khai thực hiện cho 

UBND tỉnh; đồng thời thông tin cho cử tri rõ. 

+ Tăng cường kiểm tra, giám sát việc đầu tư hạ tầng, kiểm soát tình trạng 

chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đã phân lô bán nền, làm ảnh 

hưởng đến tình hình an ninh trật tự.  

Tiếp thu ý kiến cử tri, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch 

và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, các ngành liên quan tiếp tục tăng 

cường công tác kiểm tra, giám sát công tác đầu tư, quản lý hiện trạng, quản lý 

đất đai trên địa bàn tỉnh; thường xuyên tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra, giám 

sát về UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo. 
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+ Dự án Trường Đại học Nội vụ đã cơ bản hoàn thành hơn 10 năm nhưng 

đến nay vẫn chưa cấp Giấy chứng nhận cho các hộ dân di dời bàn giao mặt 

bằng cho Dự án. Đề nghị tỉnh xem xét chỉ đạo. 

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường thì hiện nay Sở chưa nhận 

được hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận của Trường Đại học Nội Vụ. 

Đề nghị Trường Đại học Nội vụ chủ động cung cấp thông tin, hồ sơ liên 

quan về Sở Tài nguyên và Môi trường để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền 

quy định. 

- Cử tri huyện Phú Ninh đề nghị: 

+ Chỉ đạo, giám sát việc việc xử lý sạt lở, bồi lấp ruộng một số hộ dân và 

công tác hoàn thổ, cải tạo môi trường của Công ty Mê Công (đơn vị khai thác 

đất nguyên liệu Núi Vũ, xã Tam Lộc).  

Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại - Sản xuất - Xây dựng Đông Mê 

Kông được UBND tỉnh cho phép khai thác đất san lấp, xây dựng công trình tại 

đồi Núi Vũ, xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh tại Quyết định số 1744/QĐ-UBND 

ngày 18/5/2015, đã hết hiệu lực kể từ ngày 19/5/2017. Sau khi hết hạn giấy phép 

Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại - Sản xuất - Xây dựng Đông Mê Kông 

không thực hiện cải tạo phục hồi môi trường và đóng cửa mỏ theo quy định.  

UBND huyện Phú Ninh có Tờ trình số 89/TTr-UBND ngày 19/6/2018 về 

việc xin chủ trương cho phép UBND huyện lập hồ sơ đóng cửa mỏ và sử dụng 

kinh phí đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường để thực hiện việc đóng cửa mỏ 

và cải tạo, phục hồi môi trường một số khu vực mỏ khai thác đất san lấp trên địa 

bàn huyện thay cho các Công ty không thực hiện và UBND tỉnh đã có Công văn 

số 5060/UBND-KTN ngày 11/9/2018 thống nhất cho phép UBND huyện Phú 

Ninh lựa chọn tổ chức, cá nhân có đủ năng lực lập, thực hiện đề án đóng cửa mỏ 

khoáng sản theo quy định. Đến nay, đề án đóng cửa mỏ tại đồi Núi Vũ, xã Tam 

Lộc đang được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định. 

Yêu cầu UBND huyện Phú Ninh trả lời cho cử tri rõ và tăng cường trách 

nhiệm của cán bộ cơ sở trong công tác quản lý, giám sát các đơn vị khai thác mỏ 

để tránh tình trạng sau khi khai thác không thực hiện phục hồi; đóng cửa mỏ 

đồng thời làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thẩm định, 

trình UBND tỉnh phê duyệt thực hiện. 

+ Tăng cường quản lý đối với diện tích đất nhà máy gạch Tuy nen Việt 

Hàn (đã dừng hoạt động từ năm 2017, dẫn đến một số hộ dân lấn đất trồng 

cây). 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Phú 

Ninh, các ngành liên quan và địa phương kiểm tra thực tế và chỉ đạo giải quyết 

theo thẩm quyền quy định. 

+ Chỉ đạo giải quyết việc tranh chấp đất rừng đối với 2 huyện Phú Ninh và 

Tiên Phước (khu vực giáp giới xã Tiên Cẩm, Tiên Sơn với xã Tam Lộc, huyện 

Phú Ninh). 
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Theo số liệu báo cáo của Hạt Kiểm lâm Nam Quảng Nam, thời gian qua đã 

xảy ra tình trạng người dân xã Tiên Cẩm, huyện Tiên Phước qua xâm canh đất 

rừng của xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, cụ thể là 4 hộ: ông Lê Trung Danh, ông 

Phan Văn Hoa, ông Nguyễn Hữu Tình và ông Đặng Xuân Thanh ở tại thôn Cẩm 

Đông, xã Tiên Cẩm, huyện Tiên Phước qua xâm canh đất rừng của xã Tam Lộc, 

huyện Phú Ninh (rừng phòng hộ Ma Phan) để trồng rừng và chăn nuôi trâu bò 

với diện tích 13,8766 ha (các hộ dân nêu trên đã canh tác đất rừng này từ trước, 

đã trồng Keo và khai thác một vài chu kỳ). 

Ngày 24/4/2014, UBND tỉnh chủ trì hội nghị hiệp thương, thống nhất một 

số đoạn địa giới hành chính chưa thống nhất giữa huyện Tiên Phước và huyện 

Phú Ninh. Qua ý kiến của 2 địa phương, UBND tỉnh đã thống nhất về chủ 

trương điều chỉnh diện tích khoảng 19,5 ha đất rừng của xã Tam Lộc mà nhân 

dân thôn Cẩm Đông, xã Tiên Cẩm ở và canh tác từ trước đến nay về xã Tiên 

Cẩm, huyện Tiên Phước quản lý (trong 19,5 ha này có 13,8766 ha của 4 hộ nêu 

trên). Tuy nhiên, đến nay chưa thực hiện điều chỉnh ranh giới theo Biên bản hiệp 

thương. 

Năm 2019, bà Đỗ Thị Hạ, trú tại thôn Cẩm Đông, xã Tiên Cẩm lấn, chiếm  

rừng phòng hộ xã Tam Lộc 0,2341ha, Hạt Kiểm lâm Nam Quảng Nam đã kiểm 

tra và xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 3.000.000 đồng; buộc khôi phục 

lại tình trạng ban đầu. Ngoài ra, Hạt Kiểm lâm Nam Quảng Nam có đề xuất số 

04/ĐX-HKL ngày 28/8/2019 gửi UBND huyện Phú Ninh để chủ trì, mời UBND 

huyện Tiên Phước, UBND xã Tiên Cẩm, xã Tam Lộc và các Phòng chức năng, 

đơn vị liên quan họp bàn giải quyết dứt điểm tình trạng lấn chiếm đất rừng ở xã 

Tam Lộc, huyện Phú Ninh. Tuy nhiên, đến nay UBND huyện Phú Ninh chưa tổ 

chức cuộc họp. 

Yêu cầu UBND huyện Tiên Phước và UBND huyện Phú Ninh thực hiện 

chỉ đạo của UBND tỉnh theo Biên bản hiệp thương ngày 24/4/2014; đồng thời, 

chủ động họp bàn giải quyết dứt điểm tình trạng người dân xã Tiên Cẩm, huyện 

Tiên Phước lấn chiếm đất rừng ở xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh. 

+ Cử tri thị xã Điện Bàn đề nghị tiếp tục quan tâm giải quyết việc tranh 

chấp, khai thác đất rừng do Bộ đội Biên phòng giao lại (khoảng 205 ha).  

Theo Công văn số 29/HKL-QLBVR ngày 10/10/2019 của Hạt Kiểm lâm 

Bắc Quảng Nam (Hạt đã làm việc với UBND thị xã Điện Bàn và Phòng Tài 

nguyên - Môi trường thị xã Điện Bàn), khu vực có tranh chấp gồm:  

. 700m2 nằm gần Trạm Biên phòng (thuộc Đồn Biên phòng 260) do UBND 

phường Điện Dương quản lý, thuộc quy hoạch Dự án Khu dân cư dịch vụ du 

lịch Làng Chài - Điện Dương. 

. 170m2 do Đồn Biên phòng 260 đã bàn giao cho UBND phường Điện 

Ngọc, thuộc quy hoạch bãi tắm Viêm Đông. 

Hai khu vực này đều chưa có hồ sơ địa chính và không có rừng. 

Theo Bản đồ quy hoạch 3 loại rừng ban hành kèm theo Quyết định số 

120/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh, trên địa bàn Phường Điện 
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Dương và Phường Điện Ngọc không có diện tích quy hoạch lâm nghiệp (toàn bộ 

diện tích thuộc quy hoạch ngoài 3 loại rừng).  
 

Căn cứ quy hoạch và hiện trạng về khu vực tranh chấp nêu trên, yêu cầu 

UBND thị xã Điện Bàn chỉ đạo kiểm tra và giải quyết theo thẩm quyền.  

- Cử tri thành phố Tam Kỳ đề nghị giám sát việc bàn giao và hiệu quả đầu 

tư nhà máy xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Tam Kỳ. 

Dự án thu gom, xử lý nước thải và thoát nước thành phố Tam Kỳ được 

triển khai thực hiện từ nguồn vốn ODA năm 2017 do Ngân hàng Thế giới WB 

tài trợ và UBND tỉnh giao Ban Quản lý các Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ 

đầu tư. Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 

trường và được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép xả nước thải vào 

nguồn nước tại Công văn số 1933/GP-BTNMT ngày 10/8/2017.  

Sau khi dự án hoàn thành, UBND tỉnh đã thống nhất bàn giao công tác 

quản lý, vận hành Dự án Thu gom xử lý nước thải và thoát nước thành phố Tam 

Kỳ cho UBND thành phố Tam Kỳ từ năm 2018. 

