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BÁO CÁO 

Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh  

về trả lời ý kiến của cử tri trên lĩnh vực kinh tế, ngân sách  

sau kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa IX 
 

Qua xem xét Báo cáo số 185/BC-UBND ngày 17/11/2020 của UBND tỉnh về 

trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa IX, Ban Kinh tế - Ngân 

sách báo cáo một số nội dung sau: 

Sau kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa IX, UBND tỉnh đã giải quyết, trả lời 

64 kiến nghị trên các lĩnh vực tài chính, ngân sách, đầu tư, xây dựng, giao 

thông, công thương, nông nghiệp, tài nguyên và môi trường1.  

Qua xem xét nội dung trả lời kiến nghị cử tri của UBND tỉnh, Ban Kinh tế 

- Ngân sách HĐND tỉnh nhận thấy, một số kiến nghị được UBND tỉnh kiến 

nghị, đề xuất với các cơ quan Trung ương giải quyết, trả lời và giao trách nhiệm 

các sở, ngành theo dõi kết quả, báo cáo về UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo2. Đối 

với các kiến nghị thuộc thẩm quyền của địa phương, cơ bản được UBND tỉnh 

trả lời rõ ràng, có chỉ đạo cụ thể và phân rõ trách nhiệm cơ quan chủ trì, phối 

hợp giải quyết, đáp ứng ngày càng tốt hơn nguyện vọng của cử tri, góp phần 

thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, Ban có một 

số ý kiến như sau:  

1. UBND tỉnh chưa phân nhóm trả lời kiến nghị cử tri theo tiến độ và thẩm 

quyền giải quyết (kiến nghị đã được giải quyết, đang được giải quyết và chưa được 

giải quyết theo thẩm quyền các cấp). Ban đề nghị UBND tỉnh phân nhóm cụ thể để 

tạo điều kiện thuận lợi trong việc theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát. 

 2. Có 05 kiến nghị cử tri được UBND tỉnh trả lời nhưng không nêu rõ thời hạn 

tham mưu, giải quyết, báo cáo tiến độ thực hiện, cụ thể: 

                                                 
1 Có 31 ý kiến trên lĩnh vực đầu tư, xây dựng, giao thông, nông - lâm nghiệp; 02 ý kiến trên lĩnh vực 

tài chính, ngân sách; 23 ý kiến trên lĩnh vực tài nguyên và môi trường; 08 ý kiến trên lĩnh vực công 

thương. 
2 (1) Cử tri thành phố Hội An đề nghị đầu tư xây dựng cầu Phước Trạch - phường Cửa Đại; tiếp tục nạo 

vét luồng lạch Cửa Đại, thành phố Hội An; (2) Cử tri huyện Quế Sơn đề nghị lắp đặt đèn tín hiệu giao 

thông tại điểm giao nhau ngã 3 Nam Cầu Bà Rén, trên Quốc lộ 1A (xã Quế Xuân 1); điểm giao nhau ngã 

3 Bắc cầu Bà Rén (ranh giới giữa huyện Quế Sơn và huyện Duy Xuyên); (3) Cử tri huyện Quế Sơn đề 

nghị khảo sát, đánh giá tác động của cây keo trồng rừng sản xuất đối với nguồn nước ngầm, từ đó có quy 

hoạch định hướng khu vực trồng rừng hợp lý cho từng loại cây trồng; (4) Cử tri huyện Phước Sơn đề 

nghị xem xét việc cấp phép khai thác khoáng sản tại khu vực Bãi Ruộng xã Phước Thành, vì đây là khu 

vực đầu nguồn, sát khu dân cư nên việc triển khai hoạt động khai thác khoáng sản sẽ gây những ảnh 

hưởng nhất định đến đời sống và sản xuất người dân.  
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- Cử tri huyện Núi Thành đề nghị kiểm tra, giải quyết việc Xí nghiệp Hợp tác 

xã Kinh tế biển Chu Lai (do ông Bùi Hữu Nghĩa làm Giám đốc và được cấp phép 

tại Quyết định số 5329/QĐ-UBND ngày 04/12/2003), hiện đã hết thời hạn cho 

thuê đất nhưng vẫn tiếp tục sử dụng diện tích trên và xây dựng nhiều công trình 

trái phép gây bức xúc trong Nhân dân. 

- Cử tri huyện Quế Sơn đề nghị xây dựng kênh tiêu úng và chống xâm nhập 

mặn các xã vùng Đông của huyện Quế Sơn (Quế Xuân 1, Quế Xuân 2, Quế Phú, 

Hương An); kè chống sạt lở, bảo vệ dân cư bờ Nam sông cầu Bà Rén (đoạn qua 

Trung tâm hành chính - kinh tế, xã Quế Xuân 1). 

- Cử tri thị xã Điện Bàn đề nghị giải quyết việc để thất lạc hồ sơ địa chính 

làm ảnh hưởng đến quyền lợi của nhân dân 04 phường: Điện Ngọc, Điện Thọ, 

Điện Thắng Bắc, Điện Trung.  

- Cử tri huyện Tiên Phước đề nghị giải quyết dứt điểm việc 36 hộ dân của thôn 

3 và thôn 4 xã Tiên Ngọc, xâm lấn trái phép đất (khoảng 100 ha) đã được nhà nước 

cấp cho phân trại tạm giam T154 (tất cả các hộ nêu trên đều sử dụng và canh tác đất 

từ năm 1975 đến nay và hầu như không có tranh chấp, có 07 hộ đã được UBND 

huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; kinh tế và thu nhập, đời sống của 36 

hộ dân chủ yếu dựa vào diện tích đất đang canh tác của phân trại tạm giam). 

