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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 21, HĐND tỉnh khóa IX

 
Qua xem xét Báo cáo số 107/BC-UBND ngày 01/7/2020 của UBND tỉnh về 

trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa IX và qua kết quả giám 
sát, khảo sát tại một số địa phương, đơn vị, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh 
báo cáo một số nội dung sau:

I. Về nội dung trả lời ý kiến cử tri của UBND tỉnh trên lĩnh vực kinh tế - 
ngân sách

Sau kỳ họp thứ 21, 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 kinh tế - 
ngân sách có 53 ý kiến, kiến nghị của cử tri1 được UBND tỉnh trả lời.

Qua thẩm tra, Ban nhận thấy có 01 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; 43 kiến nghị 
thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; 09 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải 
quyết của UBND cấp huyện3. Phần lớn các ý kiến đã được UBND tỉnh trả lời cơ 
bản sát, đúng với nội dung cử tri kiến nghị, đảm bảo quy định của pháp luật và phù 
hợp với khả năng, nguồn lực của tỉnh, phân giao trách nhiệm cơ quan chủ trì, 
phối hợp giải quyết. Tuy nhiên, vẫn còn một số nội dung trả lời còn chung chung, 

1 Có 35 ý kiến trên lĩnh vực đầu tư, xây dựng, giao thông; 02 ý kiến trên lĩnh vực tài chính, ngân sách; 10 ý 
kiến trên lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường, nông lâm nghiệp; 05 ý kiến trên lĩnh vực công thương, 
thông tin truyền thông; 01 ý kiến trên lĩnh vực khác.
2 Cử tri huyện Thăng Bình đề nghị lắp đặt đèn tín hiệu giao đoạn qua ngã tư chợ Quán Gò.
3 (1) Cử tri huyện Thăng Bình đề nghị nâng cấp mở rộng tuyến đường ĐH2, xã Bình Đào (giáp xã Bình Dương, 
Bình Hải 7km); mở rộng đường ngang qua đường sắt trên tuyến ĐH10 (đoạn qua xã Bình Chánh); (2) Cử tri huyện 
Nam Giang đề nghị quan tâm sửa chữa, nâng cấp tuyến đường Chà Val đi Đắc Pring nhằm phục vụ đi lại của người 
dân các xã biên giới: Chà Val, Đắc Tôi, Đắc Pre, Đắc Pring; (3) Cử tri huyện Phú Ninh đề nghị kiểm tra, rà soát 
hiện trạng các cây cầu bắt qua kênh chính Phú Ninh vì hiện nay nhiều cây cầu đã xuống cấp, gây mất an toàn giao 
thông (nhất là cây cầu Bà Năng, thôn Đại An, xã Tam Đại); (4) Cử tri huyện Bắc Trà My đề nghị quan tâm đầu tư 
xây dựng cầu và đường dẫn vào khu di tích lịch sử cấp tỉnh (Nha Sơn Phòng) tại thôn Dương Đông, xã Trà Dương; 
(5) Cử tri huyện Duy Xuyên đề nghị xây mới cầu qua Lệ Bắc (xã Duy Châu); kè chống xói lở dọc sông Thu Bồn 
đoạn từ thôn Thạnh Xuyên đi Tĩnh Yên, xã Duy Thu; (6) Cử tri huyện Quế Sơn đề nghị tiếp tục đầu tư xây dựng 
giai đoạn 2 đường ĐH04 qua Trung tâm thị trấn Hương An; Cử tri huyện Tiên Phước đề nghị sớm bố trí đất tái 
định cư cho người dân thị trấn Tiên Kỳ sau khi thu hồi đất để làm đường Nam Quảng Nam; (7) Cử tri huyện Bắc 
Trà My đề nghị đầu tư tuyến đường đi thôn 3 xã Trà Giác vả thôn 3 xã Trà Giáp; (8) Cử tri huyện Nông Sơn đề 
nghị hỗ trợ kinh phí xây dựng đường ĐH7 từ quán Cỏ Bông (thôn Trung Hạ, xã Quế Trung) đi xã Ninh Phước 
(huyện Nông Sơn); (9) Cử tri huyện Quế Sơn đề nghị đầu tư mở rộng tuyến đường ĐH08 (tuyến đường liên 
huyện:Quế Sơn – Thăng Bình – Hiệp Đức); Xây dựng cầu vượt lũ Rù Rì; Đầu tư xây dựng đường ven bao thị trấn 
Đông Phú giai đoạn 2.
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chưa hạn định thời gian giải quyết đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên 
quan. Cụ thể như sau:

1. Có 39 kiến nghị cử tri được UBND tỉnh trả lời rõ ràng, trọng tâm; giao 
nhiệm vụ các cơ quan giải quyết ý kiến cử tri. (chi tiết phụ lục kèm theo)

 (Đề nghị đại biểu xem nội dung trả lời tại Báo cáo 107/BC-UBND ngày    
01/7/2021 của UBND tỉnh).