Yêu cầu UBND thành phố Tam Kỳ triển khai thực hiện đúng và đầy đủ các 

yêu cầu của pháp luật về bảo vệ môi trường, quản lý vận hành hệ thống xử lý 

nước thải đảm bảo đúng quy trình và duy tu, bảo dưỡng các công trình theo quy 

định.  

- Cử tri huyện Quế Sơn đề nghị sớm triển khai cắm mốc 03 loại rừng; đồng 

thời, hỗ trợ kinh phí để chuyển đổi từ rừng sản xuất đã giao cho hộ gia đình 

chuyển sang rừng phòng hộ theo quy hoạch được phê duyệt. 

+ Về việc triển khai cắm mốc 03 loại rừng: UBND tỉnh đã có Công văn số 

3531/UBND-KTTH ngày 20/6/2019 thống nhất chủ trương sử dụng số dư kinh 

phí Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2018 còn lại 

chuyển sang năm 2019 chưa phân bổ và nguồn sự nghiệp kinh tế ngân sách để 

thực hiện cắm mốc ranh giới rừng tự nhiên trên địa bàn toàn tỉnh và tăng dày 

mốc lâm phận tại các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng đã cắm mốc năm 

2016. 

Hiện nay, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang thẩm 

định, phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật cắm mốc ranh giới rừng tự nhiên do 

UBND xã quản lý để triển khai thực hiện vào cuối năm 2019 và năm 2020, trong 

đó có cắm mốc ranh giới rừng tự nhiên tại huyện Quế Sơn là 44 mốc (bê tông 

cốt thép) trên 1.453 ha rừng tự nhiên. 

+ Về việc hỗ trợ kinh phí để chuyển đổi từ rừng sản xuất đã giao cho hộ gia 

đình chuyển sang rừng phòng hộ theo quy hoạch được phê duyệt: UBND tỉnh đã 

có Công văn số 1459/UBND-KTN ngày 21/3/2019 và Công văn số 

4276/UBND-KTN ngày 22/7/2019 về việc giao nhiệm vụ cho Sở Nông nghiệp 

và PTNT chủ trì tham mưu phương án giải quyết quyền lợi cho người dân đối 

với đất rừng sản xuất, đất vườn, đất nông nghiệp, đất ở thuộc quyền sử dụng hợp 

pháp của người dân nay thuộc quy hoạch rừng phòng hộ, rừng đặc dụng do Nhà 
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nước quản lý theo Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND 

tỉnh.   

Yêu cầu UBND huyện Quế Sơn tổ chức thực hiện theo chỉ đạo của UBND 

tỉnh, báo cáo cho Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem 

xét, quyết định. 

5. Công thương, thông tin truyền thông: 

- Cử tri huyện Nam Giang đề nghị nâng cấp đường dây điện tại các xã 

vùng cao từ 35KV lên 110KV, nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ sinh hoạt và sản 

xuất kinh doanh của nhân dân trên địa bàn. 

Trong những năm qua, thực hiện chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền 

Trung và UBND tỉnh, Công ty Điện lực Quảng Nam đã chủ động nâng cấp cải 

tạo lưới điện trên địa bàn; đến nay, lưới điện phân phối đã đáp ứng yêu cầu kỹ 

thuật, đảm bảo năng lực cung cấp điện đầy đủ và chất lượng cho nhu cầu sinh 

hoạt của nhân dân cũng như phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Với nhu cầu 

sử dụng và lưới điện hiện trạng, việc đầu tư điện 110 KV cho khu vực huyện 

Nam Giang thời điểm này là chưa cần thiết. 

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất kinh doanh 

của nhân dân trong thời gian đến, đồng thời đấu nối thủy điện trên địa bàn các 

xã vùng cao huyện Nam Giang, quy hoạch xây dựng TBA 110 KV Nam Giang 

đã được bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Nam giai đoạn 

2016-2025, có xét đến năm 2035 được Bộ Công thương phê duyệt hợp phần I tại 

Quyết định số 1100/QĐ-BCT ngày 03/4/2018 và UBND tỉnh phê duyệt hợp 

phần II tại Quyết định số 1951/QĐ-UBND ngày 22/6/2018. TBA 110 KV Nam 

Giang được quy hoạch thực hiện trong giai đoạn 2016-2020. 

UBND huyện Nam Giang chủ động thông tin cho cử tri rõ về các quy 

hoạch nêu trên. 

- Cử tri huyện Phước Sơn đề nghị có quy hoạch cáp viễn thông nhằm đảm 

bảo mỹ quan, xây dựng đô thị văn minh.  

Trong thời gian qua, để triển khai công tác chỉnh trang, ngầm hóa mạng cáp 

đảm bảo mỹ quan đô thị, xây dựng đô thị thông minh tại các địa phương, UBND 

tỉnh đã ban hành các quyết định triển khai thực hiện cụ thể: Quyết định số 

500/QĐ-UBND ngày 17/2/2017 ban hành Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn 

thông thụ động tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 

2025, trong đó bao gồm các nội dung quy hoạch về Điểm cung cấp dịch vụ viễn 

thông công cộng, cột ăng ten thu phát sóng di động (BTS) và quy hoạch cột treo 

cáp, công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm; Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 

17/11/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý công trình hạ tầng kỹ 

thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; theo đó, giao cho 

UBND cấp huyện hằng năm chủ trì xây dựng, ban hành các kế hoạch triển khai 

chỉnh trang, ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn quản lý. 

Vì vậy, để hạ tầng mạng cáp viễn thông trên địa bàn huyện Phước Sơn 

được sắp xếp, chỉnh trang đảm bảo mỹ quan, xây dựng đô thị văn minh theo nội 
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dung phản ánh của cử tri, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Phước Sơn căn cứ 

Quyết định 500/QĐ-UBND ngày 17/2/2017, Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND 

ngày 17/11/2017 của UBND tỉnh và các văn bản hướng dẫn cụ thể để ban hành 

kế hoạch chỉnh trang, ngầm hóa cáp viễn thông trên địa bàn huyện và chủ trì 

triển khai thực hiện.  

Sở Thông tin và Truyền có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn các địa 

phương triển khai thực hiện hiệu quả, đúng quy hoạch. 

- Cử tri thị xã Điện Bàn đề nghị quan tâm di dời các trụ bưu chính viễn 

thông trên trục đường 610B để không cản trở giao thông và mất mỹ quan. 

Theo báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông: Các trụ viễn thông nêu 

trên do Trung tâm Viễn thông 3 - Viễn thông Quảng Nam quản lý.  

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đã có 

văn bản đề nghị Viễn thông Quảng Nam đôn đốc các đơn vị liên quan triển khai 

di dời. Hiện nay, Trung tâm Viễn thông 3 đang tích cực thực hiện di dời các trụ 

viễn thông nằm trong hành lang giao thông trên tuyến đường ĐT.610B, trục 

đường ĐH10 để đảm bảo an toàn giao thông, đảm bảo mỹ quan tại khu vực trên. 

Đối với các trụ nằm trong khu vực lòng đường, bị ảnh hưởng bởi quá trình mở 

rộng lòng đường, doanh nghiệp đã hoàn thành việc di dời. 

Yêu cầu UBND thị xã Điện Bàn thông tin cho cử tri rõ và tiếp tục theo dõi, 

đôn đốc Trung tâm Viễn thông 3 trong việc thực hiện di dời các trụ viễn thông 

nằm trong hành lang giao thông trên tuyến đường ĐT610B, trục đường ĐH10. 

- Cử tri thành phố Tam Kỳ đề nghị thông tin bằng văn bản cho nhân dân về 

mức độ an toàn của trụ ăngten tại tổ đoàn kết số 02, khu dân cư Mỹ Thạch Tây, 

phường Tân Thạnh; đồng thời, xem xét lại thời hạn hợp đồng giữa Công ty 

Vietnammobie với hộ gia đình tại khu vực này (người dân không đồng tình để 

trụ ăngten tại tổ đoàn kết số 02, KDC Mỹ Thạch Tây).   

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ 

chức buổi làm việc với các đơn vị liên quan và có báo cáo cụ thể về kết quả như 

sau: 

+ Về Giấy phép xây dựng: Do cột ăng ten được xây dựng vào năm 2007, 

thời điểm trước khi có Thông tư số 12/2007/TTLT-BXD-BTTTT ngày 

11/12/2007 của liên Bộ Xây dựng và Thông tin Truyền thông nên các trạm BTS 

được phép xây dựng sau khi có thẩm định thiết kế của cơ quan chức năng. Trạm 

BTS này thuộc thiết kế mẫu của dự án BCC đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp 

giấy phép đầu tư, Bộ Xây dựng thẩm định thiết kế kỹ thuật, do đó trạm được 

phép xây dựng theo quy định.  

+ Về mức độ an toàn của trụ anten: 

. Về thẩm định chất lượng công trình cột ăng ten: Theo báo cáo kết quả 

kiểm định chất lượng công trình cột ăng ten tại tổ đoàn kết số 02, KDC Mỹ 

Thạch Tây ngày 25/4/2017 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng VCS thì công 

trình cột anten này hoạt động an toàn với vận tốc gió 150km/h sau khi treo thêm 

các thiết bị, không cần gia cường thêm. 
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. Về thẩm định chất lượng nhà ở: Theo báo cáo kết quả kiểm định chất 

lượng công trình nhà ở ngày 27/4/2017 của Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng 

VSC thì công trình nhà ở này có kết cấu hiện trạng an toàn, sử dụng bình 

thường, không cần gia cố thêm và không xuất hiện bất cứ hư hỏng gì. 

