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 ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

 

Số:   57  /BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Nam, ngày 09 tháng   6  năm 2020 

                

BÁO CÁO 

Trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa IX  
 

 

Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại các Báo cáo: số 

09/BC-HĐND ngày 18/3/2020, số 10/BC-HĐND ngày 26/3/2020 về việc tổng 

hợp ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 14 - HĐND tỉnh khóa IX, Ủy ban nhân dân tỉnh 

đã chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành và địa phương liên quan giải quyết, trả lời ý kiến 

cử tri thuộc thẩm quyền. Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp trả lời tóm tắt một số 

nội dung chính cử tri phản ánh, quan tâm thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, 

như sau:  

1. Đầu tư, xây dựng, giao thông, nông nghiệp 

- Cử tri huyện Núi Thành đề nghị: 

 + Sớm triển khai nâng cấp tuyến đường ĐT.613B để phục vụ việc đi lại 

của người dân. 

Đường ĐT.613B đoạn Km28+150-Km40+150 qua huyện Núi Thành sẽ 

được đầu tư trong Dự án Quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP) do Ban 

Quản lý Đầu tư xây dựng các Công trình giao thông triển khai. Hiện nay, hồ sơ 

đang được Sở Giao thông vận tải thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công; 

UBND tỉnh đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Khôi phục, cải 

tạo tuyến ĐT.613B, lý trình Km28+150-Km40+150, huyện Núi Thành, tỉnh 

Quảng Nam thuộc Dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường 

địa phương (LRAMP) - Hợp phần khôi phục, cải tạo đường địa phương (tại 

Quyết định số 3094/QĐ-UBND ngày 26/9/2019) và Ban Quản lý Đầu tư xây 

dựng các Công trình giao thông sẽ tổ chức đấu thầu (dự kiến trong tháng 7/2020 

sẽ khởi công xây dựng). Trong thời gian dự án chưa khởi công, yêu cầu Sở 

Giao thông vận tải thường xuyên theo dõi, chỉ đạo thực hiện công tác duy tu, 

bảo dưỡng để bảo đảm an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân. 

+ Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trường lớp trên địa bàn huyện đáp ứng 

nhu cầu giáo dục tại địa phương vì hiện nay lượng công nhân làm việc tại Khu 

Công nghiệp Bắc Chu Lai và Khu Công nghiệp Tam Hiệp khá đông, dẫn đến số 

lượng học sinh tăng nhanh, nhất là đối với bậc mầm non. 

Theo Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08/8/2019 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 yêu cầu “Thực hiện rà 

soát, dự báo quy mô phát triển giáo dục; đề xuất quy hoạch và bố trí quỹ đất để 

xây dựng trường, lớp mầm non, phổ thông; xây dựng cơ chế, chính sách phát 

triển các lớp, nhóm lớp trẻ, mẫu giáo độc lập tư thục và trường mầm non ở các 

địa bàn có khu công nghiệp” và theo phân cấp quản lý, việc đầu tư cơ sở vật 

chất trường lớp học (Mầm non, Tiểu học, THCS) trên địa bàn thuộc trách nhiệm 



2 

của UBND cấp huyện. Do đó, yêu cầu UBND huyện Núi Thành chỉ đạo Phòng 

Giáo dục và Đào tạo tổ chức khảo sát tình hình trẻ trong độ tuổi, dự báo quy mô 

phát triển giáo dục trên địa bàn huyện trong những năm học tiếp theo và chủ 

động xây dựng Đề án quy hoạch mạng lưới trường lớp học theo nhu cầu giáo 

dục địa phương để có kế hoạch đầu tư hoặc kêu gọi các doanh nghiệp tư nhân 

phát triển hệ thống giáo dục ngoài công lập đáp ứng nhu cầu của địa phương và 

theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; trường hợp vượt thẩm quyền, 

tổng hợp đề xuất, làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo để xem xét giải quyết 

hoặc trình UBND tỉnh giải quyết theo quy định. 

