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BÁO CÁO
Kết quả giám sát giải quyết ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ  nhất, thứ hai,

 HĐND tỉnh khóa X và tiến độ thực hiện kiến nghị sau giám sát 
tại Báo cáo số 168/BC-HĐND ngày 03/12/2021 của HĐND tỉnh1

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương năm 2019, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 
năm 2015; Thường trực HĐND tỉnh báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến 
nghị cử tri như sau:

I. Kết quả giám sát giải quyết kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ nhất, thứ 
hai, HĐND tỉnh khóa X

1. Nội dung kiến nghị của cử tri và việc triển khai giám sát của Thường 
trực HĐND tỉnh

Sau kỳ họp thứ nhất, thứ hai, đại biểu HĐND tỉnh khóa X đã tiếp xúc cử tri 
báo cáo kết quả kỳ họp, đồng thời ghi nhận nhiều ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử 
tri trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh. Thường trực HĐND tỉnh 
đã tổng hợp, chuyển 181 kiến nghị cử tri đến UBND tỉnh xem xét, giải quyết2.

Tại kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa X, UBND tỉnh đã có Báo cáo số 221/BC-
UBND ngày 30/11/2021 về trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ nhất, thứ hai; theo 
đó, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cho các ngành, địa phương xem xét giải quyết, đề 
xuất, trả lời 100% ý kiến cử tri đề nghị.

Thực hiện các quy định về giám sát giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri, các 
Ban của HĐND tỉnh đã thẩm tra3, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ 
đạo các sở, ngành, địa phương giải quyết và báo cáo tiến độ thực hiện các nội dung 
đã nêu trong Báo cáo số 221/BC-UBND. Tại các phiên họp Thường trực HĐND 
tỉnh định kỳ hằng tháng, các cuộc giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND, các 
Ban của HĐND tỉnh với các địa phương, đơn vị đã xem xét các nội dung này trong 
chương trình làm việc, nhằm nắm bắt thông tin để đánh giá tiến độ, hiệu quả việc 
giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

2. Kết quả giải quyết 
2.1. Đối với Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh
Qua tiếp thu các kiến nghị của cử tri, từ sau kỳ họp thứ nhất, thứ hai, HĐND 

tỉnh khóa X đến nay, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp với UBND tỉnh tổ chức 

1 Báo cáo số 168/BC-HĐND ngày 03/12/2021 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát giải quyết ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 21, 
HĐND tỉnh khóa IX và tiến độ thực hiện kiến nghị sau giám sát tại Báo cáo số 112/BC-HĐND ngày 21/7/2021 của HĐND tỉnh.
2 Theo Báo cáo số 152/BC-HĐND ngày 21/10/2021 của Thường trực HĐND tỉnh về việc tổng hợp ý kiến cử tri sau kỳ họp 
thứ nhất, thứ hai, HĐND tỉnh khóa X có: 36 ý kiến về lĩnh vực ĐT, XD, GT; 39 ý kiến về lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi 
trường; 09 ý kiến về lĩnh vực tài chính, ngân sách; 27 ý kiến về lĩnh vực nông lâm nghiệp; 17 ý kiến về lĩnh vực công 
thương, thông tin, truyền thông; 15 ý kiến trên lĩnh vực pháp chế, nội chính; 35 ý kiến về cơ chế, chính sách, văn hóa, xã 
hội, y tế, giáo dục - đào tạo và 03 ý kiến liên quan các lĩnh vực khác.
3 Ban Kinh tế - Ngân sách (BC số 180/BC-HĐND ngày 03/12/2021); Ban Văn hóa – xã hội (BC số 199/BC-HĐND ngày 
06/12/2021); Ban Dân tộc (BC số 193/BC-HĐND ngày 06/12/2021); Ban Pháp chế BC số 163/BC-HĐND ngày 03/12/2021)
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06 kỳ họp4 trình HĐND tỉnh khóa X xem xét, ban hành nhiều cơ chế, chính sách 
quan trọng nhằm khôi phục, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội sau 
dịch Covid-19; đồng thời, quyết định xã hội hóa đầu tư một số lĩnh vực, giải quyết 
kịp thời các vấn đề cấp thiết trên địa bàn như: Nghị quyết số 37/2021/NQ-HĐND 
ngày 08/12/2021 về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 
miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 – 2025; Nghị quyết số 06/2022/NQ-
HĐND ngày 12/01/2022 về Quy định chính sách đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư trong 
một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025; Nghị quyết số 
21/NQ-HĐND ngày 25/6/2022 về quyết định chủ trương đầu tư dự án Kè chống xói 
lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại đoạn từ Ủy ban nhân dân phường Cẩm An đến khu vực 
An Bàng, thành phố Hội An; Nghị quyết số 41/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 
về quy định chính sách hỗ trợ mức đóng cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự 
nguyện tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2022-2025; Nghị quyết 14/2022/NQ-HĐND 
ngày 21/4/2022 về quy định chính sách hỗ trợ cải thiện mức sống cho một số đối 
tượng thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo đang hưởng chính sách người có công cách 
mạng và đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn tỉnh; Kéo dài 
thời gian thực hiện Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 về giảm phí 
tham quan một số điểm trên địa bàn thành phố Hội An và mức hỗ trợ phục hồi, phát 
triển du lịch do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 đến ngày 31/12/2022...

Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo các Ban của HĐND tỉnh chủ động rà soát, 
lồng ghép vào kế hoạch giám sát, khảo sát để nắm thông tin về kết quả tổ chức thực 
hiện cơ chế chính sách do HĐND tỉnh ban hành; triển khai hoạt động giám sát 
chuyên đề về công tác lập, tổ chức thực hiện, quản lý quy hoạch phát triển đô thị 
trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 – 2020; tổ chức chất vấn những vấn đề nổi cộm 
được cử tri và dư luận quan tâm5… Trên cơ sở đó, HĐND tỉnh thông qua nghị quyết 
chất vấn và trả lời chất vấn6, đưa ra các giải pháp đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ 
đạo triển khai nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế liên quan. 

Tại các kỳ họp, HĐND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách quy định như: 
Mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và 
các đối tượng khó khăn khác trên địa bàn tỉnh; sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 của HĐND tỉnh quy định mức phụ cấp, 
phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, 
công an viên, thôn/khối đội trưởng; mức bồi dưỡng, bồi dưỡng kiêm nhiệm đối với 
người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; quy định 
chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế đối với người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai 
đoạn 2022-2025; thống nhất đưa ra khỏi quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ đối với dự 
án thủy điện Đăk Pring 2 tại thôn A Bát, xã Chà Val; đồng thời, giao UBND tỉnh chỉ 
đạo cơ quan chuyên môn tiếp tục tổ chức rà soát quy hoạch thủy điện trên địa bàn 
tỉnh, kiên quyết đề xuất loại ra khỏi quy hoạch đối với các dự án thủy điện nhỏ không 

4 Gồm: Kỳ họp thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy và thứ tám của HĐND tỉnh khóa X (trong đó, kỳ họp thứ thứ 
sáu, thứ tám  tổ chức bằng trực tuyến để giải quyết công việc phát sinh, đột xuất)
5 Như: Công tác quản lý, bảo vệ môi trường và tài nguyên khoáng sản; xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ 
liệu quản lý đất đai; giải pháp chống ngập úng thành phố Tam Kỳ và vùng phụ cận; công tác quản lý, cấp nước sạch, 
nước hợp vệ sinh cho nhân dân (ở đô thị và nông thôn) và một số nội dung khác trên lĩnh vực du lịch, y tế…
6 Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp 
thứ tư, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
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đảm bảo hiệu quả kinh tế, ảnh hưởng lớn đến dân cư và tác động đến môi trường… 
đã góp phần giải quyết những vướng mắc phát sinh từ thực tiễn cuộc sống.

2.2. Đối với UBND tỉnh và các ngành, địa phương
Về cơ bản, đa số ý kiến của cử tri được UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa 

phương tiếp thu, đề ra lộ trình giải quyết. 
Một số nội dung đã chỉ đạo các ngành xây dựng đề án, cơ chế, chính sách hỗ 

trợ, triển khai thực hiện như: Quy định mức chi hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ rừng 
tự nhiên trong các lưu vực thủy điện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 – 2025; quy 
định khoảng cách, địa bàn; mức khoán kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh ở xã, 
thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ; quy 
định mức bồi dưỡng đối với cộng tác viên dân số, gia đình, trẻ em và nhân viên y tế 
thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; quy định cơ chế hỗ trợ đầu tư, tu bổ các di tích 
được xếp hạng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022 – 2025...

a) Nhóm kiến nghị được tiếp thu, giải quyết: Xem xét, hỗ trợ các hộ gia đình đã 
và đang thực hiện di dời, sắp xếp dân cư; bố trí vốn sự nghiệp để sửa chữa trường học 
bị hư hỏng, xuống cấp và mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy và học cho ngành giáo 
dục; tu sửa một số nơi sạt lở của đoạn ĐT 609; đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường 
ĐT 612 (đoạn qua trung tâm chợ Hà Châu); đẩy nhanh tiến độ thi công sửa chữa cầu 
Suối Lở (xã Tam An) trên tuyến tỉnh lộ ĐT 615; có biện pháp kiểm soát chặt chẽ, xử lý 
đối với các doanh nghiệp khai thác khoáng sản tại Bãi vàng 38, xã Phước Hòa đã hết 
thời gian hoạt động theo giấy phép để đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương...

b) UBND tỉnh cũng đã thông tin về khả năng đảm bảo nguồn lực, các quy định 
pháp luật liên quan để đại biểu HĐND tỉnh thông tin đến cử tri; đồng thời, tiếp tục 
giao cho ngành nghiên cứu, kiến nghị Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương xem xét 
giải quyết như: Kiểm tra, xác định nguyên nhân để có kế hoạch trồng dặm, trồng mới 
rừng ngập mặn xã Tam Giang, huyện Núi Thành; hỗ trợ xây dựng kè sông Ly Ly kéo 
dài về phía Đông; khảo sát, đầu tư xây dựng kè chống xói lở cho cánh Bắc thôn Trà 
Đông; kè chắn vùng hạ lưu dọc sông Thu Bồn (đoạn qua địa phận xã Duy Tân); gia 
cố kè thôn Đông Bình (xã Duy Vinh); có chính sách hỗ trợ diện tích cây cao su bị 
ngã, đỗ do thiên tai cuối năm 2020; cho phép người dân dọc hai bờ sông Tranh được 
sử dụng cát, sỏi (vật liệu xây dựng thông thường) tại chỗ xây dựng nhà cửa, mồ mã, 
các công trình phụ khác phục vụ nhu cầu gia đình và giao UBND xã chịu trách nhiệm 
quản lý, theo dõi khai thác, sử dụng; thu hồi đất Công ty InnovGreen để giao cho 
người dân canh tác, sản xuất nhằm tăng thu nhập, nâng cao đời sống của người dân…

