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BÁO CÁO TÓM TẮT 

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

 

 Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc trả lời ý 

kiến cử tri trong tỉnh 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 nghiên cứu, xem 

xét, giải quyết, trả lời ý kiến cử tri thuộc thẩm quyền. UBND tỉnh đã tổng hợp 

trả lời những nội dung cử tri phản ánh, quan tâm thuộc thẩm quyền giải quyết 

của tỉnh tại Báo cáo số 203/BC-UBND ngày 05/12/2019 và đã gửi đến quý vị 

đại biểu tham dự kỳ họp. 

Tại kỳ họp này, UBND tỉnh báo cáo tóm tắt trả lời ý kiến cử tri sau kỳ 

họp thứ 10, cụ thể như sau: 

1. Về nội dung kiến nghị, phản ánh của cử tri sau kỳ họp thứ 10, 

HĐND tỉnh khóa IX: 

Qua các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh khóa IX sau kỳ họp 

thứ 10, Thường trực HĐND tỉnh đã tổng hợp và chuyển đến UBND tỉnh gần 

100 kiến nghị, phản ánh, đề xuất của cử tri trên hầu hết các lĩnh vực, cụ thể:  

Lĩnh vực đầu tư - xây dựng - giao thông 30 kiến nghị (chiếm tỷ lệ 30% 

trên tổng số kiến nghị);  

Lĩnh vực nông nghiệp - nông thôn 6 kiến nghị (chiếm tỷ lệ 6% trên tổng 

số kiến nghị);  

Lĩnh vực tài chính - ngân sách 9 kiến nghị (chiếm tỷ lệ 9% trên tổng số 

kiến nghị);  

Lĩnh vực đất đai - tài nguyên, môi trường 24 kiến nghị (chiếm tỷ lệ 24% 

trên tổng số kiến nghị);  

Lĩnh vực Công thương - Thông tin - Truyền thông 5 kiến nghị (chiếm tỷ 

lệ 5% trên tổng số kiến nghị);  

Lĩnh vực cơ chế chính sách - văn hóa  xã hội - y tế - giáo dục 18 kiến nghị 

(chiếm tỷ lệ 18% trên tổng số kiến nghị);  

Lĩnh vực nội chính - chế độ đối với cán bộ cơ sở 12 kiến nghị (chiếm tỷ lệ 

12% trên tổng số kiến nghị);  
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Các kiến nghị còn lại liên quan đến các tồn tại trong quá trình thi công 

đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đoạn qua địa bàn tỉnh. 

Các kiến nghị, phản ánh của cử tri nêu trên đã được UBND tỉnh chuyển 

đến các Sở, Ban, Ngành và địa phương liên quan xem xét, tham mưu UBND 

tỉnh giải quyết theo đúng thẩm quyền quy định.  

2. Về kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri của UBND 

tỉnh sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa IX: 

Sau khi tiếp nhận các kiến nghị, phản ánh của cử tri sau kỳ họp thứ 10,  

UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành và địa phương liên quan nghiên cứu, 

xem xét, giải quyết.  Đến nay, toàn bộ các kiến nghị đã được trả lời (đạt tỷ lệ 

100%). Cụ thể như sau: 

a) Có 61/100 kiến nghị (chiếm 61%) được UBND tỉnh tiếp thu, chỉ đạo 

kiểm tra, giải quyết cụ thể, dứt điểm, như:  

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

tâm thôn ASờ, xã Mà Cooih – huyện Đông Giang;  

Quan tâm đầu tư xã Phước Trà và Sông Trà huyện Hiệp Đức;     hỗ trợ kinh 

phí xây dựng khu bán trú cho học sinh là người đồng bào dân tộc thiểu số đang 

học tại trường Trung học phổ thông Hiệp Đức;  hỗ trợ kinh phí đầu tư, nâng cấp 

mở rộng tuyến Quốc lộ 14E và tuyến giao thông kết nối 3 điểm du lịch (Hòn 

Kẽm ở xã Hiệp Hòa; Khe Cái ở xã Hiệp Thuận; khu di tích Khu ủy Khu V tại xã 

Sông Trà);  

