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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

Số:    134    /BC-HĐND 

        

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Nam, ngày     13    tháng 12  năm 2019 

 

BÁO CÁO 

Thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về trả lời ý kiến cử tri  

sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa IX 

 

Qua xem xét Báo cáo số 203/BC-UBND ngày 05/12/2019 của UBND tỉnh 

về trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa IX, Ban Dân tộc 

HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra như sau: 

1. Tình hình và nội dung ý kiến cử tri trên lĩnh vực dân tộc, miền núi  

Sau kỳ họp thứ 10, có 20 ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc lĩnh vực dân tộc 

và miền núi được chuyển đến UBND tỉnh (gồm: 08 ý kiến về lĩnh vực đầu tư, 

xây dựng, giao thông; 03 ý kiến về lĩnh vực nông nghiệp nông thôn; 04 ý kiến 

về đất đai, tài nguyên môi trường; 02 ý kiến về công thương, thông tin truyền 

thông; 04 ý kiến về thực hiện các cơ chế chính sách, văn hóa, y tế và giáo dục).  

(Bảng tổng hợp kèm theo) 

Qua thẩm tra, Ban nhận thấy UBND tỉnh đã trả lời khá cụ thể, đúng trọng 

tâm các ý kiến, kiến nghị trên tất cả các lĩnh vực cử tri quan tâm. Ngoài việc trả 

lời, UBND tỉnh đã kịp thời chỉ đạo, phân công các sở, ngành liên quan phối hợp, 

hướng dẫn các địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện; đồng thời chỉ đạo 

các địa phương thực hiện giải quyết các kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền đã 

phân cấp. 

Tuy nhiên, một số nội dung UBND tỉnh đã trả lời nhưng chưa giao trách 

nhiệm giải quyết đến các cơ quan có thẩm quyền, chưa nêu rõ thời điểm thực 

hiện các kiến nghị của địa phương, cụ thể: 

- Cử tri đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư cho 2 xã an toàn khu Phước Trà và 

Sông Trà, huyện Hiệp Đức mới được công nhận. 

Kiến nghị của cử tri đã được UBND tỉnh tiếp thu nhưng chưa có kế hoạch, 

giải pháp thực hiện cụ thể. Ban đề nghị UBND tỉnh sớm có giải pháp, lộ trình thực 

hiện và dự kiến các nguồn lực để hỗ trợ kinh phí cho 02 xã: Phước Trà và Sông Trà 

của huyện Hiệp Đức để người dân cải thiện đời sống. 

- Cử tri huyện Phước Sơn đề nghị quan tâm bờ kè dọc Sông Trường dự án 

Thủy điện Đắk Mi 4 khu vực nhân dân sinh sống trước mùa mưa để đảm bảo an 

toàn cho người dân; đồng thời quan tâm đầu tư cầu qua Sông Trường tại thôn 2, xã 

Phước Hòa, huyện Phước Sơn. 

UBND tỉnh đã trả lời khá cụ thể về những khó khăn về nguồn kinh phí đầu tư 

kè bảo vệ bờ Sông Trường là khá lớn. Tuy nhiên, đây là vấn đề khá bức thiết cần 

sớm có giải pháp để thực hiện; Ban đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo giao các ngành, các 



2 

 

cơ quan chuyên môn phối hợp kiểm tra, khảo sát cụ thể để đề xuất các phương án 

bảo vệ, tránh nguy cơ sạt lở mạnh, làm ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, an toàn 

tài sản, tính mạng của người dân sống dọc bờ Sông Trường. 

Đối với cầu qua Sông Trường tại thôn 2, xã Phước Hòa, UBND tỉnh đã giao 

UBND huyện Phước Sơn kiểm tra, rà soát, khảo sát nhu cầu đầu tư. Tuy nhiên, thời 

gian qua UBND huyện Phước Sơn đã nhiều lần đề xuất, kiến nghị, làm việc với 

UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh; Ban Dân tộc HĐND tỉnh cũng đã khảo sát 

chuyên đề về đời sống người dân tại các khu tái định cư các dự án thủy điện và đã 

có kiến nghị Báo cáo trước HĐND tỉnh, UBND tỉnh nhưng chưa được quan tâm. 

Ban đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành liên quan kiểm tra, tham mưu UBND 

tỉnh đưa danh mục hỗ trợ để đầu tư nhằm giải quyết các vấn đề bức thiết về đời 

sống, sản xuất, lưu thông hàng hóa gắn với quản lý, bảo vệ và phát triển rừng của 

nhân dân vùng tái định cư thủy điện thôn 2 xã Phước Hòa. 

- 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). 

Nội dung này, UBND tỉnh chưa chỉ đạo cụ thể cho các ngành liên quan 

phối hợp kiểm tra, xử lý đối với các đối tượng, tổ chức khai thác vàng trái phép 

và các trường hợp có hành vi tiếp tay, bao che, vi phạm pháp luật về quản lý, bảo 

vệ rừng, khai thác khoáng sản trái phép. 

Theo Ban, hiện nay tình trạng khai thác vàng trái phép ở một số nơi vẫn 

còn diễn biến phức tạp, một số điểm nóng chưa được giải quyết dứt điểm, gây ô 

nhiễm nghiêm trọng đến môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất,  

an ninh trật tự, tệ nạn xã hội …, do đó, đi liền với các giải pháp, UBND tỉnh cần 

quy rõ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân khi để xảy ra tình trạng khai thác 

vàng, khoáng sản trái phép gây hậu quả nghiêm trọng.  

- Cử tri huyện Tiên Phước đề nghị hỗ trợ kinh phí đo đạc, lập lại cơ sở dữ 

liệu đất đai, vì hiện nay hầu hết hồ sơ địa chính trước đây đều sai trên 70%. 

UBND tỉnh đã giao UBND huyện Tiên Phước rà soát, tổng hợp nhu cầu, 

khối lượng, tỷ lệ, kinh phí, tiến độ thực hiện dự án và làm việc với sở Tài 

nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.  

Liên quan vấn đề này, Ban đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và 

Môi trường phối hợp với UBND các huyện miền núi đẩy nhanh tiến độ xây 

dựng phương án hỗ trợ kinh phí đo đạc bổ sung, đo vẽ lại, chỉnh lý, cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất lâm nghiệp 

09 huyện miền núi trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định trong năm 2020. 

2. Kiến nghị, đề xuất  

- Để sớm giải quyết hiệu quả các vấn đề cử tri nêu, Ban đề nghị UBND tỉnh 

bổ sung nội dung trả lời các kiến nghị nêu trên, xác định cụ thể thời hạn, chế độ 

thông tin báo cáo đối với các sở, ngành để kịp thời đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ 
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giải quyết cũng như làm cơ sở để các Ban HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu 

HĐND tỉnh giám sát kết quả giải quyết. 

- Đề nghị Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc giải 

quyết các kiến nghị cử tri của UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn trên địa 

bàn ứng cử; đồng thời, báo cáo kết quả giải quyết ý kiến cử tri đến Thường trực 

HĐND tỉnh để theo dõi.  

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về Báo cáo trả lời 

ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 10 của UBND tỉnh, kính trình HĐND tỉnh xem xét./. 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                          
- Thường trực HĐND, UBND tỉnh; 

- Các Ban của HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Đại biểu khách mời; 

- VP HĐND tỉnh: CPVP, CV; 

- Lưu VT, TH (Yến). 

TM. BAN DÂN TỘC 

TRƯỞNG BAN 
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