2. Có 04 kiến nghị đã được UBND tỉnh giao trách nhiệm giải quyết 
nhưng chưa nêu rõ hạn định giải quyết, báo cáo kết quả giải quyết, cụ thể:

- Cử tri thị xã Điện Bàn đề nghị có biện pháp xử lý và giải pháp khắc phục tại 
tuyến đường 603B (còn gọi là đường Võ Nguyên Giáp) đã làm được gần 10 năm 
nhưng hệ thống cống thoát nước hai bên đường không có lối thoát nước nối ra 
sông, các công ty du lịch xả nước gây mùi hôi thối trong hệ thống cống, đặc biệt 
vào mùa mưa nước tràn lên mặt đường và gây ngập úng cục bộ, nhiều đoạn tràn 
vào nhà dân nước bị ô nhiễm nặng (nội dung này đã được UBND tỉnh trả lời 
nhưng chưa giải quyết dứt điểm, cử tri tiếp tục kiến nghị).

Ban xét thấy, nội dung này nhân dân rất bức xúc, kiến nghị nhiều lần đã được 
UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tuy nhiên tiến độ triển khai chậm. Do đó, Ban đề 
nghị UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến 
độ đầu tư hệ thống thoát nước các dự án ven biển phía Bắc thị xã Điện Bàn (giai 
đoạn II), đồng thời chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác 
kiểm tra, giám sát việc bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp du lịch nằm trên 
tuyến ĐT 603B, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Cử tri huyện Quế Sơn đề nghị chỉ đạo các Sở, ngành có liên quan và Ủy ban 
nhân dân huyện Quế Sơn, chủ đầu tư phối hợp hoàn chỉnh các hạng mục trong dự 
án và hạng mục bổ sung của dự án khu phố chợ Bà Rén nhằm sớm hoàn thành đưa 
công trình vào sử dụng.

Nội dung trả lời của UBND tỉnh đã chỉ đạo cụ thể tại Công văn số 
135/UBND-KTN ngày 08/01/2021, Sở Xây dựng đã hướng dẫn Công ty TNHH 
Kinh doanh Tân Ngọc Phúc thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng Đường ống 
thoát nước thải nối dài ra sông Bà Rén và vách ngăn; sắp xếp kinh doanh tại nhà 
bách hóa tổng hợp.

Qua xem xét, Ban nhận thấy, dự án khu phố chợ Bà Rén xây dựng đã lâu, 
hoàn thành cơ bản một số hạng mục, do đó, để phát huy hiệu quả đầu tư, tạo điều 
kiện cho nhân dân kinh doanh hàng hóa, Ban đề nghị UBND tỉnh khẩn trương chỉ 
đạo chủ đầu tư, cơ quan chuyên môn phối hợp địa phương, đơn vị đẩy nhanh tiến 
độ đầu tư các hạng mục đấu nối còn lại; kiểm tra xử lý và báo cáo kết quả giải 
quyết về UBND tỉnh để theo dõi.

- Cử tri Điện Bàn đề nghị chỉ đạo cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm tình 
trạng ô nhiễm môi trường do cơ sở chế biến cá tại khu vực giáp ranh Điện Bàn - 
Hội An gây ra, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân (nội dung này đã được 
UBND tỉnh trả lời nhưng chưa giải quyết dứt điểm, cử tri tiếp tục kiến nghị).
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Ban xét thấy nội dung này đã được UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương 
kiểm tra, giám sát nhưng chưa giải quyết dứt điểm, làm ảnh hưởng không nhỏ đến 
chất lượng cuộc sống của nhân dân. Do đó, Ban đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ 
đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, các địa phương tiếp tục kiểm tra, theo dõi các 
cơ sở này trong việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, nhất 
là khâu xử lý nước thải của cơ sở; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý 
nghiêm các trường hợp vi phạm. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa 
phương có giải pháp di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường vào khu, cụm công 
nghiệp, vùng sản xuất tập trung nhằm tạo thuận lợi trong công tác quản lý bảo vệ 
môi trường.