- Cử tri huyện Nam Giang đề nghị sớm triển khai thực hiện công tác quy hoạch 

cụm công nghiệp Cà Đăng, xã Tà Bhing nhằm giải quyết lao động tại địa phương.  

Ban đề nghị UBND tỉnh nêu rõ thời hạn tham mưu giải quyết, báo cáo tiến độ 

đối với các ngành, địa phương để cử tri theo dõi, các cơ quan liên quan kiểm tra, 

giám sát; đồng thời, nâng cao trách nhiệm trong tham mưu, giải quyết kiến nghị 

của cử tri. 

3. Có 03 kiến nghị cử tri trên lĩnh vực giao thông3 được UBND tỉnh chỉ đạo Sở 

Giao thông vận tải tổng hợp, đề xuất đưa các công trình vào đầu tư trong kế hoạch 

trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và Sở Kế hoạch và Đầu tư đang tổng hợp, báo cáo 

UBND tỉnh để xem xét, báo cáo HĐND tỉnh. Qua thẩm tra báo cáo đánh giá tình 

hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và dự kiến kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (cho ý kiến lần 02) trình tại kỳ 

họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa IX, các dự án trên lĩnh vực giao thông chuyển tiếp 

sang giai đoạn 2021 - 2025 cần số vốn rất lớn, chưa cân đối được nguồn ngân sách 

tỉnh để khởi công các dự án mới ở giai đoạn 2021 - 2025. Ban đề nghị UBND tỉnh 

chỉ đạo cơ quan chuyên môn xem xét tính cấp thiết của các dự án, khả năng cân đối 

ngân sách để đề xuất phương án xử lý phù hợp trong thời gian đến. 

4. Có 02 kiến nghị của cử tri các huyện Thăng Bình, Phú Ninh liên quan đến 

một số tồn tại trong quá trình thi công tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi 

đã được kiến nghị rất nhiều lần, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. 

                                                 
3 (1) Cử tri huyện Đại Lộc đề nghị đầu tư xây mới Cầu 3 Khe 1, 2, 3 trên địa bàn xã Đại Hưng, Đại Lãnh, 

Đại Sơn (do các cây cầu này quá hẹp, quanh co, che khuất tầm nhìn); (2) Cử tri thị xã Điện Bàn đề nghị 

nâng cấp, mở rộng tuyến 607B (Lạc Long Quân) đi từ ngã tư Thương Tín, Điện Nam Đông đi Điện 

Dương, tuyến ĐT609; (3) Cử tri thị xã Điện Bàn đề nghị xây mới cầu  Ông Đốc nối liền vùng Gò Nổi với 

huyện Đại Lộc. 
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Ban đề nghị UBND tỉnh tiếp tục có ý kiến với Bộ Giao thông vận tải đôn đốc chủ 

đầu tư giải quyết dứt điểm, hoàn trả lại các tuyến đường đã sử dụng trong quá trình 

thi công đường cao tốc như đã cam kết với các địa phương. 

5. Đối với kiến nghị của cử tri thành phố Tam Kỳ đề nghị chấn chỉnh tình 

trạng xây dựng trái phép, không phép ảnh hưởng chung đến quy hoạch dọc các 

tuyến đường lớn như: đường Điện Biên Phủ, đường 129, đường Nam Quảng Nam 

chưa được trả lời rõ ràng. Ban đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn và 

địa phương kiểm tra và trả lời có hay không việc xây dựng trái phép dọc các tuyến 

đường nêu trên để có biện pháp xử lý, chấn chỉnh. 

6. Một số kiến nghị, đề xuất 

a) Đối với UBND tỉnh 

- Đối với các kiến nghị xin ý kiến cơ quan Trung ương, đề nghị UBND tỉnh 

chỉ đạo, theo dõi sát ý kiến phản hồi để triển khai thực hiện và thông tin cho cử tri 

và các cơ quan liên quan biết.  

- Xác định rõ trách nhiệm các cơ quan, đơn vị, địa phương trong trường hợp 

chậm hoặc không giải quyết dứt điểm kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền.  

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ trong việc giải 

quyết kiến nghị, nhất là những vấn đề cử tri bức xúc, kiến nghị nhiều lần. 

b) Đối với Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh 

Tăng cường giám sát việc trả lời, giải quyết kiến nghị cử tri của UBND tỉnh, 

nhất là những vấn đề được kiến nghị nhiều lần như: ô nhiễm môi trường, bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư, … để có ý kiến với cơ quan có thẩm quyền nhằm giải 

quyết kịp thời kiến nghị của cử tri. 

Trên đây là Báo cáo thẩm tra việc trả lời ý kiến của cử tri thuộc lĩnh vực kinh 

tế - ngân sách sau kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa IX. Ban Kinh tế - Ngân sách 

HĐND tỉnh kính báo cáo HĐND tỉnh./. 
 

Nơi nhận: 
- TT HĐND tỉnh; 

- Các ban của HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- VP HĐND tỉnh: CPVP; TH. 

- Lưu VT, TH (Châu). 

 

 

 

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Nguyễn Đức 

 


		2020-12-06T08:52:42+0700
	Việt Nam
	Hội đồng Nhân dân tỉnh<vphdnd@quangnam.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




