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BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh
về trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa IX
Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh về thẩm tra việc trả
lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 16. Qua xem xét Báo cáo số 185/BC-UBND ngày
17/11/2020 của UBND tỉnh; kết hợp thông tin qua giám sát, khảo sát. Ban Dân
tộc HĐND tỉnh báo cáo như sau:
I. Kết quả thẩm tra nội dung trả lời ý kiến cử tri của UBND tỉnh trên
lĩnh vực dân tộc – miền núi
Sau kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa IX, Thường trực HĐND tỉnh đã tổng
hợp các ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến UBND tỉnh. Theo đó, lĩnh vực dân tộc có
08 ý kiến, kiến nghị của cử tri được UBND tỉnh trả lời. Qua thẩm tra, Ban nhận
thấy: phần lớn các ý kiến đã được UBND tỉnh đã trả lời rõ ràng, phân giao trách
nhiệm cơ quan chủ trì, phối hợp, đề ra các giải pháp cụ thể, tuy nhiên, vẫn còn
một số nội dung trả lời còn chung chung, chưa hạn định thời gian giải quyết của
các cơ quan, đơn vị, địa phương. Cụ thể như sau:
1. Các ý kiến đã trả lời cụ thể, đầy đủ thông tin và làm rõ được vấn đề cử tri
yêu cầu; đồng thời phân công rõ trách nhiệm của cơ quan chủ trì, phối hợp hướng
dẫn giải quyết, gồm:
- Ý kiến cử tri huyện Nam Giang:
+ Đề nghị đầu tư khai thác tiềm năng du lịch sinh thái thác Grăng;
+ Đề nghị rà soát, kiểm tra, bóc tách đất sản xuất của người dân trước đây
ra khỏi bản đồ Nghị định 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ.
- Ý kiến cử tri huyện Nam Trà My:
+ Đề nghị có kế hoạch kiểm tra, đánh giá lại việc thuê môi trường rừng
trồng sâm của các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn xã Trà Linh (hiện nay
diện tích thuê lớn nhưng sử dụng để trồng sâm thì quá ít).
+ Đề nghị kéo dài thời vụ trồng rừng gỗ lớn theo Quyết định số 14/QĐUBND của UBND tỉnh đến hết tháng 03/2021 để đạt yêu cầu đề ra.
+ Tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn huyện (18/35 thôn
chưa được phủ sóng điện thoại di động).
2. Các ý kiến đã giao trách nhiệm giải quyết, nhưng chưa nêu rõ thời điểm
báo cáo kết quả giải quyết, cụ thể:
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- Ý kiến của cử tri huyện Quế Sơn đề nghị sớm tổ chức cắm mốc giới theo
quy hoạch 03 loại rừng ngoài thực địa.
Nội dung trả lời UBND tỉnh có thể hiện tiến độ thực hiện cắm mốc ranh giới
ngoài thực địa và có phân giao trách nhiệm Sở Tài chính tham mưu bố trí kinh
phí để thực hiện. Tuy nhiên, qua kết quả giám sát, khảo sát của Ban tại các địa
phương miền núi cho thấy còn diện tích rừng khá lớn chưa được cắm mốc phân
định các loại rừng. Vấn đề này đã được Ban kiến nghị nhiều lần, nhưng tiến độ
thực hiện còn chậm, do vậy, Ban đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ban,
ngành và địa phương liên quan khẩn trương rà soát, bóc tách diện tích rừng, hoàn
thiện các hồ sơ, thủ tục liên quan về kinh phí, sớm triển khai hoàn thành công tác
cắm mốc giới trên thực địa trong năm 2021 nhằm đảm bảo cho công tác quản lý,
bảo vệ và phát triển rừng hiệu quả, đúng quy định pháp luật, tránh tình trạng xâm
hại rừng trái phép.
- Ý kiến của cử tri huyện Tây Giang “đề nghị có chế độ hỗ trợ hàng tháng
cho các già làng, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.
Nội dung trả lời UBND tỉnh có phân giao trách nhiệm cho cơ quan chuyên
môn liên quan trong việc nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh để xem xét, báo cáo
cấp có thẩm quyền quyết định. Ban đề nghị UBND tỉnh cần thông tin thêm cho
cử tri về các chính sách áp dụng đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc
thiểu số được quy định tại Quyết định 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của
Thủ tướng Chính phủ.
3. Ngoài ra, ý kiến kiến nghị của cử tri huyện Nam Giang đề nghị hỗ trợ
kinh phí mở rộng quy mô làng dệt thổ cẩm Zơra, thôn Ga Lêê chưa được UBND
tỉnh trả lời (phần này UBND tỉnh trả lời nhầm sang ý kiến kiến nghị cho cử tri
huyện Bắc Trà My về bố trí kinh phí xây dựng các thiết chế văn hóa sau khi thực
hiện sắp xếp lại thôn, tổ dân phố).
II. Kiến nghị, đề xuất
Để giải quyết hiệu quả các vấn đề cử tri kiến nghị, đáp ứng ngày càng tốt
hơn nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, Ban
đề nghị:
- UBND tỉnh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo và đôn đốc các sở, ngành, địa
phương liên quan đẩy nhanh tiến độ thời hạn giải quyết, chế độ thông tin báo cáo
và xác định rõ trách nhiệm các cơ quan, đơn vị trong trường hợp chậm hoặc
không giải quyết dứt điểm kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền, gây bức xúc
trong nhân dân.
- 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; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến cử tri đến Thường trực HĐND tỉnh để theo
dõi.
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Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về trả lời ý kiến
cử tri sau kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa IX 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.
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