- Cử tri thị xã Điện Bàn đề nghị xem xét giải quyết đối với trường hợp chủ sử 
dụng đất (trước 1980) đã chuyển nhượng hoặc cho con phần diện tích đất thuộc 
phạm vi hành lang Quốc lộ 1A trước khi Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, đến khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì Nhà nước trừ hành 
lang giao thông thuộc quyền sử dụng đất của hộ dân. Nay hành lang Quốc lộ 1A 
theo quy hoạch tim đường ra 14,5m (trước đây từ chân lề đường vào 20m là hành 
lang) và Nhân dân phải nộp thuế 100% khi đưa vào diện tích sử dụng là không hợp 
lý, bởi vì nguyên thủy không phải là đất Nhà nước cấp.

Ban nhận thấy, ngày 24/6/2021, UBND thị xã Điện Bàn có Tờ trình số 
241/TTr-UBND gửi Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị phê duyệt phương án 
triển khai thực hiện rà soát hồ sơ và công nhận đất ở tại 4 xã, phường trên thị xã 
Điện Bàn do hồ sơ địa chính lập theo Chỉ thị số 299/TTg chưa xác lập. Hiện nay, 
Sở Tài nguyên và Môi trường đang rà soát. Do đó, Ban đề nghị UBND tỉnh tăng 
cường chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện, 
đảm bảo quyền lợi của nhân dân.

II. Kiến nghị, đề xuất
1. Đối với UBND tỉnh:
- Giao trách nhiệm cụ thể, thời hạn giải quyết, chế độ thông tin báo cáo cho các 

cơ quan và theo dõi, đôn đốc đến cùng giải quyết kiến nghị cử tri.
- 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.
- Thường xuyên rà soát, đôn đốc, kiểm tra những nội dung đã chỉ đạo thực 

hiện; có giải pháp đối với các kiến nghị chưa đưa ra lộ trình, phương hướng, thời 
gian giải quyết. 

- Tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương giải quyết dứt điểm các ý kiến cử 
tri nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết dứt điểm. 

2. 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. 

Đồng thời, trong quá trình tiếp xúc cử tri cần dành thời gian thỏa đáng để khảo sát 
thực tế đối với các vấn đề cử tri kiến nghị nhất là vấn đề bức xúc mà cử tri quan 
tâm, kiến nghị nhiều lần như: công tác bảo vệ môi trường, bồi thường, giải phóng 
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mặt bằng, thu hồi đất để thực hiện các dự án.... 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 21, HĐND tỉnh khóa IX. Ban Kinh tế - Ngân sách 
HĐND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

  Nơi nhận:
- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Các ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh

   - Đại biểu khách mời;
   - VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: CPVP, CV;
   - Lưu VT, CV (Thủy).

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN

#ChuKyLanhDao 
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Phụ lục
(Kèm theo Báo cáo số     /BC-HĐND ngày    /7/2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh)

1. Cử tri huyện Phước Sơn đề nghị hỗ trợ kinh phí xây dựng, nâng cấp các 
công trình nước sinh hoạt để đảm bảo tiêu chí nông thôn mới.

2. Cử tri huyện Thăng Bình đề nghị: 
- Điều chỉnh hệ thống mương thoát nước hai bên tuyến đường từ Cây Cốc đến 

đường Võ Chí Công (khu dân cư tổ 8, thôn Phước Long, xã Bình Đào).
- Khắc phục tình trạng sạt lở nghiêm trọng tại bờ kênh chính Bắc Phú Ninh 

(đoạn qua thôn Long Hội, xã Bình Chánh).
- Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án đã bàn giao mặt bằng sạch; 

sớm công bố giá đất các khu tái định cư để Nhân dân biết, ổn định chỗ ở và phát 
triển kinh tế địa phương.

3. Cử tri huyện Hiệp Đức đề nghị: 
- Hỗ trợ kinh phí khắc phục kênh dẫn nước tưới ruộng bị hư hỏng và giải 

quyết bồi thường, hỗ trợ cho Nhân dân bị ảnh hưởng do Công ty Chế biến gỗ 
MDF san lấp mặt bằng xây dựng nhà máy từ năm 2016 gây ra.

- Nâng mức giá hỗ trợ, đền bù đối với cây Cao su khi Nhà nước thu hồi đất vì 
mức hỗ trợ, đền bù hiện nay theo Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 29/8/2019 
quá thấp so với chi phí đầu tư thực tế của người dân và một số tỉnh lân cận.