- Cử tri huyện Nam Trà My đề nghị hỗ trợ đầu tư mở tuyến đường giao 

thông nối liền các xã Trà Dơn - Trà Leng - Trà Tập đến trung tâm huyện để 

nhân dân đi lại thuận lợi. 

Theo quy hoạch, hệ thống giao thông từ Trung tâm các xã Trà Dơn, Trà 

Leng và Trà Tập đến Trung tâm huyện Nam Trà My qua các tuyến ĐH1.NTM 

(QL40B - Trà Dơn - Trà Leng, ĐH2.NTM (QL40B - Trà Dơn - Trà Leng) và 

một phần tuyến ĐH3.NTM (Trà Tập - QL40B); các tuyến đường đã có kết cấu 

mặt đường nhựa và bê tông xi măng, các cầu đã xây dựng, bảo đảm đi lại cho 

nhân dân.  

Trên địa bàn huyện Nam Trà My hiện còn 13 thôn chưa có đường đến 

(đang là đường mòn) với chiều dài khoảng 60 Km; hệ thống đường này cần đầu 

tư để giải quyết nhu cầu giao thông cơ bản của người dân nhưng trong giai đoạn 

hiện nay, ngân sách vẫn chưa thể cân đối để thực hiện. 

Tuyến đường nối liền các xã Trà Dơn - Trà Leng - Trà Tập đến trung tâm 

huyện đi qua địa hình rất phức tạp, núi cao, vực sâu nên việc đầu tư cần rất 

nhiều kinh phí, ảnh hưởng lớn đến môi trường, đặc biệt là tác động vào rừng và 

đất rừng. 

Vì vậy, với hiện trạng tuyến đường hiện nay đang đảm bảo giao thông đi 

lại được và còn nhiều khó khăn như đã nêu trên nên việc đầu tư, nâng cấp, mở 

rộng tuyến đường giao thông nối liền các xã Trà Dơn - Trà Leng - Trà Tập đến 

trung tâm huyện Nam Trà My chưa thực hiện được trong giai đoạn hiện nay. 

- Cử tri huyện Duy Xuyên đề nghị mở thông tuyến đường Cần Trục xã 

Duy Thu (huyện Duy Xuyên) đi xã Quế Trung (huyện Nông Sơn).  

Xã Duy Thu huyện Duy Xuyên được kết nối với xã Quế Trung, huyện 

Nông Sơn qua Quốc lộ 14H đã được đầu tư; ngoài ra giữa 2 xã còn có 01 tuyến 

đường giao thông nông thôn chạy sát bờ Nam sông Thu Bồn (tuy nhiên hiện 

vẫn còn khoảng 1,0km không thể nối thông tuyến do đoạn này dọc bờ sông là 

vách núi đá cao); mặt khác tuyến giao thông nông thôn này đi qua khu vực 

không có dân cư, nên số người hưởng lợi từ tuyến đường không lớn và không 

hiệu quả, thuận tiện bằng đi theo QL14H. 

Do vậy, kiến nghị của cử tri về mở thông tuyến đường Cần Trục xã Duy 

Thu đi xã Quế Trung huyện Nông Sơn là chưa cần thiết trong giai đoạn hiện 

nay. 
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- Cử tri huyện Nam Giang đề nghị đầu tư mở rộng tuyến đường giao 

thông từ Km 64 đến xã Chơ Chun (tuyến đường đã được đầu tư bê tông hóa 

toàn bộ vào năm 2017 đưa vào sử dụng, tuy nhiên, nền mặt đường hẹp ảnh 

hưởng đến quá trình tham gia giao thông). Đồng thời, bố trí kinh phí duy tu 

bảo dưỡng và nâng cấp các tuyến đường ĐH trên địa bàn huyện. 