. Về kiểm định trạm BTS: Trạm BTS tại tổ đoàn kết số 02, KDC Mỹ Thạch 

Tây đã được chứng nhận kiểm định có mức an toàn phơi nhiễm trường điện từ 

tuân thủ theo QCVN 08: 2010/BTTTT về phơi nhiễm trường điện từ của các 

trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng. 

+ Về hợp đồng giữa Công ty Vietnamobile và hộ gia đình tại khu vực: Việc 

thuê đặt trạm BTS tại vị trí này để đảm bảo nhu cầu phát sóng di động của 

doanh nghiệp phục vụ thông tin liên lạc của khu vực; vì vậy các hộ gia đình tại 

khu vực và Công ty Vietnamobile tự thỏa thuận, ký kết hợp đồng trong việc thuê 

đặt trạm BTS nếu phù hợp. 

Giao UBND thành phố Tam Kỳ chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và 

Truyền thông chủ động thông tin cho cử tri rõ về các nội dung phản ảnh, kiến 

nghị nêu trên. 

- Cử tri huyện Phú Ninh đề nghị quan tâm khắc phục các vùng điện áp 

thấp; có cơ chế hỗ trợ chi phí tiêu thụ điện thắp sáng đường quê. Cử tri huyện 

Quế Sơn đề nghị đẩy nhanh tiến độ nâng cấp đường dây hạ thế, đầu tư các trạm 

biến áp đối với những vùng lõm và xuống cấp để đảm bảo tính an toàn trong 

quản lý, vận hành và sử dụng điện. 

Theo báo cáo của Công ty Điện lực Quảng Nam: Hiện nay, lưới điện của 

Công ty Điện lực Quảng Nam đáp ứng yêu cầu về an toàn theo các quy định 

hiện hành. Ở nhiều vùng nông thôn, đường dây sau công tơ của các hộ dân kéo 

điện từ lưới điện hạ thế về nhà đã sử dụng nhiều năm nhưng không được sửa 

chữa, nâng cấp do đó ảnh hưởng đến chất lượng điện năng. Việc củng cố đường 

dây sau công tơ thuộc trách nhiệm của khách hàng nhưng lại ít được khách hàng 

quan tâm. Trong điều kiện nguồn vốn có hạn, thông qua quy chế phối hợp với 

các địa phương, QNaPC đã cân đối và thống nhất danh mục ưu tiên đầu tư trên 

cơ sở số vốn phân bổ hằng năm. Danh mục đầu tư hài hòa giữa các khu vực, các 

hạng mục cấp thiết sẽ được triển khai trước, các hạng mục còn lại sẽ thực hiện 

trong những năm tiếp theo.  

Tiếp thu ý kiến cử tri, trước mắt, UBND tỉnh đề nghị Công ty Điện lực tiếp 

tục phối hợp với địa phương để hướng dẫn người dân sửa chữa lại đường dây 

sau công tơ, củng cố chất lượng điện năng, đáp ứng nhu cầu sử dụng của người 

dân; đồng thời chủ động phối hợp với chính quyền địa phương nghiên cứu, có 

cơ chế hỗ trợ tiêu thụ điện thắp sáng đường quê cho phù hợp theo nội dung đề 

nghị của cử tri. 

6. Cơ chế chính sách, văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục: 

- Cử tri huyện Bắc Trà My đề nghị xem xét, quan tâm hỗ trợ mua thẻ BHYT 

đối với bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo thuộc hộ gia đình đã thoát nghèo.  
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Thực hiện Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của HĐND 

tỉnh về Chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững, UBND tỉnh đã ban hành 

Quyết định số 2511/QĐ-UBND ngày 11/7/2019 triển khai thực hiện, trong đó có 

quy định cụ thể: “Hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế theo loại hình bảo hiểm 

y tế tự nguyện trong thời gian 36 tháng”. Như vậy, người thuộc hộ gia đình cận 

nghèo nếu có đăng ký thoát cận nghèo và được UBND cấp xã quyết định công 

nhận thoát cận nghèo theo quy định thì được ngân sách tỉnh hỗ trợ đóng bảo 

hiểm y tế theo loại hình bảo hiểm y tế tự nguyện trong thời gian 36 tháng để 

khám chữa bệnh theo quy định tại Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 

19/4/2017 của HĐND tỉnh và Quyết định số 2511/QĐ-UBND ngày 11/7/2019 

của UBND tỉnh. Trường hợp, không đăng ký thoát cận nghèo với UBND cấp xã 

nhưng qua điều tra, rà soát, được UBND cấp xã quyết định công nhận thoát cận 

nghèo thì không được hưởng chính sách nêu trên.  

Yêu cầu UBND huyện Bắc Trà My chỉ đạo tăng cường công tác tuyên 

truyền, vận động người dân, trong đó có người thuộc hộ thoát nghèo tham gia 

bảo hiểm y tế hộ gia đình để thực hiện khám chữa bệnh theo chủ trương chung 

là “thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân”; mặt khác, người mắc bệnh hiểm nghèo 

như ung thư, chạy thận, mổ tim... được Quỹ khám, chữa bệnh người nghèo tỉnh 

hỗ trợ một phần chi phí khám chữa bệnh theo quy định của Thủ tướng Chính 

phủ tại Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 và Quyết định số 

2151/QĐ-UBND ngày 09/7/2014 của UBND tỉnh Quy định chế độ hỗ trợ chi 

phí khám, chữa bệnh theo Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 của 

Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Đồng thời UBND huyện 

Bắc Trà My chỉ đạo UBND cấp xã tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn chính 

sách nêu trên đến với người dân để được biết, lập các thủ tục theo quy định để 

được thụ hưởng chính sách hiện hành. 

+ Cử tri huyện Nam Trà My đề nghị có chính sách hỗ trợ gạo đối với các 

hộ cam kết không đốt rẫy, tập trung trồng rừng, bảo vệ cây rừng trên đất rẫy (kể 

cả các hộ dân chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp nhưng đã 

sản xuất ổn định trên đất).  

 Giao UBND huyện Nam Trà My chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và 

PTNT, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát lại các quy định hiện hành 

của Nhà nước về quản lý, bảo vệ rừng (các cơ chế, chính sách của tỉnh, của 

Trung ương đã ban hành) để triển khai thực hiện việc hỗ trợ cho nhân dân theo 

thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền thì tổng hợp, đề xuất, báo cáo Sở 

Nông nghiệp và PTNT để tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

- Cử tri huyện Nam Giang đề nghị: 

+ Xem xét chính sách hỗ trợ cho hộ cận nghèo đăng ký thoát nghèo.  

Hiện nay, hộ cận nghèo khi đăng ký thoát cận nghèo và được công nhận 

thoát cận nghèo bền vững theo quy định tại Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND 

ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh thì được thụ hưởng chính sách khuyến khích 

thoát nghèo bền vững của tỉnh; cụ thể tại Khoản 1, Điều 4, Nghị quyết số 

13/2017/NQ-HĐND quy định: “1. Ngoài việc được tiếp tục thụ hưởng chính 
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sách hỗ trợ của Trung ương đối với hộ cận nghèo; tỉnh Quảng Nam hỗ trợ thêm 

các chính sách sau đây: (a) Hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế theo loại hình 

bảo hiểm y tế tự nguyện trong thời gian 36 tháng; (b) Hỗ trợ 100% lãi suất vay 

vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh tại Ngân hàng Chính sách xã hội về tín 

dụng đối với hộ cận nghèo. Mức vay tối đa 50.000.000 đồng, thời gian hỗ trợ lãi 

suất 36 tháng.” 

Căn cứ nội dung chính sách nêu trên, đề nghị UBND huyện Nam Giang 

triển khai đầy đủ các chính sách đến với hộ cận nghèo khi đăng ký thoát nghèo 

và được công nhận thoát cận nghèo theo Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND của 

HĐND tỉnh. 

+ Xem xét quy định cụ thể việc hỗ trợ kinh phí khám chữa bệnh tại Trung 

tâm Y tế huyện đối với bà con nhân dân huyện Đắc Chưng, tỉnh Sêkông - Lào. 

Nguồn kinh phí hỗ trợ khám, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Nam 

Giang đối với bà con nhân dân huyện Đắc Chưng, tỉnh Sê Kong, nước 

CHDCND Lào đã được UBND tỉnh thống nhất chủ trương hỗ trợ kinh phí tại 

Công văn số 7339/UBND-KGVX ngày 28/12/2017 về việc hỗ trợ kinh phí mua 

thuốc phục vụ khám, chữa bệnh nhân dân 02 huyện tỉnh Sê Kong, nước 

CHDCND Lào (mức hỗ trợ 100.000.000 đồng/huyện/năm). 

Yêu cầu UBND huyện Nam Giang chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện, các 

phòng liên quan thực hiện hướng dẫn cụ thể việc hỗ trợ kinh phí nhằm phục vụ 

tốt công tác khám chữa bệnh cho bà con nhân dân huyện Đắc Chưng, tỉnh Sê 

Kong, nước CHNCND Lào theo đúng quy định.  

Sở Y tế có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và kiểm tra kết quả triển khai 

thực hiện. 

- Cử tri huyện Tiên phước đề nghị xem xét hỗ trợ kinh phí sửa chữa đối với 

mộ liệt sĩ nằm ngoài nghĩa trang và kinh phí xây mộ cho Mẹ Việt Nam Anh 

hùng; hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho con đẻ đang thờ cúng Mẹ VNAH đã từ 

trần còn khó khăn về nhà ở.  

