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BÁO CÁO
Tổng hợp nội dung thẩm tra trả lời ý kiến cử tri sau
kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XI.
Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, căn cứ ý kiến thẩm tra
của các ban của HĐND tỉnh về việc trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 16 tại Báo cáo số
185/BC-UBND ngày 17/11/2020 của UBND tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp
nội dung thẩm tra như sau:
1. Kết quả trả lời ý kiến cử tri
Sau kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa IX, Thường trực HĐND tỉnh đã tổng hợp,
phân loại các ý kiến cử tri và gửi đến UBND tỉnh đề nghị trả lời, giải quyết theo luật
định1. UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương liên quan giải quyết, trả
lời ý kiến cử tri thuộc thẩm quyền; trong đó có 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
trường2; 14 kiến nghị trên lĩnh vực nội chính - pháp chế; 08 kiến nghị trên lĩnh vực văn
hóa - xã hội; 08 kiến nghị trên lĩnh vực dân tộc.
Kết quả tổng hợp cho thấy, đa số các ý kiến đã được UBND tỉnh trả lời rõ, trọng
tâm, theo từng nhóm lĩnh vực, phân rõ cơ quan chủ trì, phối hợp, đề ra các giải pháp cụ
thể; đối với những kiến nghị thuộc thẩm quyền của Trung ương đã được UBND tỉnh
tổng hợp, kiến nghị với các Bộ, ngành liên quan và chỉ đạo các Sở, ngành theo dõi kết
quả giải quyết, báo cáo về UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.
Tuy nhiên việc trả lời ý kiến cử tri tại Báo cáo 185 vẫn còn một số vấn đề cần quan
tâm như sau:
(1) Có nội dung còn trả lời chung chung, chưa cụ thể, chưa giao nhiệm vụ cho cơ
quan có liên quan3.
(2) Nhiều nội dung chưa phân nhóm trả lời 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) để tạo điều kiện thuận lợi trong việc theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát.
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Báo cáo số 96/BC-HĐND ngày 25/9/2020 về việc tổng hợp ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa IX.
2 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.
3 Cử tri huyện Quế Sơn phản ánh chế độ phục vụ người bệnh có bảo hiểm y tế chưa tốt, danh mục
thuốc trong diện bảo hiểm y tế không đầy đủ.
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(3) Có ý kiến đã giao nhiệm vụ nhưng chưa quy định thời hạn các cơ quan, đơn vị,
địa phương báo cáo kết quả giải quyết về UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo4.
(4) Ngoài ra, có một số nội dung UBND tỉnh trả lời chưa rõ ràng, đầy đủ, cần tiếp
tục quan tâm chỉ đạo thực hiện trong thời gian đến như:
- Trả lời ý kiến cử tri huyện Núi Thành, Tiên Phước, Quế Sơn, Bắc Trà My, Thăng
Bình, Tam Kỳ đề nghị xem xét hỗ trợ cho cán bộ không chuyên trách cấp xã vì hiện nay
mức phụ cấp còn thấp, không đảm bảo cuộc sống. UBND tỉnh mới thông tin việc ban
hành quy định chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã phù hợp
với quy định của Trung ương, tình hình ngân sách của địa phương, đồng thời có giao Sở
Nội vụ tiếp tục tham mưu thực hiện theo đúng quy định, đồng thời tiếp thu ý kiến cử tri
và tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, tham mưu
UBND tỉnh để báo cáo HĐND tỉnh theo đúng thẩm quyền.
Tuy nhiên, tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 11/NQ-HĐND
ngày 21/4/2020, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn khảo sát, đánh giá tác
động của việc thực hiện Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 của HĐND
tỉnh đối với người hoạt động không chuyên trách xã trình HĐND tỉnh xem xét, điều
chỉnh nâng mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách xã tạo sự đồng bộ
về chế độ, chính sách khi áp dụng trên cùng một địa phương. Mặt khác, tại Báo cáo số
43/BC-HĐND ngày 10/7/2020 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về thẩm tra trả lời ý kiến
cử tri sau kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa IX đối với kiến nghị cử tri thị xã Điện Bàn,
Ban Pháp chế đã đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn khảo sát, đánh giá tác
động của chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách xã trình HĐND tỉnh
xem xét, điều chỉnh tăng mức hỗ trợ. Do vậy, đề nghị UBND tỉnh cần thông tin cụ thể
hơn và kịp thời chỉ đạo triển khai nội dung được HĐND tỉnh giao.
- Trả lời ý kiến cử tri huyện Quế Sơn về “đẩy mạnh chủ trương chuyển đổi vị trí
công tác trong cán bộ, công chức nhằm sử dụng có hiệu quả đội ngũ công chức gắn với
Luật phòng chống tham nhũng, phòng ngừa hạn chế những nhũng nhiễu, tiêu cực.”,
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- Lĩnh vực Kinh tế - ngân sách: (1) Cử tri huyện Núi Thành đề nghị kiểm tra, giải quyết việc Xí nghiệp Hợp
tác xã Kinh tế biển Chu Lai (do ông đã hết thời hạn cho thuê đất nhưng vẫn tiếp tục sử 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. (2 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). (3) 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. (4) 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). (5) 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.