c) Nhóm kiến nghị UBND tỉnh đã tiếp thu chỉ đạo, đang triển khai thực hiện 
chiếm tỷ lệ khá lớn; nhiều nội dung có phân giao trách nhiệm nhưng chưa hạn định 
thời gian, yêu cầu báo cáo tiến độ thực hiện, điển hình như: Đầu tư Âu thuyền xã 
đảo Tân Hiệp; bố trí nguồn kinh phí hằng năm để đầu tư cơ sở hạ tầng, nhất là giao 
thông tại hai xã An toàn khu (Phước Trà và Sông Trà); điều chỉnh mở rộng đường 
ĐT 614 đoạn Tiên Sơn đi Việt An; chính sách đền bù, hỗ trợ cho các hộ dân có rớ 
đáy bị ảnh hưởng do thi công, sửa chữa nâng cấp khu neo đậu tránh trú bão An Hòa; 
thu hồi lại toàn bộ diện tích đất đã cho Xí nghiệp Hợp tác xã Kinh tế biển Chu Lai...

d) Các nội dung chưa được giải quyết xong: 
(1) Đề nghị kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan trong phối hợp quản 

lý bảo vệ rừng, năng lực quản lý của đơn vị chủ quản và giải quyết dứt điểm việc 
lấn chiếm đất rừng của Công ty Cổ phần Lâm đặc sản Quảng Nam.
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Tại Báo cáo số 221/BC-UBND ngày 30/11/2021, UBND tỉnh giao UBND 
huyện Núi Thành chỉ đạo các phòng chức năng ở huyện, Công an huyện, UBND xã 
Tam Xuân 2, kiểm tra, xác minh các nội dung theo báo cáo của Xí nghiệp Lâm 
nghiệp Quảng Nam7 để xử lý theo đúng quy định của pháp luật; báo cáo kết quả 
trước ngày 31/3/2022; tuy nhiên, đến nay chưa có kết quả.

Nhận thấy, tình trạng lấn chiếm đất rừng trên địa bàn tỉnh thời gian vừa qua diễn 
biến khá phức tạp, một số vụ việc phát sinh đơn thư kiến nghị, phản ánh kéo dài, chưa 
được xử lý, trong đó có nguyên nhân do trách nhiệm của các cơ quan có chức năng 
trong phối hợp quản lý, bảo vệ rừng. Do đó, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND 
tỉnh tiếp tục chỉ đạo, xử lý và báo cáo kết quả để thông tin, trả lời cho cử tri được rõ.

(2) Về đề nghị thu hồi diện tích trồng rừng tại khu vực đập Khe Cát (do Thị đội 
Hội An quản lý) giao lại cho xã Duy Trung quản lý để trồng cây gỗ lớn, cây bản địa.

Theo hồ sơ quản lý, diện tích đất trồng rừng tại khu vực đập Khe Cát là khu đất 
hậu cứ trước đây do Ban chỉ huy Quân sự thị xã Hội An (nay là thành phố Hội An) quản 
lý và đã được trả lại Chính phủ diện tích 167,00 ha (không nằm trong Quy hoạch đất 
Quốc phòng 1996-2000) theo Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 13/6/1997 của Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch đất Quốc phòng do quân đội quản lý trên địa bàn 
Quân khu V; UBND tỉnh đã đề nghị UBND huyện Duy Xuyên tổng hợp, có văn bản đề 
xuất UBND tỉnh đăng ký làm việc với Quân khu V xác lập thủ tục bàn giao lại diện tích 
đất trên cho địa phương quản lý, xây dựng phương án, tổ chức giao đất cho người dân ổn 
định sản xuất, tạo sinh kế cho người dân; tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có kết quả.

Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo UBND huyện 
Duy Xuyên và các ngành liên quan phối hợp triển khai thực hiện để sớm giao đất 
cho Nhân dân sản xuất, tránh lãng phí tài nguyên đất.

(3) Về nội dung các kiến nghị: (a) Có phương án nạo vét lòng hồ Đập Phú Lộc 
để nâng trữ lượng nước đảm bảo tưới phục vụ sản suất nông nghiệp cho nhân dân. (cử 
tri huyện Duy Xuyên); (b) Khảo sát, nạo vét lòng hồ Phước Hà phục vụ nước tưới sản 
xuất nông nghiệp cho Nhân dân 02 xã Bình Phú, Bình Định Nam (cử tri huyện Thăng 
Bình); (c) đề nghị có chủ trương, hỗ trợ kinh phí nạo vét lòng hồ chứa nước Trung thủy 
nông đập Đá Vách, xã Tiên Cảnh để đảm bảo tích nước phục vụ sản xuất và đời sống 
Nhân dân. (cử tri huyện Tiên Phước).