Về xem xét hỗ trợ kinh phí sửa chữa đối với mộ liệt sĩ nằm ngoài nghĩa 

trang và kinh phí xây mộ cho Mẹ Việt Nam Anh hùng: Ngày 24/4/2018, UBND 

tỉnh Quảng Nam đã có Báo cáo số 47/BC-UBND về tổng kết 05 năm thi hành 

Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, trong đó có đề nghị Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội xem xét quy định việc hỗ trợ kinh phí xây võ mộ 

cho Bà mẹ Việt Nam Anh hùng khi từ trần và hỗ trợ kinh phí nâng cấp mộ liệt 

sỹ do gia đình quản lý ở nghĩa trang của gia tộc. Hiện nay, Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội chưa cho ý kiến về nội dung này. 

Về đề nghị hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho con đẻ đang thờ cúng Bà 

mẹ Việt Nam Anh hùng còn khó khăn về nhà ở: Theo quy định hiện hành về chế 

độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tại Nghị định số 31/2013/NĐ-CP 

ngày 09/4/2013 và Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính 

phủ, thì Mẹ Việt Nam Anh hùng được tặng bằng, huy hiệu, được hưởng chế độ 

ưu đãi trợ cấp, phụ cấp hằng tháng. Nếu mẹ từ trần trước khi được công nhận, 
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thì thân nhân thờ cúng mẹ được nhận bằng, huy hiệu và khoản trợ cấp một lần 

theo quy định tại thời điểm được truy tặng.  

Hiện nay, chưa có quy định thực hiện chế độ ưu đãi khác cho con (hoặc 

người thờ cúng) Mẹ Việt Nam Anh hùng (bao gồm cả chính sách hỗ trợ xây 

dựng hoặc sửa chữa nhà thờ Bà mẹ Việt Nam Anh hùng).  

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp thu ý kiến của cử tri và 

tiếp tục theo dõi, tổng hợp, đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

nghiên cứu, đề xuất Chính phủ xem xét, bổ sung các chính sách phù hợp. 

- Cử tri huyện Núi Thành đề nghị: 

+ Quan tâm khảo sát, lập hồ sơ công nhận di tích lịch sử đối với địa điểm 

tổ chức sự kiện Đại hội dân tộc giải phóng Miền Trung Trung Bộ tại xã Tam 

Thạnh.  

 Căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 6 Quy chế quản lý, bảo vệ 

và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh được ban 

hành kèm theo Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 02/5/2019 của UBND 

tỉnh, hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích cấp tỉnh do UBND cấp huyện thực hiện. Vì 

vậy, UBND huyện Núi Thành có trách nhiệm chỉ đạo phòng chuyên môn xây 

dựng hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với “địa điểm tổ chức sự kiện 

Đại hội dân tộc giải phóng Miền Trung Trung Bộ tại xã Tam Thạnh” theo đúng 

quy định của Luật Di sản văn hóa, Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Di sản 

văn hóa và Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14/7/2011 của Bộ Văn 

hóa - Thể thao và Du lịch quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di 

tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh, làm việc với Sở Văn hóa – Thể 

thao và Du lịch để thẩm định và trình cấp có thẩm quyền xếp hạng di tích cấp 

tỉnh đối với “địa điểm tổ chức sự kiện Đại hội dân tộc giải phóng Miền Trung 

Trung Bộ tại xã Tam Thạnh” đề nghị nêu trên. 

+ Quan tâm để giải quyết các trường hợp làm hồ sơ để công nhận liệt sỹ, 

nhưng hồ sơ bị thất lạc, các trường hợp không còn giấy tờ gốc chứng minh thời 

gian tham gia kháng chiến vì đơn vị cũ đã giải thể, người giao nhiệm vụ đã hy 

sinh không xác nhận được.  

Việc đề nghị công nhận liệt sĩ cho các đối tượng (thuộc ngành Quân đội) 

hiện nay thực hiện theo Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của 

Chính phủ; Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 

22/10/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Quốc phòng; 

Thông tư số 202/2013/TT-BQP ngày 07/11/2013 của Bộ Quốc phòng. 

Riêng đối với số đối tượng thất lạc hồ sơ, không có giấy tờ chứng minh... 

hiện nay Bộ Quốc phòng chưa có chủ trương tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thuộc 

nhóm đối tượng này.  

Tuy nhiên, qua thực tiễn rà soát, tổng hợp xử lý hồ sơ tỉnh Quảng Nam, Bộ 

Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổng hợp 133 trường hợp thuộc đối tượng thất lạc hồ sơ 

nêu trên (trong đó huyện Núi Thành có 01 trường hợp). Hiện nay Bộ Chỉ huy 
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Quân sự tỉnh đang rà soát lại và lập danh sách báo cáo Quân khu, Bộ Quốc 

phòng để xem xét đề xuất chủ trương xử lý. 

Đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đẩy nhanh tiến độ rà soát và lập danh 

sách báo cáo cấp có thẩm quyền cho chủ trương xử lý, đồng thời tiếp tục phối 

hợp chặt chẽ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để kiểm tra, rà soát, tổng 

hợp, bổ sung các trường hợp tồn đọng (nếu có). 

+ Quan tâm bố trí mỗi trường học thêm 01 hợp đồng (theo Nghị định 

68/2000/NĐ-CP) để đảm bảo tài sản của nhà trường. Hiện nay, tài sản tại các 

trường học rất lớn, trong khi tình trạng trộm cắp diễn biến phức tạp, song chưa 

có bảo vệ làm nhiệm vụ trực trường vào ban đêm.  

Việc hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của 

Chính phủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập ở cấp huyện là thuộc thẩm quyền 

của Chủ tịch UBND cấp huyện theo phân cấp quản lý.  

Đề nghị Chủ tịch UBND huyện Núi Thành căn cứ phân cấp quản lý để xem 

xét, giải quyết.  

- Cử tri huyện Duy Xuyên đề nghị quan tâm giải quyết tình trạng dạy thêm, 

học thêm ngày càng nhiều. 

Trong thời gian qua, việc dạy thêm học thêm tại các cơ sở giáo dục được 

thực hiện theo Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về dạy thêm học thêm và Quyết định số 

09/2014/QĐ-UBND ngày 26/4/2014 Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm 

trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

 Để chấn chỉnh tình trạng dạy thêm học thêm (sau đây viết tắt là DTHT) 

trái quy định, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thường xuyên 

kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm trái quy định, đồng thời Sở 

đã lập hộp thư điện tử riêng để các cá nhân, tổ chức phản ánh các thông tin về 

tình hình DTHT (quanlydthtqn@gmail.com).  

Từ năm học 2016 - 2017 đến nay, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành 02 

cuộc thanh tra chuyên đề về công tác quản lý DTHT tại 16 cơ sở giáo dục (tại 04 

trường THPT, 06 trường THCS, 05 trường Tiểu học và 01 trường Mẫu giáo), 

đồng thời, đã lồng ghép thanh tra hoạt động DTHT trong 10 cuộc thanh tra 

chuyên ngành (mỗi cuộc 01 đơn vị, trong đó có 02 Phòng GDĐT), 08 cuộc 

thanh tra hành chính (mỗi cuộc 01 đơn vị). 

Qua thanh tra, đã kịp thời xử lý và đình chỉ việc dạy thêm trái phép; yêu 

cầu các giáo viên dạy thêm trái phép phải cam kết không tái phạm và yêu cầu 

nhà trường tổ chức kiểm điểm trách nhiệm, không xem xét các danh hiệu thi đua 

của các giáo viên này; đề nghị Hiệu trưởng tăng cường kiểm tra dạy thêm trong 

và ngoài nhà trường, chỉ đạo tổ chức thu - chi tiền dạy thêm học thêm chặt chẽ 

và thiết lập hồ sơ quản lý dạy thêm đầy đủ theo quy định của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, UBND tỉnh. Tuy nhiên, trong thời gian qua, ở một số nơi, vấn đề này 

vẫn chưa được quan tâm đúng mức, chưa có sự vào cuộc của lãnh đạo địa 
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phương, dẫn đến tình trạng DTHT trái quy định vẫn còn xảy ra theo nội dung 

phản ảnh của cử tri.  

Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND tỉnh yêu cầu trong thời gian đến, Sở Giáo dục 

và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chấn chỉnh tình trạng DTHT, đồng thời 

căn cứ Quyết định số 2499/QĐ-BGDĐT ngày 26/8/2019 Công bố hết hiệu lực 

các điều: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 của Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT 

ngày ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định 

về dạy thêm, học thêm, để nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định 

về dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh từ năm học 2019-2020. 

- Cử tri các huyện: Duy Xuyên, Quế Sơn đề nghị quan tâm chế độ chính 

sách đối với những người tham gia kháng chiến (hiện nay mức phụ cấp quá 

thấp). 

Mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi cho người có công cách mạng được xây dựng 

căn cứ vào hoàn cảnh, điều kiện - kinh tế xã hội của đất nước trong từng thời kỳ. 

Trong những năm qua, mặc dù kinh tế đất nước còn gặp nhiều khó khăn nhưng 

hàng năm Nhà nước đều dành một phần ngân sách đảm bảo các chế độ ưu đãi 

đối với người có công để thể hiện sự tri ân của Đảng và Nhà nước, đồng thời 

góp phần cải thiện và nâng cao đời sống người có công và thân nhân của họ. 

Mặt khác, theo ý kiến của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại Công văn 

số 225/LĐTBXH-VP ngày 11/01/2019 về trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 

6, Quốc hội khóa XIV thì chế độ phụ cấp đối với người tham gia kháng chiến 

được xây dựng và điều chỉnh trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách Nhà nước 

và công lao của người có công, đối với mức trợ cấp, phụ cấp hàng tháng như 

hiện nay là phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước.  

Tiếp thu ý kiến cử tri, giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục 

nghiên cứu, đề xuất nâng mức hỗ trợ đối với người có công cách mạng với các 

Bộ, ngành Trung ương trong thời gian đến. 