Tuyến đường từ Km 64 đến xã Chơ Chun, huyện Nam Giang đã được 

UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí đầu tư bằng các chương trình, dự án (Đề án Kiên cố 

hóa mặt đường ĐH đã xây dựng 15km, dự án đầu tư công xây dựng 11,7km 

hiện đang triển khai). Sau khi hoàn thành các dự án, tuyến đường cơ bản đã đáp 

ứng nhu cầu đi lại trước mắt của nhân dân địa phương. Hiện nay, Sở Giao thông 

vận tải đã kiểm tra, khảo sát và trong dự kiến Đề án Kiên cố hóa mặt đường ĐH 

và GTNT giai đoạn 2021-2025 có tuyến đường này. 

Về kinh phí duy tu bảo dưỡng các tuyến đường ĐH trên địa bàn huyện là 

nguồn chi thường xuyên hằng năm, do ngân sách cấp huyện cân đối. Do ngân 

sách huyện khó khăn nên trong năm 2020, UBND tỉnh đã bố trí hỗ trợ 30% nhu 

cầu nguồn vốn bảo trì thường xuyên. Yêu cầu UBND huyện Nam Giang chủ 

động cân đối thêm ngân sách địa phương cho công tác duy tu bảo dưỡng hệ 

thống đường ĐH, GTNT trên địa bàn huyện theo quy định. 

- Cử tri thị xã Điện Bàn đề nghị: 

+ Di dời trạm bơm Bến Hục xuống phía Đông nhằm đảm bảo phục vụ cho 

sản xuất trên 60 ha đất của HTX II và III của xã Điện Thọ. 

Trạm bơm Bến Hục là công trình thủy lợi nhỏ do địa phương quản lý, hiện 

đang phục vụ tưới cho trên 100 ha đất sản xuất nông nghiệp tại xã Điện Thọ. Để 

xử lý hiện tượng cát bồi lòng sông trước cửa vào và đoạn kênh dẫn vào bể hút 

của trạm bơm bị bồi lấp, địa phương phải tổ chức nạo vét để đảm bảo phục vụ 

cấp nước cho sản xuất của nhân dân theo Phương án chống hạn của địa phương.  

Về ý kiến của cử tri đề nghị di dời trạm bơm Bến Hục xuống phía Đông 

nhằm đảm bảo phục vụ cho sản xuất trên 60 ha đất của Hợp tác xã II và III của 

xã Điện Thọ, UBND thị xã Điện Bàn chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của thị 

xã tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng hệ thống công trình trạm bơm Bến Hục 

để có hướng giải quyết theo thẩm quyền. 

+ Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT.608; mở rộng Cầu Phong Thử - Điện Thọ 

nằm trên tuyến đường ĐT.609; xây dựng bờ kè Cầu LBĐ.06 đoạn qua xã Điện 

Thọ. Sớm hoàn thành dự án đường Dũng sĩ Điện Ngọc (do công ty Bách Đạt thi 

công), trục giao thông chính khu đô thị Điện Nam - Điện Ngọc. 

Công trình nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT 608 đã được UBND tỉnh phê 

duyệt đầu tư trong dự án Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với 

biến đổi khí hậu thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam do Ban Quản lý Đầu tư 

xây dựng các công trình giao thông làm chủ đầu tư. Hiện nay, thiết kế bản vẽ thi 

công đã được Sở Giao thông vận tải phê duyệt, Ban Quản lý Dự án đang tổ 

chức đấu thầu để triển khai thi công. 

Cầu Phong Thử - Điện Thọ nằm trên tuyến đường ĐT.609 có bề rộng hẹp 
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nên tạo thành nút thắt, không bảo đảm lưu thông và ảnh hưởng đến an toàn giao 

thông. Dự án đã được Sở Giao thông vận tải kiểm tra, khảo sát và đề xuất đầu tư 

trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp 

tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. 

Việc xây dựng bờ kè Cầu LBĐ.06 đoạn qua xã Điện Thọ do ảnh hưởng của 

quá trình thi công Dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Giao Sở Giao thông 

vận tải kiểm tra và tổng hợp, đề nghị Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao 

tốc Việt Nam xử lý theo thẩm quyền. 