Theo báo cáo của UBND tỉnh, các công trình Hồ chứa nước (Phú Lộc huyện Duy 
Xuyên xây dựng năm 1938, Phước Hà huyện Thăng Bình xây dựng năm 1997, Đá Vách 
huyện Tiên Phước xây dựng năm 1978) đều do Công ty Thủy lợi Quảng Nam quản lý, 
phục vụ nước tưới cho các địa phương; báo cáo của sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn8 thì hiện nay lòng của các hồ chứa nước đã bị bồi lắng khá nhiều, kết hợp với tình 
hình thời tiết nắng nóng kéo dài dẫn đến tình trạng thiếu nước tại một số khu vực nhất là 
cuối vụ Hè Thu hằng năm. Do đó, UBND tỉnh đã đề nghị Công ty Thủy lợi Quảng Nam 
nghiên cứu các quy định hiện hành, xây dựng phương án, cơ chế thực hiện nạo vét và tận 
dụng nguồn đất, cát gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi 
trường kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh sớm xem xét, giải quyết. 

Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Công ty Thủy 
lợi Quảng Nam và các ngành liên quan xây dựng phương án, cơ chế thực hiện nạo 

7 Báo cáo số 149/ĐBC-XN ngày 26/6/2021
8 Tại Báo cáo số 614/SNN&PTNT-NVTH ngày 28/3/2022 về trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ nhất, thứ hai
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vét các lòng hồ chứa nước để đảm bảo nhu cầu nước tưới phục vụ sản xuất cho 
Nhân dân tại các địa phương trong tỉnh.

(4) Xem xét hỗ trợ các xã xây dựng lò đốt rác hoặc điểm xử lý rác thải để đảm 
bảo xử lý rác thải tại xã (do địa bàn các xã xa khu xử lý rác thải tập trung tại thị trấn 
Thạnh Mỹ và xã Chà Val9, giao thông đi lại khó khăn, nếu vận chuyển về Khu xử lý 
rác thải tập trung thì rất tốn kém kinh phí).

Theo báo cáo của UBND tỉnh, huyện Nam Giang được quy hoạch 02 Khu xử 
lý rác thải tập trung; trong đó, Khu xử lý rác thải tại thị trấn Thạnh Mỹ (diện tích 1,6 
ha) đang hoạt động và Khu xử lý rác thải tại xã Chà Val (diện tích 1,5 ha) dự kiến 
đưa vào sử dụng năm 2022. Đối với các xã giao thông đi lại khó khăn theo nội dung 
kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã đề nghị UBND huyện Nam Giang rà soát, đề 
xuất kinh phí đầu tư xử lý rác thải cụ thể đối với từng địa phương, báo cáo UBND 
tỉnh qua Sở Tài nguyên và Môi trường để nghiên cứu, đề xuất giải pháp cụ thể. Tuy 
nhiên, đến thời điểm hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường vẫn chưa nhận được đề 
xuất của địa phương.

Thường trực HĐND tỉnh nhận thấy đây là vấn đề cấp thiết, do đó, đề nghị 
UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo địa phương phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường 
đề xuất, kiến nghị phương án xử lý rác phù hợp nhằm đảm bảo vệ sinh, môi trường 
trong xử lý rác thải, nhất là trên địa bàn các huyện miền núi. 

(5) Đề nghị đầu tư xây dựng trạm bơm nước từ sông Vu Gia vào tưới cánh 
đồng Ngọc Kinh Đông với diện tích 22 ha.

Nội dung này, tại Báo cáo số 221/BC-UBND ngày 30/11/2021, UBND tỉnh 
giao UBND huyện Đại Lộc chủ động chỉ đạo các phòng chức năng tiến hành kiểm 
tra thực tế và rà soát xét thấy các công trình cần thiết, nằm trong danh mục công 
trình thủy lợi nhỏ thì xem xét đưa vào kế hoạch hằng năm gửi Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trình UBND tỉnh xin hỗ trợ 
nguồn kinh phí thực hiện theo chương trình Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND của 
Hội đồng nhân dân tỉnh hoặc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Theo báo cáo số 202/BC-UBND ngày 15/6/2022, UBND huyện Đại Lộc10 đã 
có Tờ trình gửi UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin chủ 
trương và hỗ trợ kinh phí để đầu tư xây dựng công trình nêu trên. Thường trực 
HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh sớm chỉ đạo để thông tin, trả lời cho cử tri được rõ.

(6) Đề nghị kiểm tra, xử lý triển khai dự án điện năng lượng, nuôi gà công 
nghiệp do Công ty Thanh Quảng thực hiện tại đồi Trà Quân, thuộc HTX Mỹ Tân 
An, xã Tam Xuân 1 (thi công chưa hoàn thành, thực hiện không đúng theo dự án đã 
được UBND tỉnh phê duyệt, hiện nay tiếp tục HTX cho các đơn vị thuê để làm các 
dự án điện năng lượng, nuôi gà công nghiệp gây bất bình trong Nhân dân).