- Cử tri huyện Phước Sơn đề nghị: 

+ Quan tâm xem xét việc tiếp tục duy trì thực hiện một số chính sách, đặc 

biệt là chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở thôn, xã đặc biệt khó 

khăn theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ đối với 

các xã, thôn không còn được công nhận đặc biệt khó khăn. 

Từ khi Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu 

vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020 có hiệu lực 

thì số học sinh thoát ra khỏi vùng đặc biệt khó khăn không còn được hưởng chế 

độ hỗ trợ của Trung ương (tiền ăn, tiền ở và gạo); điều này gây khó khăn cho 

việc ăn ở, học tập của học sinh, làm ảnh hưởng lớn đến chất lượng dạy và học 

của một số đơn vị trên địa bàn tỉnh. 

Để tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ chế độ đối với trẻ mầm non, học 

sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật đang học tại các cơ 

sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 

50/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 và UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 
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3978/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 triển khai thực hiện các quy định chính sách 

hỗ trợ chế độ đối với trẻ mầm non, học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số, 

học sinh khuyết tật đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

giai đoạn 2019- 2021 (trong đó có đối tượng học sinh có hộ khẩu thường trú tại 

tỉnh Quảng Nam chưa được hưởng các chế độ, chính sách từ Trung ương). 

Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn các địa 

phương triển khai thực hiện chính sách nêu trên. UBND huyện Phước Sơn tổ 

chức rà soát các đối tượng, chính sách hỗ trợ cho học sinh và trường phổ thông 

ở thôn, xã, đặc biệt khó khăn trên địa bàn, lập thủ tục và báo cáo Sở Giáo dục và 

Đào tạo để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh đưa vào nhóm đối tượng được hưởng 

theo Quyết định số 3978/QĐ-UBND ngày 28/12/2018. 

+ Quan tâm chỉ đạo việc thực hiện chính sách kịp thời đối với sinh viên là 

người dân tộc thiểu số tại các cơ sở giáo dục đại học.  

 Đối với các chính sách liên quan đến sinh viên là người dân tộc thiểu số 

đang học tại các cơ sở giáo dục đại học được thực hiện theo quy định hiện hành 

của nhà nước. Giao Sở Tài chính chủ trì cùng với Sở Giáo dục và Đào tạo, 

UBND huyện Phước Sơn kiểm tra thông tin phản ánh của cử tri để chỉ đạo hoặc 

tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện việc hỗ trợ đảm bảo theo 

đúng các quy định pháp luật. 

+ Tăng cường kiểm soát các quảng cáo có tính bạo lực hạn chế các tác 

động bất lợi đối với ở trẻ em. 

Giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tiếp thu ý kiến cử tri, tiếp tục tăng 

cường công tác quản lý, kiểm soát các hoạt động quảng cáo (nhất là các nội 

dung quảng cáo mang tính tiêu cực, bạo lực, ảnh hưởng đến trẻ em) trên địa bàn. 

- Cử tri thị xã Điện Bàn đề nghị đầu tư phục dựng các chứng tích lịch sử 

tại Gò Nổi đã bị chiến tranh tàn phá, phục vụ du lịch và giáo dục các thế hệ sau. 

Cử tri huyện Phú Ninh đề nghị có chính sách hỗ trợ kinh phí sửa chữa, nâng cấp 

các hạng mục đã xuống cấp và mở rộng diện tích khu vực nhà thờ Cụ Phan 

Châu Trinh để phù hợp với điều kiện thăm viếng hiện nay. 

Trong giai đoạn 2016-2020, về việc đầu tư tu bổ các di tích quốc gia và di 

tích cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh, ngân sách tỉnh chủ yếu tập trung hỗ trợ thực hiện 

tu bổ các di tích thuộc danh mục di tích đã được HĐND tỉnh thông qua tại các 

Nghị quyết số 161/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 và Nghị quyết số 

01/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019. Hai di tích nêu trên do UBND thị xã Điện 

Bàn và UBND huyện Phú Ninh đề xuất hiện chưa có trong danh mục di tích 

theo hai Nghị quyết HĐND tỉnh ban hành. Đề nghị UBND thị xã Điện Bàn, 

UBND huyện Phú Ninh làm việc với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch để kiểm 

tra, rà soát, đề xuất các nội dung tu bổ các di tích theo nhu cầu cần thiết, tham 

mưu cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ đầu tư. 

- Cử tri huyện Phú Ninh đề nghị: 
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+ Tăng cường giám sát việc khám, chữa bệnh, điều kiện phục vụ của Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh (khám chữa bệnh sử dụng thuốc ngoài danh mục quá nhiều số 

tiền cao buộc bệnh nhân phải trả). 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam là bệnh viện công lập, thực hiện thu 

viện phí theo Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018, Thông tư số 

13/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019, Thông tư số 14/2019/TT-BYT ngày 

05/7/2019 của Bộ Y tế, bệnh nhân khám chữa bệnh BHYT sẽ phải thực hiện 

cùng chi trả 5% và 20% tùy theo loại thẻ. Ngoài ra, Thông tư số 30/TT-BYT 

ngày 30/10/2018 của Bộ Y tế về quy định danh mục, tỷ lệ, điều kiện thanh toán 

đối với hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi 

được hưởng của người tham gia BHYT và Thông tư 04/TT-BYT ngày 

14/4/2017 của Bộ Y tế quy định về tỷ lệ, điều kiện được thanh toán đối với vật 

tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT, trong đó có 01 số 

loại thuốc BHYT chỉ chi trả 50%, và một số vật tư y tế BHYT chỉ chi trả theo 

định mức nên người bệnh phải chi trả thêm. 

Theo đó, có một số loại thuốc thuộc phạm vi chi trả của BHYT, nhưng 

bệnh nhân phải chi trả do: Một số loại thuốc có tính độc quyền, không tham gia 

đấu thầu nhưng thật sự cần thiết sử dụng trong điều trị khám bệnh chữa bệnh 

như thuốc trong các bệnh lý ung thư (Cisplatin, Newpodox). 

Tiếp thu ý kiến cử tri, giao Sở Y tế tăng cường giám sát việc khám, chữa 

bệnh, điều kiện phục vụ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh và đề nghị Bệnh viện Đa 

khoa Quảng Nam đẩy mạnh công tác thông tin, hướng dẫn cho cử tri nắm rõ các 

quy định về tỷ lệ, điều kiện được thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi 

được hưởng của người tham gia BHYT để thực hiện đúng theo quy định. 

+ Tiếp tục thực hiện Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây 

mới, sửa chữa nhà ở cho đối tượng chính sách.  

Thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở người có công với cách mạng theo 

Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ và 

các Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017, số 46/NQ-CP ngày 27/6/2019 của 

Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm tra, Chính phủ cấp kinh 

phí Trung ương cho tỉnh Quảng Nam thực hiện với danh sách, số lượng tổng 

cộng 31.352 nhà. Từ năm 2013 đến thời điểm báo cáo, tỉnh Quảng Nam đã hỗ 

trợ xây dựng hoàn thành 26.935 nhà (xây mới 7.548 nhà, sửa chữa 19.387 nhà) 

và dự kiến đến hết năm 2019 thực hiện hoàn thành khoảng 27.831 nhà ở (xây 

mới 8.579 nhà, sửa chữa 19.252 nhà).  

Theo số liệu tổng hợp báo cáo của các huyện, thị xã, thành phố đến thời 

điểm tháng 9/2019, nhu cầu hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng trên 

địa bàn tỉnh là 12.734 nhà (xây mới: 3.950 nhà, sửa chữa: 8.784 nhà); trong đó, 

dự kiến 1.139 nhà (xây mới: 513 nhà, sửa chữa: 626 nhà) nằm trong danh sách 

được thực hiện hỗ trợ theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của 

Thủ tướng Chính phủ nhưng chưa thực hiện cải thiện nhà ở trong giai đoạn 2013 

- 2019. 
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Nhiệm vụ hỗ trợ cho người có công với cách mạng nói chung và hỗ trợ về 

nhà ở nói riêng cần phải được thực hiện liên tục, thể hiện sự quan tâm của Đảng, 

Nhà nước với mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần đối với những 

người đã có nhiều đóng góp cho đất nước. Do đó, UBND tỉnh đã trình HĐND 

tỉnh thông qua và ban hành Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 

về quy định mức hỗ trợ đối với người có công cách mạng về nhà ở trên địa bàn 

tỉnh tại kỳ họp thứ 11.  

Hiện nay Sở Xây dựng đang tham mưu UBND tỉnh quyết định triển khai 

thực hiện. 

- Cử tri huyện Tây Giang đề nghị tăng mức hỗ trợ học sinh theo Nghị quyết 

50/2018/NQ-HĐND (mức 20% quá thấp).  

Thực hiện Nghị quyết 50/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND 

tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3978/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 

quy định chính sách hỗ trợ chế độ đối với trẻ mầm non, học sinh, sinh viên là 

người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật đang học tại các cơ sở giáo dục trên 

địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019- 2021; theo đó đã triển khai thực hiện 

các chế độ chính sách cho học sinh, sinh viên từ học kỳ II, năm học 2018-2019. 

 Tiếp thu ý kiến cử tri, giao Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục hướng dẫn, 

theo dõi việc thực hiện chế độ chính sách theo Nghị quyết, Quyết định nêu trên 

tại các địa phương, đơn vị để có cơ sở tham mưu HĐND, UBND tỉnh điều 

chỉnh, bổ sung cho phù hợp (nếu có) trong thời gian đến; đồng thời thông tin cho 

cử tri rõ. 

- Cử tri huyện Quế Sơn đề nghị định kỳ giám định lại thương tật đối với 

những người tham gia kháng chiến để được hưởng chế độ tương ứng với mức độ 

thương tật. 