+ Về đề nghị sớm hoàn thành dự án đường Dũng sĩ Điện Ngọc (Công ty 

Bách Đạt thi công), trục giao thông chính khu đô thị Điện Nam- Điện Ngọc. 

Dự án đường Dũng sĩ Điện Ngọc: Là đường nối tuyến ĐT.603A với tuyến 

ĐT.607, dự án thực hiện theo hình thức Hợp đồng BT đối với lý trình 

Km2+487,78 - Km 378,85, do Công ty Cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư.  

Ngày 13/3/2019, UBND tỉnh đã có Công văn số 1297/UBND-KTN giao 

UBND thị xã Điện Bàn “Tập trung kiểm tra, giải quyết dứt điểm các tồn tại, 

vướng mắc để kịp bàn giao mặt bằng và đôn đốc Công ty cổ phần Bách Đạt An 

khẩn trương hoàn thiện các phần công việc được thống nhất tại điểm dừng kỹ 

thuật của dự án Tuyến đường nối tuyến ĐT.603A với tuyến ĐT.607, thị xã Điện 

Bàn, lý trình Km2+487,7 - Km4+378,85 theo đúng tiến độ hợp đồng đã ký kết; 

phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan có liên quan tổ chức nghiệm thu dự 

án BT, bàn giao đưa công trình vào sử dụng và hoàn thành hồ sơ quyết toán dự 

án”. 

Theo báo cáo của UBND thị xã Điện Bàn thì hiện nay Chủ đầu tư đã thi 

công đến điểm dừng kỹ thuật của dự án (do vướng GPMB) và đang hoàn thiện 

các thủ tục hoàn công, quyết toán và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng. 

UBND thị xã Điện Bàn chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc Chủ đầu tư đẩy 

nhanh tiến độ, hoàn thiện các thủ tục, thanh quyết toán và nghiệm thu đưa công 

trình vào sử dụng hiệu quả, đúng quy định. 

Dự án trục giao thông chính Khu đô thị Điện Nam - Điện Ngọc: Gồm 02 

dự án:  

Đối với Dự án đường trục chính Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, tại 

phường Điện Nam Trung, được UBND thị xã Điện Bàn phê duyệt đầu tư xây 

dựng dự án tại Quyết định số 5038/QĐ-UBND ngày 31/5/2019, UBND thị xã 

đã ban hành thông báo thu hồi đất thực hiện dự án với diện tích dự kiến 

49.772,6m2 tại Thông báo số 208/TB-UBND ngày 31/3/2020. Hiện nay, Ban 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã tiếp tục thực hiện các trình tự thủ tục tiếp 

theo (thành lập tổ kiểm đếm, xác định giá đất cụ thể, kiểm kê, xét nguồn gốc 

đất, lập phương án bồi thường, GPMB...) 

Đối với dự án Tuyến đường trục chính Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc 

(ĐT 603 nối dài), lý trình Km 2+280 - Km 2+926, dự án thực hiện theo hình 

thức Hợp đồng BT, tại phường Điện Ngọc: Nhà đầu tư là Công ty cổ phần Đầu 

tư Phát triển Đô thị Đất Quảng - Quảng Nam. UBND thị xã Điện Bàn được 
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UBND tỉnh ủy quyền thực hiện dự án thay cho Ban quản lý Phát triển đô thị 

mới Điện Nam - Điện Ngọc (tại Quyết định số 4119/QĐ-UBND ngày 

23/11/2017). Theo báo cáo của UBND thị xã Điện Bàn thì hiện nay, nhà đầu tư 

đang triển khai thi công nền và móng đường cấp phối đá dăm tại các vị trí đã có 

mặt bằng sạch; dự án triển khai thực hiện chậm do đang vướng công tác GPMB.  

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, tạo điều kiện cho Chủ đầu tư thực 

hiện dự án theo đúng cam kết, UBND tỉnh yêu cầu UBND thị xã chỉ đạo các 

phòng, ban liên quan, UBND phường Điện Ngọc phối hợp chặt chẽ giải quyết 

vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB, hỗ trợ tái định cư; yêu cầu Chủ 

đầu tư căn cứ kế hoạch tiến độ GPMB do Trung tâm Phát triển quỹ đất lập, tính 

toán thời gian để trình cấp thẩm quyền gia hạn tiến độ. 