4. Cử tri huyện Núi Thành đề nghị:
- Sớm triển khai dự án Neo đậu tàu cá tại cảng cá An Hòa giai đoạn 2.
- Rà soát những diện tích đất đã thu hồi của dự án đường cao tốc chưa sử 

dụng giao lại cho UBND xã quản lý vì hiện nay Nhân dân tái lấn chiếm nhiều.
5. Cử tri huyện Phú Ninh đề nghị:
- Đẩy nhanh tiến độ thi công công trình tuyến Quốc lộ 40B đoạn qua các xã 

Tam Thái, Tam Dân.
- Đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu (xã Tam Lãnh), có giải pháp hoàn thổ, cải 

thiện môi trường, kêu gọi doanh nghiệp khác tiếp tục đầu tư để địa phương có 
nguồn thu, hạn chế thất thoát tài nguyên.

- Điều chỉnh nâng mức khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban MTTQ Việt 
Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

6. Cử tri thị xã Điện Bàn đề nghị: 
- Điều chỉnh quy hoạch dự án các khu đô thị (phường Điện Thắng Bắc).
- Quan tâm giải quyết kiến nghị của cử tri phản ánh về 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 
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phường Điện Ngọc.
- Đầu tư khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật giữa các dự án với nhau và giữa 

các dự án với các khu dân cư hiện hữu, mở rộng các tuyến đường hiện hữu.
- Nâng cấp, mở rộng tuyến 607B (Lạc Long Quân) đi từ ngã tư Thương Tín, 

Điện Nam Đông đi Điện Dương; tuyến ĐT609;  tuyến ĐH 13 (đoạn còn lại).
- Xem xét, giải quyết các dự án treo và một số dự án đã đền bù cho nhân dân 

70% diện tích nhưng vẫn kéo dài thời gian không triển khai. 
- Xây dựng cầu Bầu Sấu, nối ĐH1 với ĐT.605.
- Mở trục đường từ đường Dũng Sỹ Điện Ngọc vào nối đường số 6 khu công 

nghiệp nhằm thuận tiện việc đi lại của công nhân.
7. Cử tri thành phố Hội An 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.
- 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.
- Xem xét, điều chỉnh quy hoạch dự án Khu công viên ven biển Khu A tại 

khối phố Tân Thành, phường Cẩm An; điều chỉnh quy định về mật độ xây dựng 
và tách thửa tại dự án Khu dân cư Bắc tỉnh lộ 607.

8. Cử tri huyện Quế Sơn đề nghị: 
- Giải quyết chế độ, bán vị trí kinh doanh cho các hộ tiểu thương ở chợ cũ 

(nay là phố chợ Bà Rén) để sớm di chuyển vào chợ mới ổn định kinh doanh.
- Xây dựng kè chống sạt lở, bảo vệ dân cư bờ Nam sông cầu Bà Rén.
- Đầu tư kiên cố tuyến đường gom dân sinh đoạn qua huyện Quế Sơn.
- Phản ánh, hiện nay xe buýt ở huyện Quế Sơn nói riêng và tỉnh Quảng Nam 

nói chung không chạy được vào trung tâm thành phố Đà Nẵng mà phải qua trung 
chuyển xe buýt Đà Nẵng, vì vậy số lượng xe buýt giảm rất nhiều và gây khó khăn 
cho Nhân dân trong việc đi lại. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

9. Cử tri huyện Duy Xuyên đề nghị:
- Xây dựng kè chống xói lở dọc sông Thu Bồn đoạn từ thôn Thạnh Xuyên đi 

Tĩnh Yên, xã Duy Thu.
- Có cơ chế hỗ trợ về lãi suất vay cho các chủ tàu dự án theo chương trình 

của Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ; Ngân hàng chính 
sách xã hội giảm lãi suất vay cho các hộ vay hiện nay bị ảnh hưởng của dịch 
Covid 19.

10. Cử tri Nông Sơn đề nghị: 
- Hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng đường ĐH7.NS từ quán Cỏ Bông.
- Hỗ trợ kinh phí xây dựng đường từ cầu Nông Sơn đến Trường Sơn Đông.
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- Đề nghị hỗ trợ và thực hiện biện pháp phòng chống hạn để Nhân dân đảm 
bảo nước sản xuất, tưới tiêu và phục vụ đời sống sinh hoạt.

11. Cử tri Tiên Phước đề nghị giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiêm môi 
trường của Trại heo Hùng Vân (xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước).

12. Cử tri huyện Nam Giang đề nghị:
- Đầu tư nhà máy nước phục vụ Nhân dân đang sinh sống ở khu vực Trung 

tâm hành chính xã Chà Vàl và các khu dân cư lân cận.
- Nâng công suất nhà máy nước Thạnh Mỹ hoặc đầu tư các công trình nước 

tự chảy hợp vệ sinh để phục vụ đời sống sinh hoạt của người dân tại khu vực thị 
trấn Thạnh Mỹ.
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