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5945/UBND-KTN ngày 
08/9/2021 về việc kiểm tra, rà soát các vấn đề liên quan đến phát triển điện mặt trời 
trên địa bàn huyện Núi Thành; ngày 03/11/2021, Sở Công Thương đã chủ trì, phối 
hợp với sở Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND 

9 Theo Quyết định số 1662/QĐ-UBND ngày 19/6/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án quản lý chất thải rắn 
tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, huyện Nam Giang được quy hoạch 02 Khu xử lý rác thải 
(tại thị trấn Thạnh Mỹ và xã Chà Val).
10 Báo cáo số 202/BC-UBND ngày 16/6/2022 của UBND huyện Đại Lộc phục vụ Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - 
Ngân sách HĐND tỉnh.
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huyện Núi Thành và các đơn vị, địa phương liên quan của huyện; Công ty Điện lực 
Quảng Nam đã kiểm tra thực tế tại các hệ thống điện mặt trời mái nhà tại đồi Trà 
Quân, xã Tam Xuân I, huyện Núi Thành và đã họp thống nhất một số nội dung như: 
Về tình hình sử dụng đất của Hợp tác xã Nông nghiệp Mỹ Tân An; tình hình xây 
dựng các hệ thống điện năng lượng mặt trời tại đồi Trà Quân… Tuy nhiên, theo ý 
kiến của các sở, ngành, địa phương tham gia kiểm tra, đối với việc Hợp tác xã Mỹ 
Tân An được nhà nước cho thuê đất, thu tiền thuê đất hằng năm nên không được 
cho thuê lại đất, chỉ được cho thuê tài sản trên đất. Đối với việc tổ chức sản xuất 
đảm bảo các tiêu chí trang trại thì chỉ có trang trại gà của Cao Văn Đà là đảm bảo, 
còn lại các trang trại khác chưa tổ chức sản xuất trang trại.

Để có cơ sở xử lý tình trạng quản lý, sử dụng đất tại đồi Trà Quân, xã Tam 
Xuân I, UBND tỉnh đã giao cho UBND huyện Núi Thành thực hiện kiểm tra toàn 
diện; UBND huyện Núi Thành có Báo cáo số 344/BC-UBND ngày 03/11/2021. Bên 
cạnh đó, UBND huyện Núi Thành cũng đã có dự kiến kế hoạch thanh tra năm 2022 
về nội dung thanh tra toàn diện tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Hợp tác 
xã Mỹ Tân An, xã Tam Xuân 1. Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, sau khi có kết quả 
thanh tra, kiểm tra, rà soát của các cơ quan, đơn vị, giao Sở Công Thương tổng hợp, 
báo cáo Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh trước ngày 31/3/2022 để theo dõi, chỉ 
đạo. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có kết quả.

Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo, báo cáo kết quả kiểm 
tra, xử lý nội dung kiến nghị nêu trên để thông tin, trả lời cho cử tri được rõ.

II. Tiến độ thực hiện kiến nghị sau giám sát 
1. Việc chỉ đạo thực hiện 04 kiến nghị chưa giải quyết xong (tại Báo cáo 

số 112/BC-HĐND ngày 21/7/2021)
Sau khi xem xét Báo cáo số 196/BC-UBND ngày 11/11/202111 của UBND 

tỉnh về tiến độ, kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Thường trực 
HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh xem xét 04 nội dung đã được chỉ đạo, kiểm tra 
nhưng chưa giải quyết xong tại Báo cáo số 112/BC-HĐND ngày 21/7/2021 của 
HĐND tỉnh12. Qua theo dõi tiến độ trả lời các ý kiến cử tri tại Báo cáo số 39/BC-
UBND ngày 24/02/2022 của UBND tỉnh13 nhận thấy: Các nội dung trên đã được 
UBND tỉnh tiếp thu, chỉ đạo ngành, địa phương tập trung giải quyết và báo cáo kết 
quả theo tiến độ đề ra; trong đó, đã chỉ đạo và đang triển khai thực hiện đối với 02 
nội dung: Dự kiến khởi công xây dựng nhà máy xử lý rác theo quy hoạch tại Hội An 
vào tháng 3/2022 và vận hành vào tháng 9/2022; đề nghị các địa phương vận dụng 
một số cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, trong đó có khuyến 
khích phát triển chăn nuôi theo các Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 25/02/2021, 
Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh để lồng ghép hỗ trợ 

11 Báo cáo số 196/BC-UBND ngày 11/11/2021 của UBND tỉnh về tiến độ, kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Báo 
cáo số 112/BC-HĐND ngày 21/7/2021 của Thường trực HĐND tỉnh và Báo cáo số 107/BC-UBND ngày 01/7/2021 của UBND tỉnh
12 (1) Về chấp thuận chủ trương cho khu du lịch sinh thái Cổng Trời được thuê và sử dụng lòng hồ thủy điện Trường Sơn - 
Sông Bung 5 phát triển du lịch; (2) Về đề nghị đẩy nhanh tiến độ đầu tư các nhà máy xử lý rác theo quy hoạch tại Hội An; (3) 
Về thu hồi diện tích đã quy hoạch nhưng không trồng cao su của Công ty cao su Quảng Nam, Công ty nông trường cao su 
Quảng Nam; (4) Cử tri đề nghị có giải pháp hỗ trợ nguồn giống để người dân tái đàn chăn nuôi lợn sau bệnh dịch tả lợn Châu 
Phi vì hiện nay nguồn lợn giống không đảm bảo chất lượng, giá lợn giống cao, Nhân dân không có vốn đầu tư).
13 Về tiến độ triển khai thực hiện đối với các nội dung trả lời ý kiến cử tri còn tồn đọng, chưa giải quyết dứt điểm theo 
đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh tại Báo cáo số 168/BC-HĐND ngày 03/12/2021
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một phần con giống theo ý kiến kiến nghị của cử tri về hỗ trợ nguồn giống để người 
dân tái đàn chăn nuôi lợn sau bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