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

Quế Sơn; bố trí kinh phí thực hiện đầu tư xây dựng nông thôn mới theo số thôn 

trước khi sáp nhập; quan tâm đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi vừa và nhỏ 

trên địa bàn huyện Quế Sơn;  

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 

huyện Phú Ninh;  

Tăng mức hỗ trợ làm nhà quy định tại Nghị quyết số 12 ngày 19 tháng 4 

năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh của cử tri huyện Nam Trà My; 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 đến việc thực hiện Nghị quyết 42 của 

HĐND tỉnh của cử tri các huyện Đại Lộc, Phước Sơn;  bố trí ngân sách hỗ trợ 

cho các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã tổ chức Đại hội (ngoài kinh phí đã cấp 

theo Nghị quyết số 22 của HĐND tỉnh) của cử tri huyện Nam Trà My;  

Đề nghị xây dựng quy hoạch cáp viễn thông nhằm đảm bảo mỹ quan, xây 

dựng đô thị văn minh của cử tri huyện Phước Sơn; đề nghị quan tâm hỗ trợ mua 

thẻ bảo hiểm y tế đối với bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo thuộc hộ gia đình đã 
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thoát nghèo của cử tri huyện Bắc Trà My; đề nghị quan tâm xây dựng cơ sở vật 

chất tại Cơ sở cai nghiện ma túy của cử tri huyện Phước Sơn… 

b) Có 18/100 kiến nghị (chiếm 18%) được UBND tỉnh tiếp thu, giải 

quyết theo lộ trình hoặc giao nhiệm vụ cho các Sở, Ban, ngành liên quan 

kiểm tra, xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, như:  

Cử tri huyện Bắc Trà My đề nghị tiếp tục quan tâm đầu tư, hoàn thiện xây 

dựng cơ sở vật chất đối với trạm y tế xã; đầu tư trang thiết bị y tế gắn với đào 

tạo trình độ chuyên môn nhằm tránh tình trạng đầu tư gây lãng phí;  

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

Trung học phổ thông trên địa bàn huyện Hiệp Đức; đầu tư tuyến đường ĐT 614 

từ Tiên Phước đi Hiệp Đức;  

Quan tâm đầu tư hệ thống điện chiếu sáng tuyến đường ĐT.615 đoạn qua 

địa bàn xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh;  

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;  

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, Phước Thành huyện 

Phước Sơn) theo kiến nghị của cử tri huyện Bắc Trà My;  

Cử tri thị xã Điện Bàn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 

Trường Đại học Nội vụ chi nhánh Quảng Nam;  

Đề nghị tăng cường quản lý đối với diện tích đất nhà máy gạch Tuynen 

Việt Hàn của cử tri huyện Phú Ninh; 

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 

theo kiến nghị của cử tri huyện Nam Giang; quan tâm để giải quyết các trường 

hợp làm hồ sơ 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 của cử tri huyện Núi 

Thành… 

c) Có 7/100 kiến nghị (chiếm 7%) được UBND ghi nhận, giải trình và 

giao nhiệm vụ cho các Sở, Ban, Ngành và địa phương liên quan cung cấp 

thông tin cho cử tri được biết theo thẩm quyền, như: 

 Thông tin về tình hình tiến độ thực hiện dự án khu tái định cư đường ĐT 

617 và khu dân cư Chợ Trạm xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành;  

Tiến độ triển khai thực hiện các dự án dự án đã công bố quy hoạch chi tiết 

1/500 nhưng chậm triển khai ở các xã vùng Đông huyện Thăng Bình;  
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Tiến độ thực hiện dự án đầu tư, nâng cấp tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi, 

thành phố Tam Kỳ;  