UBND thị xã Điện Bàn chịu trách nhiệm thông tin tiến độ dự án đến cử tri 

địa phương được biết. 

+ Trên địa bàn phường Điện Nam Trung một số dự án đã đền bù cho nhân 

dân 70% diện tích, tuy nhiên đến nay vẫn không triển khai thực hiện, đề nghị 

sớm thực hiện các dự án theo quy hoạch. 

Theo báo cáo của UBND thị xã Điện Bàn: hiện nay, trên địa bàn phường 

Điện Nam Trung và cả khu vực Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện 

Bàn có 80 dự án đầu tư xây dựng khu dân cư, khu đô thị, trong đó có 11 dự án 

đã hoàn thành, cơ bản hoàn thành và 04 dự án do Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh 

làm chủ đầu tư đang xin chủ trương chuyển giao cho UBND thị xã Điện Bàn 

tiếp tục đầu tư án, 65 dự án đang thực hiện thủ tục đầu tư (trong đó, có 03 dự án 

đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 24 dự án đã được UBND tỉnh 

phê duyệt dự án hoặc đã có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư và đang thực 

hiện các thủ tục tiếp theo, còn 38/80 dự án chưa được chấp thuận chủ trương 

đầu tư).  

Yêu cầu UBND thị xã Điện Bàn phối hợp với Sở Xây dựng khẩn trương rà 

soát, hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục tham mưu cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ 

trương đầu tư dự án nhằm đảm bảo cơ sở để các chủ đầu tư tiếp tục triển khai 

thực hiện dự án theo kiến nghị của cử tri. 

+ Sớm triển khai Dự án du lịch sinh thái cộng đồng Triêm Tây. 

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn: hiện nay thị xã đang 

triển khai tổ chức lập quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu đô thị 

Nam Phương để có cơ sở triển khai các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư các dự án 

tại một số địa phương, trong đó có Dự án du lịch sinh thái cộng đồng Triêm Tây 

tại xã Điện Phương.  

- Cử tri huyện Tây Giang đề nghị quan tâm đầu tư và nâng cấp tuyến 

đường từ Chơ Chun (Nam Giang) đến ATing (Gari) huyện Tây Giang. 

Tuyến đường nối từ Chơ Chun (Nam Giang) đến Ating (Gari) huyện Tây 

Giang thuộc tuyến đường biên giới do Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh triển 

khai trong giai đoạn 2016-2020 nhưng chưa đầu tư móng, mặt đường.  

Theo báo cáo của Sở Giao thông vận tải thì hiện nay Sở đang xem xét, đề 
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xuất điều chỉnh tuyến quy hoạch nối Tây Giang với Đông Giang đi theo hướng 

tuyến này (gồm cả 02 đoạn nối từ QL14D - Chơ Chun và tuyến nối Ga Ry - A 

Xan) thay cho tuyến nối từ ChaVal - xã Lăng (do tuyến ChaVal - xã Lăng đi 

qua khu vực đất rừng, không có dân cư).  

Tiếp thu ý kiến cử tri, giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với 

UBND các huyện Nam Giang và Tây Giang tiếp tục khảo sát, nghiên cứu, đề 

xuất phương án hiệu quả, sớm tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết đề 

nghị của cử tri. 

- Cử tri huyện Đại lộc: 

+ Đề nghị sửa chữa đoạn đường ĐT609 trước trường Mầm non Đại 

Quang (bị sạt lở 20 m do mưa). 

Việc sạt lở tuyến ĐT.609 trước trường Mầm non Đại Quang đã được Sở 

Giao thông vận tải kiểm tra và triển khai sửa chữa tạm thời (kè rọ đá) từ nguồn 

kinh phí bảo trì đường bộ năm 2020. Về lâu dài, giao Sở Giao thông vận tải tiếp 

tục nghiên cứu, có phương án kè kiên cố để bảo đảm an toàn. 