Đối với 02 nội dung kiến nghị chưa giải quyết xong, gồm: 
(1) Về chấp thuận chủ trương cho khu du lịch sinh thái Cổng Trời được thuê 

và sử dụng lòng hồ thủy điện Trường Sơn - Sông Bung 5 phát triển du lịch. Theo 
báo cáo của UBND tỉnh, việc khai thác, phát triển du lịch trên lòng hồ thủy điện 
phải có ý kiến thống nhất của chủ hồ, đập thuỷ điện. Tuy nhiên, đến nay Công ty Cổ 
phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (PECC1), chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện Sông 
Bung 5 vẫn chưa thống nhất phương án kết hợp khai thác du lịch trên lòng hồ Thủy 
điện Sông Bung 5; UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu 
các quy định có liên quan, đề xuất phương án xử lý đối với việc cho thuê lòng hồ 
thủy điện Sông Bung 5 cho PECC1 (điều chỉnh hình thức sử dụng đất từ Nhà nước 
cho thuê đất sang hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất) để giải 
quyết chủ trương cho Khu du lịch sinh thái Trường Sơn - Sông Bung được thuê và 
sử dụng lòng hồ thủy điện Sông Bung 5 để phát triển du lịch.

Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các cơ 
quan, đơn vị liên quan sớm làm việc, thống nhất hướng giải quyết đối với những nội 
dung còn vướng mắc liên quan kiến nghị về chấp thuận chủ trương cho khu du lịch sinh 
thái Cổng Trời được thuê và sử dụng lòng hồ thủy điện Trường Sơn - Sông Bung 5 phát 
triển du lịch; báo cáo kết quả về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 01/9/2022. 

(2) Về thu hồi diện tích đã quy hoạch nhưng không trồng cao su của Công ty 
cao su Quảng Nam, Công ty nông trường cao su Quảng Nam

Theo báo cáo của UBND tỉnh, hiện nay Công ty TNHH MTV cao su Quảng 
Nam đang thuê đơn vị tư vấn thực hiện đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính tỷ lệ 
1/5.000 tại các huyện Hiệp Đức, Nông Sơn, Phước Sơn để giải quyết tồn tại trong 
quá trình quản lý, sử dụng đất của Công ty và đang trình Sở Tài nguyên và Môi 
trường thẩm định Phương án Thiết kế kỹ thuật - Dự toán đo đạc chỉnh lý bản đồ địa 
chính. Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành kế hoạch thanh tra về việc quản lý, 
sử dụng đất của Dự án trồng cao su - Công ty TNHH MTV cao su Quảng Nam tại 
huyện Nông Sơn và huyện Phước Sơn tại Quyết định số 758/QĐ-STNMT ngày 
21/12/2021 về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022. Theo kế hoạch 
thanh tra, nội dung nêu trên sẽ được thanh tra trong Quý I/2022.

Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc Sở Tài 
nguyên và Môi trường phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Nông Sơn triển khai 
thực hiện kế hoạch thanh tra; Báo cáo kết quả về Thường trực HĐND tỉnh trước 
ngày 01/9/2022. 

14 (1) Cử tri đề nghị có giải pháp khắc phục tình trạng bồi lấp nghiêm trọng tại bờ biển Cửa Đại gây khó khăn cho việc lưu 
thông của các phương tiện tàu thuyền; đồng thời có giải pháp kè cứng tại khu vực bãi tắm và bờ biển Cửa Đại bị sạt lở do ảnh 
hưởng của bão nhằm giữ đất, giữ đường, giữ tài sản Nhà nước và Nhân dân. (2) Về đề nghị xem xét, điều chỉnh quy hoạch dự 
án Khu công viên ven biển Khu A tại khối phố Tân Thành, phường Cẩm An, vừa qua khu vực này đã bị sạt lở từ 10 - 15m do 
biển xâm thực. Điều chỉnh quy định về mật độ xây dựng và tách thửa tại dự án khu dân cư Bắc tỉnh lộ 607 do quy định này 
không còn phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của người dân và thực trạng quản lý xây dựng hiện nay. (3) Về giải quyết kiến 
nghị của cử tri phản ánh tình trạng đầu tư không đồng bộ, chậm khắc phục hư hỏng các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, cây 
xanh, vướng mắc đất… tại khu vực dự án: 1A, 1B, 2A, khu đô thị số 9, An Phú Quý, Ngân Câu - Ngân Giang, Khu tái định cư 
trường Đại học Nội vụ... thuộc phường Điện Ngọc (cây xanh không được chăm sóc, đường chưa thảm nhựa, hệ thống điện 
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2. Việc chỉ đạo thực hiện 06 kiến nghị14 chưa giải quyết xong (tại Báo cáo 
số 168/BC-HĐND ngày 03/12/2021)

Qua theo dõi tiến độ trả lời các ý kiến cử tri tại Báo cáo số 39/BC-UBND 
ngày 24/02/2022 của UBND tỉnh15, Thường trực HĐND tỉnh nhận thấy UBND tỉnh 
đã tiếp thu, chỉ đạo các ngành, địa phương giải quyết, trả lời 04/06 kiến nghị16. 