Các giải pháp chống sâm giả, đảm bảo chất lượng, bảo vệ thương hiệu sâm 

Ngọc Linh trên địa bàn huyện Nam Trà My; 

Thông tin về các quy định, định mức hỗ trợ kinh phí cho cấp huyện thực 

hiện công tác quy hoạch các nghĩa trang nhân dân và khu xử lý rác thải theo kiến 

nghị của cử tri huyện Nam Giang;  

Thông tin về tiến độ, tình hình di dời các trụ bưu chính viễn thông trên trục 

đường ĐT 610B thị xã Điện Bàn… 

d) Có 14/100 kiến nghị (chiếm 14%) được UBND tỉnh tiếp thu, giao 

nhiệm vụ cho UBND các huyện, thị xã, thành phố liên quan kiểm tra, xem 

xét, giải quyết theo thẩm quyền, như:  

Đầu tư nhà thi đấu thể thao huyện Đông Giang phục vụ Đại hội thể thao 

các huyện miền núi vào năm 2020;  

Quan tâm khảo sát và hỗ trợ đầu tư các tuyến đường giao thông nông thôn 

trên địa bàn huyện Bắc Trà My, huyện Đông Giang;      triển khai 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 Nam Trà My theo 

quy hoạch;  

Kiểm tra, xử lý đối với các doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn 

xã Phước Hiệp, huyện Phước Sơn;  

Hỗ trợ kinh phí giúp bà con nhân dân khắc phục thiệt hại từ dịch tả lợn 

Châu Phi trên địa bàn huyện Thăng Bình;  

Giám sát việc bàn giao và hiệu quả đầu tư nhà máy xử lý nước thải trên địa 

bàn thành phố Tam Kỳ;  

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 trên địa bàn huyện Quế Sơn;  

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 huyện Nam Trà My;  

Quy định về giám định lại thương tật định kỳ đối với những người tham gia 

kháng chiến để được hưởng chế độ tương ứng với mức độ thương tật của cử tri 

huyện Quế Sơn… 

 3. Đánh giá chung: 

Sau khi tiếp nhận ý kiến phản ánh của cử tri và nhân dân trong tỉnh, 

UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành chuyên môn theo chức 
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năng, nhiệm vụ được giao, chủ động giải quyết các nội dung kiến nghị, phản 

ánh;  đồng thời tham mưu UBND tỉnh trả lời các ý kiến, kiến nghị cho cử tri đầy 

đủ, kịp thời.  

Thông qua ý kiến, phản ánh của cử tri, UBND tỉnh và lãnh đạo các Sở, 

Ban, Ngành, UBND các địa phương có đầy đủ thông tin để rà soát, kiểm tra việc 

thực hiện nhiệm vụ được giao, khắc phục được những tồn tại, hạn chế và đề ra 

giải pháp cụ thể, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề còn vướng mắc, tồn 

tại, liên quan đến đời sống và sản xuất của nhân dân. 

Nhìn chung, qua báo cáo tổng hợp, công tác tiếp nhận, tiếp thu, trả lời và 

giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri của các cơ quan chức năng thuộc tỉnh và 

UBND các địa phương đã thực hiện nghiêm túc, đúng quy định,  nhiều ý kiến 

được giải quyết kịp thời, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.      

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số ý kiến, kiến nghị chậm được giải 

quyết;  nội dung trả lời chưa trọng tâm, chưa cụ thể gắn với trách nhiệm của 

ngành, địa phương… 

UBND tỉnh ghi nhận và tiếp thu các ý kiến thẩm tra của các Ban HĐND 

tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh; đồng thời sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn 

nghiêm túc rút kinh nghiệm và thực hiện có trách nhiệm, hiệu quả hơn trong 

thời gian đến. 

Trên đây là Báo cáo tóm tắt kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau 

kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khóa IX, UBND tỉnh kính báo cáo tại kỳ họp./.  
 

 