+ Đầu tư xây dựng cầu Bến Dầu qua sông Thu Bồn nhằm đẩy mạnh phát 

triển kinh tế khu vực phía Tây Nam. 

Theo quy hoạch phát triển GTVT tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định 

hướng đến năm 2030 thì sẽ xây dựng 01 cầu nối hai huyện Đại Lộc và Duy 

Xuyên (thuộc tuyến đường quy hoạch BN01). Sau khi kiểm tra, Sở Giao thông 

vận tải đã đề nghị chọn vị trí cầu tại bến đò Phú Thuận để đầu tư trong giai đoạn 

2021-2025 thông qua các tuyến đường ĐH17.DX với ĐH4.ĐL có lưu lượng 

giao thông lớn, qua khu vực đông dân cư. 

Đề nghị, UBND huyện Đại Lộc chủ động thông tin cho cử tri về đề xuất 

của Sở Giao thông vận tải để cử tri rõ, ủng hộ thực hiện. 

+ Tiếp tục đầu tư xây dựng hoàn thiện các thiết chế còn lại tại công trình 

Đài Chiến thắng Thượng Đức. 

Di tích Chiến thắng Thượng Đức được đầu tư tu bổ, tôn tạo theo Nghị 

quyết 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 và Nghị 

quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ 

sung Điều 1 Nghị quyết 161/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015. UBND tỉnh cấp 

kinh phí cho UBND huyện Đại Lộc thực hiện đầu tư tu bổ, tôn tạo Di tích nêu 

trên trong năm 2020 là: 1.500 triệu đồng (Một tỷ năm trăm triệu đồng). Yêu cầu 

UBND huyện Đại Lộc triển khai thực hiện và thông tin cho cử tri. 

- Cử tri huyện Phú Ninh đề nghị sửa chữa, nâng cấp các hạng mục đã 

xuống cấp và mở rộng diện tích khu vực nhà thờ Cụ Phan Châu Trinh để 

phù hợp với điều kiện thăm viếng hiện nay.  

Theo báo cáo của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thì việc sửa chữa, nâng 

cấp các hạng mục đã xuống cấp và mở rộng diện tích khu vực nhà thờ cụ Phan 

Châu Trinh không có trong danh mục kế hoạch tu bổ di tích theo Nghị quyết 
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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 và Nghị 

quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ 

sung Điều 1 Nghị quyết 161/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015.  

Để bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử, giáo dục truyền thống cách 

mạng cho thế hệ trẻ, thu hút du khách đến tham quan, viếng hương tại Di tích; 

giao UBND huyện Phú Ninh chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du 

lịch, các Sở, Ban, Ngành liên quan tổ chức khảo sát, đánh giá hiện trạng, xác 

định nhu cầu cấp thiết mở rộng diện tích di tích và lập dự án sửa chữa, nâng cấp 

các hạng mục đã xuống cấp trình cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết. 

- Cử tri huyện Đông Giang đề nghị chấp thuận chủ trương cho khu du 

lịch sinh thái Cổng Trời được thuê và sử dụng lòng hồ thủy điện Trường Sơn 

Sông Bung 5 để phát triển du lịch. 

Theo báo cáo của các cơ quan chuyên môn: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở 

Văn hóa - Thể thao và Du lịch thì hiện nay 2 cơ quan chưa nhận được đề nghị 

thuê và sử dụng lòng hồ thủy điện Trường Sơn Sông Bung 5 của UBND huyện 

Đông Giang và nhà đầu tư. 

Để đảm bảo căn cứ pháp lý triển khai thực hiện, đề nghị UBND huyện 

Đông Giang và nhà đầu tư có văn bản báo cáo cụ thể về dự án, làm việc với các 

Sở: Công Thương, Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh 

xem xét, quyết định theo thẩm quyền. 