Đối với 02 nội dung kiến nghị chưa giải quyết xong, gồm: 
(1) Về đề nghị xem xét, điều chỉnh quy hoạch dự án Khu công viên ven biển 

Khu A tại khối phố Tân Thành, phường Cẩm An, vừa qua khu vực này đã bị sạt lở 
từ 10 - 15m do biển xâm thực. Điều chỉnh quy định về mật độ xây dựng và tách thửa 
tại dự án khu dân cư Bắc tỉnh lộ 607 do quy định này không còn phù hợp với nhu 
cầu, nguyện vọng của người dân và thực trạng quản lý xây dựng hiện nay.

Theo báo cáo, hiện nay UBND tỉnh đang chỉ đạo Sở Xây dựng khẩn trương xem 
xét, thẩm định các nội dung đề nghị của UBND thành phố Hội An (tại Tờ trình số 
06/TTr-UBND ngày 12/01/2022 về đề nghị thẩm định và phê duyệt điều chỉnh cục bộ 
Quy hoạch chi tiết (1/500) Khu A, thuộc cụm công viên ven biển tại phường Cẩm An, 
thành phố Hội An; Tờ trình số 25/TTr-UBND ngày 21/02/2022 về đề nghị điều chỉnh 
điều lệ quản lý xây dựng QH chi tiết (1/500) khu dân cư Bắc Tỉnh lộ 607, phường Tân 
An, thành phố Hội An), báo cáo UBND tỉnh trong tháng 3/2022 để xem xét, quyết định. 

Do đó, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo và báo 
cáo kết quả giải quyết về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 01/9/2022 để thông 
tin, trả lời cho cử tri được rõ.

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

Trả lời nội dung này, UBND tỉnh giao UBND thị xã Điện Bàn chủ trì kiểm 
tra, xác nhận hiện trạng, vướng mắc cụ thể từng dự án, báo cáo UBND tỉnh xem xét, 

chiếu sáng hư hỏng ở một số nơi…). (4) Về đề nghị hỗ trợ kinh phí đầu tư một số hạng mục các di tích lịch sử đã được công 
nhận trên địa bàn huyện Núi Thành. (5) Về đề nghị ban hành khung giá rừng, định giá thiệt hại về rừng theo Luật Lâm nghiệp 
năm 2017 để có cơ sở pháp lý giải quyết, xử lý các vụ việc phá rừng, hủy hoại rừng. (6) Về đề nghị xây dựng kè chống sạt lở, bảo 
vệ dân cư bờ Nam sông cầu Bà Rén (đoạn qua Trung tâm hành chính, xã Quế Xuân 1).
15 Về tiến độ triển khai thực hiện đối với các nội dung trả lời ý kiến cử tri còn tồn đọng, chưa giải quyết dứt điểm theo 
đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh tại Báo cáo số 168/BC-HĐND ngày 03/12/2021
16 Quyết định chủ trương đầu tư dự án Kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại đoạn từ Ủy ban nhân dân phường 
Cẩm An đến khu vực An Bàng, thành phố Hội An, với mục tiêu: Phòng, chống xói lở bờ biển, tái tạo lại bãi biển; từng 
bước hoàn thiện hệ thống công trình phòng, chống sạt lở bờ biển Cửa Đại, thành phố Hội An, góp phần giảm nhẹ 
thiên tai do biến đổi khí hậu gây ra, tạo động lực phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội địa phương; ban hành Quyết 
định số 02/2022/QĐ-UBND ngày 12/01/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về quy định khung giá rừng và giá cho 
thuê rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND ngày 
21/4/2022 về quy định cơ chế hỗ trợ đầu tư, tu bổ các di tích được xếp hạng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 
2022 – 2025; Có Công văn số 7539/UBND-KTN ngày 25/10/2021 gửi Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên 
tai, Văn phòng Chính phủ, các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất hỗ 
trợ kinh phí khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, trong đó có danh mục công trình kè 
chống sạt lở, bảo vệ dân cư bờ Nam sông cầu Bà Rén (đoạn qua Trung tâm hành chính xã Quế Xuân 1), với chiều dài 
cần gia cố khoảng 1km, kinh phí dự kiến 100 tỷ đồng. Hiện nay, các Bộ, ngành Trung ương đang nghiên cứu, tổng 
hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
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chỉ đạo giải quyết; đồng thời, yêu cầu UBND thị xã Điện Bàn báo cáo theo chỉ đạo 
của UBND tỉnh tại Công văn số 9012/UBND-TH ngày 15/12/2021 trước ngày 
05/3/2022. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có kết quả giải quyết.

Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tích cực chỉ đạo, báo cáo kết quả 
giải quyết về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 01/9/2022.