- Lĩnh vực pháp chế: (1) Cử tri huyện Nam Giang đề nghị có cơ chế, chính sách hỗ trợ nguồn kinh phí cho các
“Tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới”; (2) Cử tri huyện Núi Thành phản ảnh về việc thực hiện quy định thời
gian làm việc của người hoạt động không chuyên trách là 24 giờ/tuần theo Quyết định số 1574/QĐ-UBND ngày
10/6/20204 của UBND tỉnh là không đảm bảo thời gian giải quyết công việc đảm nhiệm
- Lĩnh vưc dân tộc: (1) Cử tri huyện Quế Sơn đề nghị sớm tổ chức cắm mốc giới theo quy hoạch
03 loại rừng ngoài thực địa; (2) 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
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UBND tỉnh có nêu bất cập, lúng túng trong việc thực hiện như: thời gian chuyển đổi theo
quy định ngắn nên khó thực hiện (quy định 03 năm phải chuyển đổi); số cán bộ, công
chức, viên chức có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, có tính đặc thù cũng khó chuyển
đổi…
Tuy nhiên, giải pháp để giải quyết vấn đề này chưa được đề cập. Do vậy, đề nghị
UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn nghiên cứu quy định pháp luật để hướng dẫn
thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác, vừa đảm bảo thực hiện đồng bộ, thống nhất,
vừa đảm bảo phù hợp với tính chất đặc thù của từng cơ quan, đơn vị; đồng thời, tổng kết
đánh giá, tổng hợp vướng mắc trong việc chuyển đổi vị trí công tác của các cơ quan, đơn
vị trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua để kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải
quyết kịp thời.
- Trả lời ý kiến cử tri huyện Nam Giang đề nghị hỗ trợ kinh phí mở rộng quy mô
làng dệt thổ cẩm Zơra, thôn Ga Lêê: Nội dung này UBND tỉnh trả lời 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, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa
phương liên quan kiểm tra và thông tin cử tri được rõ
- Đối với 03 kiến nghị cử tri trên lĩnh vực giao thông5 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 của Ban Kinh tế - Ngân sách 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; 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.
- Đối với 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; 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.
- 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; 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.
(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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- Trả lời ý kiến cử tri huyện Quế Sơn phản ánh chế độ phục vụ người bệnh có bảo
hiểm y tế chưa tốt, danh mục thuốc trong diện bảo hiểm y tế không đầy đủ. Đối với nội
dung “danh mục thuốc trong diện bảo hiểm y tế không đầy đủ”, UBND tỉnh đã trả lời cụ
thể và chỉ đạo cơ quan có liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát. Tuy nhiên, đối với
nội dung phản ánh về “chế độ phục vụ người bệnh có bảo hiểm y tế chưa tốt”, UBND
tỉnh đã trả lời nhưng chưa đầy đủ cho cử tri được rõ. Vì vậy, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo
cơ quan chuyên môn tiếp thu ý kiến cử tri, kịp thời chấn chỉnh tinh thần, thái độ phục vụ
người bệnh tại các cơ sở y tế nhằm phục vụ đảm bảo tốt nhất cho người bệnh có bảo
hiểm y tế.
- Trả lời ý kiến cử tri thành phố Tam Kỳ đề nghị đầu tư nâng cấp, tu bổ di tích cấp
tỉnh Núi Chùa (xã Tam Phú). Bên cạnh nội dung trả lời của UBND tỉnh đối với các di
tích cử tri thành phố Tam Kỳ đề nghị tại điểm a, mục 1 nêu trên, Ban thông tin thêm nội
dung đối với di tích Núi Chùa như sau: Năm 2015 di tích Núi Chùa được đưa vào danh
mục tu bổ tại Nghị quyết số 161/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 của HĐND tỉnh về
đầu tư tu bổ di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.
Tuy nhiên, đến năm 2019 di tích này được UBND tỉnh trình HĐND tỉnh đưa ra khỏi
danh mục đầu tư tại Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND về sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị
quyết số 161/2015/NQ-HĐND với lý do: UBND thành phố Tam Kỳ lập dự án quy hoạch
đầu tư di tích Núi Chùa với quy mô lớn hơn. Do vậy, mức hỗ trợ theo Nghị quyết số 161
(400 triệu) không đảm bảo đầu tư xây dựng, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh đưa ra khỏi
danh mục đầu tư tại Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND.
2. Kiến nghị, đề xuất
a) Đối với UBND tỉnh
Đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện
một số nội dung sau:
- 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.
- Tích cực nghiên cứu, cập nhật nội dung trả lời ý kiến cử tri, các chủ trương của
Trung ương, của tỉnh để thông tin, phản hồi cho cử tri được rõ; tăng cường giám sát việc
giải quyết các kiến nghị cử tri của UBND tỉnh.
Trên đây là Báo cáo tổng hợp nội dung thẩm tra trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ
16, HĐND tỉnh khóa XI. Kính trình HĐND tỉnh./.
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Nơi nhận:
- TT HĐND, UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- VP UBND tỉnh;
- VP HĐND tỉnh: CPVP, các phòng;
- Lưu VT, TH.

TL. THƯỜNG TRỰC HĐND

CHÁNH VĂN PHÒNG

#ChuKyLanhDao