Tại Điều 30, Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có 

công với cách mạng và Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 

của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản 

lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân. 

Theo đó, quy định điều kiện và thủ tục giám định lại thương tật như sau: 

Thương binh được kết luận thương tật tạm thời từ 21% trở lên, sau 3 năm 

được giám định lại để xác định tỷ lệ thương tật vĩnh viễn, những trường hợp đã 

giám định kết luận tỷ lệ thương tật vĩnh viễn và kết luận tỷ lệ suy giảm khả năng 

lao động do thương tật dưới 21% thì không thuộc đối tượng xem xét giám định 

lại thương tật. 

Người bị thương đã giám định thương tật mà bị thương tiếp thì được giám 

định bổ sung và tổng hợp tỷ lệ suy giảm khả năng lao động để hưởng chế độ ưu 

đãi. 

Người bị thương đã giám định thương tật nhưng còn sót vết thương chưa 

giám định thì được giám định bổ sung và tổng hợp tỷ lệ suy giảm khả năng lao 

động để hưởng chế độ ưu đãi. 
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Thương binh đã giám định có vết thương sau đây tái phát thì được giám 

định lại: Vết thương sọ não bị khuyết xương sọ hoặc còn mảnh kim khí trong sọ 

gây biến chứng dẫn đến rối loạn tâm thần hoặc liệt; Vết thương thấu phổi gây 

biến chứng dày dính màng phổi hoặc xẹp phổi dẫn đến phải cắt phổi hoặc thùy 

phổi; Vết thương ở tim dẫn đến phải phẫu thuật; Vết thương ổ bụng: Dạ dày 

hoặc ruột gây biến chứng ở dạ dày hoặc dính tắc ruột phải phẫu thuật; Vết 

thương ở gan; mật, lách; tụy hoặc thận gây biến chứng phải phẫu thuật; Vết 

thương ở cột sống biến chứng gây liệt hoặc rối loạn cơ tròn đại tiểu tiện không 

tự chủ; Các vết thương ở tay hoặc ở chân tái phát phải phẫu thuật cắt đoạn chi; 

Vết thương ở mắt tái phát dẫn đến mù mắt; vết thương ở tai gây mất hoàn toàn 

sức nghe hai tai. 

Việc định kỳ giám định lại thương tật theo đề nghị của cử tri huyện Quế 

Sơn đề nghị thì hiện nay các văn bản hiện hành của Nhà nước chưa có quy định. 

Yêu cầu UBND huyện Quế Sơn thông tin cho cử tri rõ và tiếp tục triển khai thực 

hiện có hiệu quả các chính sách, chế độ đối với người có công cách mạng trên 

địa bàn huyện. 

7. Chế độ đối với cán bộ cơ sở: 

- Cử tri các huyện, thành phố: Bắc Trà My, Tiên Phước, Hiệp Đức, Hội An, 

Thăng Bình đề nghị có chính sách hỗ trợ đối với CBCC và người hoạt động 

không chuyên trách cấp xã dôi dư; nâng chế độ phụ cấp đối với người hoạt 

động không chuyên trách cấp xã, thôn khi thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-

CP của Chính phủ. 

Tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa IX đã thông qua Nghị quyết số 

12/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 về quy định số lượng, chức danh, mức 

phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp 

xã; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân 

phố; chế độ hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư 

trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”. Hiện nay, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 

3509/QĐ-UBND ngày 05/11/2019 triển khai thực hiện Nghị quyết nêu trên. 

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan hướng dẫn các 

địa phương triển khai thực hiện hỗ trợ các chế độ, chính sách theo đúng quy 

định; đồng thời thường xuyên tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá 

trình thực hiện, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết kịp thời. 

- Cử tri huyện Nông Sơn đề nghị xem xét giải quyết việc cán bộ, công chức 

dôi dư sau khi sáp nhập xã Quế Phước và Quế Ninh; đề nghị xem xét giữ tên xã 

Quế Phước sau khi sáp nhập 2 xã Quế Phước và Quế Ninh. 

Nội dung này được thực hiện theo quy định tại Điều 10 Nghị quyết số 

653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc 

sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019- 2021 và 

được thực hiện theo lộ trình quy định tại Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 

14/5/2019 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành 

chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019- 2021. Trên cơ sở quy định của 

Trung ương và tình hình ngân sách địa phương, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh 
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khóa IX tại kỳ họp thứ 11 thông qua các Nghị quyết: số 17/NQ-HĐND ngày 

03/10/2019 và số 24/NQ-HĐND ngày 18/10/2019 về sắp xếp các đơn vị hành 

chính cấp xã trong giai đoạn 2019- 2021 (đối với huyện Nông Sơn, Quế sơn và 

Hiệp Đức).  

UBND tỉnh đã có các Tờ trình gửi Chính phủ để xem xét, quyết định theo 

thẩm quyền. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi 

ý kiến của Chính phủ và tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện, giải quyết 

đề xuất của cử tri theo thẩm quyền quy định. 

- Cử tri huyện Nam Giang đề nghị sớm chi trả chế độ hỗ trợ cho cán bộ 

không tiếp tục công tác khi sắp xếp các thôn, tổ dân phố theo các nghị quyết 

HĐND tỉnh. Cử tri thị xã Điện Bàn và huyện Tây Giang đề nghị sớm có chế độ 

hỗ trợ đối với Chi hội trưởng ở thôn, khối phố sau khi sáp nhập; đề nghị xem xét 

hỗ trợ kinh phí tổ chức cấp đổi hồ sơ, giấy tờ của người dân do sáp nhập thôn. 

Vấn đề này, đề nghị UBND huyện Nam Giang khẩn trương thực hiện theo 

Thông báo số 178/TB-UBND ngày 17/5/2019 của UBND tỉnh về Kết luận của 

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu tại buổi làm việc với Sở Nội vụ và các 

ngành liên quan để nghe các vướng mắc liên quan đến việc sắp xếp thôn, tổ dân 

phố và Công văn số 1025/STC-NS ngày 03/5/2019 của Sở Tài chính về việc 

thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh liên quan đến việc sắp xếp, tổ chức lại 

thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. 

- Cử tri thị xã Điện Bàn đề nghị xem xét nghiên cứu hợp lý việc bố trí 

người đảm nhận chức danh Công an viên kiêm thôn đội trưởng. 

Hiện nay, yêu cầu các địa phương thực hiện việc bố trí các chức danh 

không chuyên trách ở thôn theo đúng Nghị quyết số 43/2018/NQ-HĐND ngày 

06/12/2018 của HĐND tỉnh Quảng Nam.  

- Cử tri thành phố Tam Kỳ đề nghị cụ thể hóa Điều 4 của Thông tư số 

04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ đã được sửa đổi, bổ sung theo 

Thông tư 14/2018/TT-BNV ngày 12/12/2018 của Bộ Nội vụ: Trong đó, trường 

hợp cần thiết thì có thể có thêm một phó thôn, tổ phó dân phố. Nên quy định 

cứng như điều 4 của Quy chế kèm theo Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 

21/01/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam và có cơ chế, chính sách cho các chức 

danh này. 

UBND tỉnh đã ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố 

trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tại Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 

06/11/2019 (Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 17/11/2019; thay thế Quyết định 

số 02/2014/QĐ-UBND ngày 21/01/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành 

Quy chế tổ chức, hoạt động thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam). 

Giao Sở Nội vụ chủ trì hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện theo 

đúng Quy chế ban hành. 

- Cử tri huyện Quế Sơn đề nghị quan tâm nâng mức phụ cấp cho cán bộ xã 

nghỉ việc theo chế độ 79 trước đây. 
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Cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu nghỉ việc theo Chỉ thị số 79/CT-UB 

ngày 12/11/1983 của UBND tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng (cũ) là đối tượng đang 

hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 130/CP ngày 20/6/1975 của Hội 

đồng chính phủ và Quyết định số 111/HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ 

trưởng. Việc nâng mức phụ cấp hằng tháng cho đối tượng này là do Chính phủ 

quyết định; vừa qua, Chính phủ đã điều chỉnh tăng phụ cấp hằng tháng đối với 

đối tượng này tại Nghị định số 44/2019/NĐ-CP ngày 20/5/2019.  

UBND huyện Quế Sơn chịu trách nhiệm chỉ đạo phòng chuyên môn thông 

tin kịp thời các chính sách hỗ trợ mới cho cử tri rõ. 

8. Nội chính: 

- Cử tri huyện Duy Xuyên đề nghị tăng cường công tác phòng chống tội 

phạm, tuần tra xử lý nghiêm vấn đề đánh bạc, các băng nhóm tội phạm. 

Từ đầu năm 2019 đến nay, trước những tác động của tình hình trong nước 

và trên địa bàn tỉnh, thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh, Giám đốc Công 

an tỉnh, Công an huyện Duy Xuyên đã xây dựng kế hoạch triển khai nhiều biện 

pháp, giải pháp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn với những chỉ tiêu công tác 

cụ thể; làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương đảm bảo an 

ninh trật tự; bảo đảm an toàn các hoạt động chính trị, văn hóa, các đoàn lãnh đạo 

Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đến thăm và làm việc trên địa bàn huyện; đảm 

bảo an ninh trật tự trong quá trình cưỡng chế, thu hồi đất thực hiện các dự án. 

Tội phạm hình sự được kiềm chế và giảm so với cùng kỳ năm 2018 (giảm 13 

vụ); tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường, ma túy được phát 

hiện, xử lý nhiều hơn năm 2018. Phát hiện, triệt xóa 04 băng, nhóm tội phạm với 

15 đối tượng. Không để xảy ra tình hình tội phạm liên quan đến “tín dụng đen” 

và “đòi nợ thuê”. Phát hiện, bắt giữ 24 vụ, 191 đối tượng về hành vi đánh bạc và 

tổ chức đánh bạc; đã khởi tố điều tra, 01 vụ, 01 bị can, xử lý hành chính 22 vụ 

131 đối tượng về hành vi đánh bạc, phạt 217 triệu đồng, hiện đang củng cố hồ 

sơ, xử lý 01 vụ. 