III. Đánh giá chung
1. Kết quả đạt được
Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh đã lắng nghe, tiếp thu nghiêm 

túc các kiến nghị cử tri, tăng cường trách nhiệm giám sát việc giải quyết ý kiến cử 
tri. Qua đó, nắm bắt kịp thời các thông tin quan trọng trong việc thẩm tra đề nghị 
xây dựng nghị quyết, là cơ sở đối chiếu, đánh giá kết quả thực hiện chính sách, pháp 
luật trên địa bàn tỉnh.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị 
tập trung nghiên cứu tiếp thu, trả lời những vấn đề cử tri quan tâm kiến nghị. Đối 
với những vấn đề cử tri có ý kiến nhiều lần, chậm giải quyết của các ngành, đơn vị, 
UBND tỉnh đã kịp thời chỉ đạo giải quyết, khắc phục nhiều tồn tại, vướng mắc trong 
công tác quản lý nhà nước của các ngành và địa phương.

Thường trực HĐND, UBND tỉnh đã có sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời trong 
việc tổng hợp, trả lời. Đa số các ngành và địa phương nghiêm túc tiếp thu các vấn đề 
cử tri phản ánh, đề ra giải pháp chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước 
trên các lĩnh vực được cử tri kiến nghị, phản ánh.

2. Tồn tại, hạn chế
Việc giải quyết những vấn đề tồn đọng còn một số nội dung chưa trọng tâm; 

chưa nêu rõ giải pháp và lộ trình, thời gian giải quyết dứt điểm. Có những nội dung, 
vấn đề phải chỉ đạo nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết dứt điểm.

Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc của UBND tỉnh đối với các sở, ngành, 
địa phương trong triển khai thực hiện chỉ đạo giải quyết kiến nghị cử tri có nội dung 
chưa quyết liệt; một số nội dung cử tri nhiều lần kiến nghị nhưng chưa được tập 
trung chỉ đạo, giải quyết, trả lời thỏa đáng dẫn đến tiến độ triển khai thực hiện các 
chủ trương, chỉ đạo của HĐND, UBND tỉnh trong việc giải quyết kiến nghị cử tri 
của một số địa phương, đơn vị còn chậm17.

IV. Kiến nghị
1. Ủy ban nhân dân tỉnh
Kịp thời trả lời và giải quyết các kiến nghị chính đáng của cử tri, nâng cao 

hơn nữa chất lượng giải quyết.
Thường xuyên chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc giải quyết các vấn đề thuộc 

thẩm quyền đã giao cho các sở ngành, địa phương thực hiện. Chỉ đạo kiểm tra, xem 

17 Sở Nội vụ chậm trễ trả lời cử tri huyện Nam Giang về kiến nghị liên quan đến hướng dẫn cụ thể chế độ lương tập sự 
đối với công chức, viên chức trong thời gian tập sự làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn 
(Thường trực HĐND tỉnh đã có 02 văn bản đề nghị nhưng chưa nhận được trả lời).
Các địa phương như: Tam Kỳ, Núi Thành, Thăng Bình, Duy Xuyên… chưa thực hiện nhiệm vụ báo cáo được UBND 
tỉnh giao tại Công văn số 7647/UBND-TH ngày 28/10/2021 về tham mưu, giải quyết, trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp 
thứ nhất, thứ hai, HĐND tỉnh khóa X,
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xét, giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc cử tri đã nhiều lần kiến nghị nhưng 
chưa được giải quyết, xem xét có hình thức xử lý trách nhiệm đối với những cơ 
quan liên quan chậm trễ trong việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri. Đồng thời, 
chỉ đạo giải quyết những nội dung đã kiểm tra nhưng chưa giải quyết dứt điểm 
thuộc thẩm quyền; báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện về Thường trực HĐND tỉnh 
trước ngày 01/8/2022.

Về Báo cáo việc giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trình tại các 
kỳ họp HĐND tỉnh cần nêu cụ thể giải pháp, lộ trình, thời gian giải quyết những vấn 
đề cử tri kiến nghị.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc 
thực hiện chỉ đạo của HĐND, UBND tỉnh trong trả lời, giải quyết ý kiến cử tri, thực 
hiện tốt chức năng đại diện của cơ quan dân cử bảo đảm kiến nghị được giải quyết 
kịp thời, dứt điểm, đáp ứng tốt nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của cử tri. Kịp 
thời tham mưu, đề xuất Thường trực HĐND tỉnh tổ chức các phiên giải trình, chất 
vấn liên quan việc thực hiện kiến nghị cử tri.

3. Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp chặt chẽ với Thường 
trực HĐND tỉnh trong hoạt động giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Các Tổ 
đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam cấp huyện 
trong tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri đảm bảo vấn đề được tổng hợp phải rõ địa 
chỉ, nội dung cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải 
quyết. Cập nhật kết quả giải quyết, trả lời của cơ quan có thẩm quyền để thông tin đến 
cử tri và tiếp tục kiến nghị giải quyết, trả lời đối với những nội dung chưa thỏa đáng. 
Công khai trên các phương trên thông tin đại chúng để người dân giám sát.

Trên đây là báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của 
cử tri sau kỳ họp thứ nhất, thứ hai, HĐND tỉnh khóa IX và tiến độ thực hiện kiến 
nghị sau giám sát tại Báo cáo số 168/BC-HĐND ngày 03/12/2021 của HĐND tỉnh. 
Kính trình HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

Nơi nhận:
- TT HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Ban Thường trực MTTQVN tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- CPVP, các Phòng: CTHĐ,TH-TT-DN;
- Lưu VT, CV.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Nguyễn Công Thanh
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