Tiếp thu ý kiến cử tri, trong thời gian đến, yêu cầu Công an tỉnh tiếp tục chỉ 

đạo Công an huyện Duy Xuyên triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an 

ninh trật tự. Tăng cường công tác phòng ngừa nghiệp vụ, quản lý chặt số đối 

tượng hình sự, ma túy trên địa bàn; đẩy mạnh công tác tấn công, trấn áp các loại 

tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản, tổ chức đánh 

bạc và đánh bạc; không để hình thành các băng, nhóm cho vay nặng lãi, siết nợ, 

đòi nợ theo kiểu “xã hội đen”; các điểm, tụ điểm, đường dây hoạt động phạm tội 

ma túy; hoạt động khai thác lâm, khoáng sản trái phép… Tiếp tục duy trì tốt 

công tác vũ trang tuần tra, canh gác, nhất là vào ban đêm tại các địa bàn trọng 

điểm, phức tạp về an ninh trật tự… 

- Cử tri huyện Quế Sơn đề nghị kiểm tra, xem xét hiệu quả của các trung 

tâm giáo dưỡng vì sau khi đi cải tạo, giáo dưỡng, cai nghiện về thì chưa có 

hướng cải thiện tốt hơn mà lại tái phạm nhiều hơn. 

Tiếp thu ý kiến cử tri, yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ 

trì, phối hợp với Công an tỉnh, các ngành liên quan và địa phương tăng cường 
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công tác quản lý các Trung tâm giáo dưỡng trên địa bàn, đảm bảo hoạt động 

hiệu quả; tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, 

chống ma túy; trọng tâm là tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành Chương 

trình hành động, Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của 

Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm 

soát ma túy. Triển khai đồng bộ các giải pháp để kiềm chế và làm giảm sự gia 

tăng của tội phạm ma túy và người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh. Thực hiện 

tốt công tác rà soát, thống kê, quản lý, giáo dục đối tượng nghiện, đối tượng sau 

cai nghiện, đối tượng sau khi chấp hành xong án phạt tù tại địa phương để phòng 

ngừa, ngăn chặn các đối tượng phạm tội, vi phạm pháp luật. 

- Cử tri thành phố Tam Kỳ đề nghị quan tâm kiểm soát việc người nước 

ngoài (cụ thể là người Trung Quốc) hiện nay mua đất dọc theo tuyến đường ven 

biển từ Đà Nẵng trở vào. 

Tiếp thu ý kiến cử tri, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp 

với UBND các huyện, thị xã, thành phố, các ngành liên quan kiểm tra, giải quyết 

theo thẩm quyền; tổng hợp, đề xuất giải pháp tham mưu UBND xem xét, giải 

quyết theo thẩm quyền quy định. 

- Cử tri huyện Quế Sơn đề nghị: 

+ Hỗ trợ kinh phí, trang bị camera an ninh, thiết bị kiểm soát tốc độ các 

phương tiện tham gia giao thông cho cấp huyện. 

Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan và địa 

phương tổ chức kiểm tra thực tế, nghiên cứu, tổng hợp và đề xuất, tham mưu 

xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. 

+ Sớm xử lý theo quy định của pháp luật về vụ đánh bạc quy mô lớn, với 

nhiều đối tượng tham gia trên địa bàn xã Quế Thuận (Công an tỉnh đã bắt quả 

tang, đưa về tạm giữ tại Công an tỉnh, đến nay cho tại ngoại và để kéo dài 01 

năm chưa xử lý theo quy định pháp luật). 

Theo báo cáo của Công an tỉnh: Lúc 15 giờ ngày 30/8/2018, tổ công tác của 

Phòng PC02 Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Quế Sơn bắt quả tang 

nhóm đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa thắng thua bằng tiền tại 

quán cà phê Cường Cúc do Bùi Thị Cúc, sinh năm: 1980 ở thôn Phú Dương, xã 

Quế Thuận, huyện Quế Sơn làm chủ. 

Ngày 07/9/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, 

khởi tố bị can đối với 23 (hai mươi ba) bị can, trong đó: 09 (chín) bị can gồm 

Bùi Thị Cúc, Nguyễn Vũ Hải, Võ Thị Thảo, Phan Văn Long, Phan Thanh Tân, 

Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Phước Nhựt, Ngô Tấn Toàn và Ngô Nghệ Tĩnh về 

tội “Tổ chức đánh bạc” và 14 (mười bốn) bị can gồm Phạm Thị Nhi, Nguyễn 

Thị Miên, Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyễn Hồng Lương, Mai 

Thị Tư, Lưu Thị Út, Đinh Đức Thanh, Phạm Thị Phương, Thái Thị Thanh Tùng, 

Tô Văn Phi, Trần Ngọc Tư, Võ Văn Thông và Phan Đình Nhân về tội “Đánh 

bạc”. 
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Ngày 05/12/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã bàn giao toàn 

bộ hồ sơ cùng tang vật cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quế Sơn 

để điều tra theo thẩm quyền. 

Thời hạn điều tra vụ án từ ngày 07/9/2018 đến ngày 07/12/2018. Do vụ án 

phức tạp có nhiều bị can; nhiều bị can thay đổi lời khai và đối tượng liên quan 

(21 đối tượng) ở nhiều địa phương khác nhau… Cơ quan Cảnh sát điều tra Công 

an huyện đã gia hạn thời hạn điều tra 02 (hai) lần theo quy định của pháp luật, 

cụ thể: Gia hạn lần thứ nhất từ ngày 08/12/2018 đến ngày 08/3/2019, lần thứ hai 

từ ngày 09/3/2019 đến ngày 09/5/2019. 

Ngày 22/4/2019 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quế Sơn đã có 

bản kết luận điều tra và chuyển toàn bộ hồ sơ đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân 

huyện Quế Sơn truy tố đối với 23 bị can nêu trên. 

Ngày 01/6/2019, Viện kiểm sát Nhân dân huyện Quế Sơn ra bản Cáo trạng 

số 24 và chuyển toàn bộ hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân huyện Quế Sơn đưa ra 

xét xử đối với 23 bị can nêu trên. 

Ngày 01/10/2019, Tòa án nhân dân huyện Quế Sơn đưa vụ án ra xét xử. Tại 

bản án số 33/2019/HSST ngày 01/10/2019 của Tòa án nhân dân huyện Quế Sơn 

tuyên án như sau: 

* Đối với các bị cáo phạm tội tổ chức đánh bạc 

1. Xử phạt bị cáo Bùi Thị Cúc 12 tháng tù và phạt bổ sung 20.000.000 (Hai 

mươi triệu) đồng. 

2. Xử phạt bị cáo Nguyễn Vũ Hải 120.000.000 (Một trăm hai mươi triệu) 

đồng. 

3. Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Linh 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, 

thời gian thử thách 24 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (01/10/2019). 

4. Xử phạt bị cáo Phan Thanh Tân 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, 

thời gian thử thách 24 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (01/10/2019). 

5. Xử phạt bị cáo Nguyễn Phước Nhựt 12 tháng tù nhưng cho hưởng án 

treo, thời gian thử thách 24 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (01/10/2019). 

6. Xử phạt bị cáo Võ Thị Thảo 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời 

gian thử thách 18 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (01/10/2019) và phạt bổ 

sung 20.000.000 (Hai mươi triệu) đồng.  

7. Xử phạt bị cáo Phan Văn Long 09 tháng tù.  

8. Xử phạt bị cáo Ngô Nghệ Tĩnh 70.000.000 (Bảy mươi triệu) đồng. 

9. Xử phạt bị cáo Ngô Tấn Toàn 70.000.000 (Bảy mươi triệu) đồng. 

* Đối với các bị cáo phạm tội đánh bạc 

1. Xử phạt bị cáo Trần Ngọc Tư 60.000.000 (Sáu mươi triệu) đồng. 

2. Xử phạt bị cáo Mai Thị Tư 06 tháng tù.  

3. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Hạnh 06 tháng tù.  
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4. Xử phạt bị cáo Lưu Thị Út 06 tháng tù và phạt bổ sung 10.000.000 

(Mười triệu) đồng.  

5. Xử phạt bị cáo Võ Văn Thông 50.000.000 (Năm mươi triệu) đồng. 

6. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Miên 09 tháng cải tạo không giam giữ. 

7. Xử phạt bị cáo Phạm Thị Phương 12 tháng cải tạo không giam giữ và 

phạt bổ sung 10.000.000 (Mười triệu) đồng.  

8. Xử phạt bị cáo Tô Văn Phi 09 tháng cải tạo không giam giữ và phạt bổ 

sung 10.000.000 (Mười triệu) đồng.  

9. Xử phạt bị cáo Phạm Thị Nhi 09 tháng cải tạo không giam giữ. 

10. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh Tuấn 09 tháng cải tạo không giam giữ và 

phạt bổ sung 10.000.000 (Mười triệu) đồng.  

11. Xử phạt bị cáo Thái Thị Thanh Tùng 06 tháng cải tạo không giam giữ. 

12. Xử phạt bị cáo Phan Đình Nhân 12 tháng cải tạo không giam giữ và 

phạt bổ sung 10.000.000 (Mười triệu) đồng.  

13. Xử phạt bị cáo Đinh Đức Thanh 06 tháng cải tạo không giam giữ. 

14. Xử phạt bị cáo Nguyễn Hồng Lương 06 tháng cải tạo không giam giữ.  

Bản án này đến ngày 01/11/2019 mới có hiệu lực. 

Yêu cầu UBND huyện Quế Sơn chủ động thông tin cho cử tri rõ về kết quả 

xử lý vụ việc nêu trên; đồng thời chỉ đạo phòng chuyên môn tăng cường công 

tác quản lý tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, kịp thời xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm. 

- Cử tri thị xã Điện Bàn đề nghị cần có kế hoạch tăng cường kiểm tra, truy 

quét tình trạng cờ bạc, ma túy, các hình thức cho vay nặng lãi, tín dụng đen vẫn 

còn diễn ra và ngày càng công khai, phức tạp. 

Trong thời gian qua, các tệ nạn xã hội như cờ bạc, ma túy, trộm cắp, nổi bật 

là tình hình hoạt động “tín dụng đen” có xu hướng diễn biễn phức tạp trên phạm 

vi cả nước và địa bàn tỉnh, không chỉ tập trung tại những khu vực có điều kiện 

kinh tế phát triển mà đã len lỏi đến các địa bàn nông thôn, vùng núi, vùng sâu, 

vùng xa; các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” 

như cho vay nặng lãi, tổ chức đánh bạc, cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái 

pháp luật, cưỡng đoạt tài sản, hủy hoại tài sản, có hành vi đe dọa, gây rối trật tự 

công cộng… gây ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, tình hình an ninh trật tự trên 

địa bàn tỉnh.  

Để kịp thời ngăn chặn hiệu quả các tệ nạn nêu trên, UBND tỉnh đã chỉ đạo 

Công an tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai các biện pháp đấu tranh 

chống tệ nạn cờ bạc, nhất là các tụ điểm hoạt động tinh vi, chuyên nghiệp với số 

tiền lớn; phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân 02 cấp đẩy  

nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án đánh bạc, nhằm răn đe, giáo dục 

chung; triển khai các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy, phấn đấu 
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kiềm chế sự gia tăng của người nghiện, triệt xóa các tụ điểm ma túy phức tạp, 

tăng số xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy.  

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã làm việc với Công an tỉnh và Ngân hàng Nhà 

nước về “tín dụng đen” và đã chỉ đạo triển khai các giải pháp cụ thể tại Thông 

báo số 173/TB-UBND ngày 16/5/2019; đồng thời đã ban hành Chỉ thị số 10/CT-

UBND ngày 04/7/2019 về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi 

phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh… 

Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh, các ngành liên 

quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện hiệu 

quả các giải pháp nhằm ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tệ nạn xã 

hội trên địa bàn. 

9. Các vấn đề liên quan đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi:   

-  Cử tri huyện Núi Thành đề nghị tỉnh quan tâm: giải quyết dứt điểm các 

tồn đọng liên quan đến tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đi qua như hoàn 

trả lại mặt đường gom dân sinh, hoàn thiện hệ thống thoát nước, bồi thường 

diện tích đất nông nghiệp bị san lấp bởi thi công tuyến đường… tại xã Tam Mỹ 

Đông, huyện Núi Thành; đề nghị quan tâm giải quyết mở lối thông nhau giữa 

hành lang thông tuyến đường cao tốc vào khu nghĩa địa Núi Đình (xã Tam 

Hiệp) tạo điều kiện cho việc chôn cất người quá cố của địa phương. 

Hiện nay, dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đoạn qua huyện 

Núi Thành còn một số tuyến đường ngang, đường gom dân sinh chưa hoàn 

thành công tác giải phóng mặt bằng để đầu tư xây dựng do chưa có nguồn vốn 

để thực hiện. UBND huyện Núi Thành đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án - Quỹ đất 

huyện tổ chức kiểm đếm, công khai cho nhân dân và lập hoàn thành phương án 

bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. UBND tỉnh đã có Công văn số 3657/UBND-

KTN ngày 26/6/2019 đề nghị Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban Quản lý vốn Nhà 

nước tại doanh nghiệp và Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt 

Nam bố trí nguồn vốn giải phóng mặt bằng cho UBND huyện Núi Thành để 

triển khai thực hiện, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. 

Để tiếp tục thực hiện công tác bồi thường, GPMB các vị trí đoạn tuyến 

đường ngang, đường gom dân sinh còn lại của dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - 

Quảng Ngãi, đoạn qua địa bàn huyện Núi Thành; UBND tỉnh đã có Công văn số 

6029/UBND-KTN ngày 09/10/2019 đề nghị Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban 

Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp quan tâm chỉ đạo Tổng Công ty Đầu tư 

phát triển đường cao tốc Việt Nam sớm bố trí nguồn vốn để địa phương thực 

hiện. Trường hợp không bố trí được nguồn vốn, đề nghị quý cơ quan có văn bản 

trả lời cho địa phương để trả lời kiến nghị của cử tri và báo cáo HĐND tỉnh, 

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. 

- Cử tri huyện Duy Xuyên đề nghị sớm đầu tư kinh phí làm lại đoạn đường 

ĐH8, ĐH2 do làm đường cao tốc bị hư hỏng nặng ảnh hưởng đến sức khỏe và 

sinh hoạt của nhân dân. 

Thực hiện kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ tại 

buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Nam giải quyết một số tồn tại, vướng mắc 
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liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Đường cao tốc Đà 

Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua tỉnh Quảng Nam tại Thông báo số 307/TB-

BGTVT ngày 23/8/2019; Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản số 5128/UBND-

KTN ngày 29/8/2019 chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố: Điện Bàn, 

Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, Phú Ninh, Tam Kỳ, Núi Thành căn cứ các 

nội dung đã được VEC, Ban Quản lý dự án và các Nhà thầu thi công thống nhất 

với địa phương về việc sử dụng và sửa chữa, hoàn trả các tuyến đường địa 

phương sử dụng làm đường công vụ phục vụ thi công dự án, UBND các huyện, 

thị xã, thành phố có văn bản yêu cầu VEC, Ban Quản lý dự án đường cao tốc Đà 

Nẵng - Quảng Ngãi chỉ đạo các Nhà thầu thi công khẩn trương thực hiện cam 

kết sửa chữa, hoàn trả các tuyến đường còn lại trên địa bàn. 

Yêu cầu UBND huyện Duy Xuyên chủ động tổng hợp và có văn bản yêu 

cầu VEC, Ban Quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi chỉ đạo các 

Nhà thầu thi công khẩn trương thực hiện cam kết sửa chữa, hoàn trả các tuyến 

đường còn lại trên địa bàn huyện. 

- Cử tri huyện Phú Ninh Quan tâm giải quyết dứt điểm các tồn đọng liên 

quan đến tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đi qua địa bàn huyện Phú Ninh 

như: mùa nắng thiếu nước tưới, mùa mưa không thoát nước được gây ngập 

úng.., thiếu đường gom phục vụ dân sinh (Phú Mỹ, Thành Mỹ xã Tam Phước), 

ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân. 

Theo đề nghị của UBND huyện Phú Ninh tại Công văn số 72/UBND-

KT&HT ngày 21/01/2019 về việc khắc phục những ảnh hưởng do thi công 

đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi gây ra trên địa bàn huyện Phú Ninh; Ủy 

ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 701/UBND-KTN ngày 01/02/2019 đề nghị 

Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và Ban Quản lý 

dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi tập trung chỉ đạo các nhà thầu thi 

công, đơn vị bảo hiểm và các đơn vị liên quan giải quyết các tồn tại liên quan 

đến đường gom, cống chui; bồi thường các nhà bị rung nứt và khắc phục ảnh 

hưởng đất sản xuất nông nghiệp, hệ thống mương tưới, … theo báo cáo và đề 

nghị của UBND huyện Phú Ninh tại văn bản nêu trên; tập trung hoàn thành dứt 

điểm trong quý I năm 2019. Tuy nhiên, đến nay công tác khắc phục, giải quyết 

của nhà đầu tư dự án vẫn còn chậm.  

Ngày 11/10/2019, Bộ Giao thông vận tải có Công văn số 9608/BGTVT-

KCHT chỉ đạo các đơn vị của Bộ và Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao 

tốc Việt Nam rà soát các tồn tại để triển khai tổ chức thu phí khai thác đường 

cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn Km65+00 - Km131+500. UBND tỉnh đã 

có Công văn số 6203/UBND-KTN ngày 17/10/2019 giao Sở Giao thông vận tải 

chủ trì, phối hợp với các địa phương liên quan rà soát các nội dung còn tồn tại, 

đến nay chưa được chủ đầu tư dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi thực 

hiện theo đề nghị của UBND tỉnh tại Công văn số 4387/UBND-KTN ngày 

29/7/2019 và chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải tại Thông báo số 307/TB-

BGTVT ngày 23/8/2019, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Giao thông vận tải 

và các Bộ, ngành Trung ương để chỉ đạo giải quyết. 
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UBND huyện Phú Ninh khẩn trương tổng hợp các tồn tại, vướng mắc, ảnh 

hưởng do thi công dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi gây ra trên địa 

bàn huyện, báo cáo Sở Giao thông vận  tải để tổng hợp. 

Trong thời gian đến, UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải, Sở Tài 

nguyên và Môi trường tiếp tục theo dõi, phối hợp chặt chẽ với các địa phương, 

đơn vị để đôn đốc Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam 

(VEC) và Ban Quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi tập trung 

kiểm tra, giải quyết dứt điểm các tồn tại, đảm bảo an toàn giao thông toàn tuyến. 

                                       

*               * 

* 

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 86/BC-HĐND ngày 16/9/2019 và Báo cáo số 101/BC-HĐND 

ngày 01/10/2019 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 CV; 

- Lưu: VT, TH (hiền). 
 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
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