- Cử tri các huyện: Nam Giang, Phước Sơn, Bắc Trà My đề nghị tiếp tục 

quan tâm đầu tư nâng cấp trang thiết bị các Trạm Y tế xã, thị trấn. 

Năm 2019: Thực hiện Quyết định số 1488/QĐ-UBND ngày 21/5/2019 của 

UBND tỉnh về phê duyệt dự án mua sắm trang thiết bị y tế cho các Trạm Y tế 

xã; Sở Y tế đã đầu tư trang thiết bị cho 26 Trạm Y tế xã trên địa bàn tỉnh với 

tổng mức đầu tư: 11,5 tỷ, trong đó: Bắc Trà My (Trà Nú, Trà Giang, Trà Giáp, 

Trà Tân); Nam Giang (TaBhinh) đã lắp đặt và bàn giao đưa vào sử dụng tháng 

12/2019. 

Năm 2020: Thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của 

HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2020; hiên nay, Sở đang hoàn thiện 

các thủ tục đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế cho 29 Trạm Y tế với tổng mức 

đầu tư 14,4 tỷ đồng, trong đó: Nam Giang (Zuôi; Cà Dy); Phước Sơn (Phước 

Năng, Phước Hòa, Phước Kim, Phước Thành, Phước Lộc, Phước Chánh, Phước 

Xuân), dự kiến lắp đặt và bàn giao thiết bị trong tháng 9 đến tháng 12/2020. 

Ngoài ra, Dự án: “Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở 

vùng khó khăn” sử dụng vốn vay và vốn viện trợ không hoàn lại của ADB hỗ 

trợ đầu tư mua sắm trang thiết bị cho các Trạm Y tế: Bắc Trà My (Trà Giác, Trà 

Sơn, Trà Dương); Phước Sơn (Phước Mỹ, Phước Công, Phước Hiệp, Phước 

Đức); Nam Giang (Thị trấn Thạnh Mỹ; La Dê). 

Theo kế hoạch, các Trạm Y tế còn lại sẽ được lựa chọn đưa vào danh mục 

đề nghị tiếp tục đầu tư trong giai đoạn 2021-2025 nhằm đáp ứng ngày càng tốt 
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hơn nhu cầu khám chữa bệnh của người dân tại tuyến cơ sở. 

- Cử tri huyện Thăng Bình đề nghị: 

+ Đầu tư xây dựng cầu Bình Nam qua sông Trường Giang; tuyến kênh Cơ 

Bình (xã Bình Định Nam) và kênh chính Phước Hà chảy ra xã Bình Định Nam; 

kè bê tông kênh N22/5 đoạn từ xã Bình Phục đến xã Bình Giang. 

Đầu tư xây dựng cầu Bình Nam qua sông Trường Giang: UBND tỉnh đã 

phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và 

dự toán công trình Cầu Bình Nam 1 và cầu Bình Nam 2, huyện Thăng Bình tại 

Quyết định số 1275/QĐ-UBND ngày 12/5/2020. Yêu cầu UBND huyện Thăng 

Bình (chủ đầu tư) căn cứ các nội  dung được phê duyệt triển khai thực hiện các 

bước tiếp theo đúng quy định. 

Tuyến kênh trạm bơm Cơ Bình kéo dài từ xã Bình Quý đến xã Bình Định 

Nam, huyện Thăng Bình đang phục vụ tưới cho 101 ha đất sản xuất nông 

nghiệp; tuyến kênh N1 Phước Hà chảy qua xã Bình Định Nam đang phục vụ 

tưới cho trên 100 ha đất sản xuất nông nghiệp. Cả 02 tuyến kênh do Công ty 

TNHH Một thành viên khai thác thủy lợi Quảng Nam quản lý, khai thác. Hiện 

trạng của tuyến kênh chủ yếu là kênh đất và một phần kênh bê tông tấm lát 

được xây dựng từ lâu. Hiện nay, các tuyến kênh đang sạt lở, bồi lấp và xuống 

cấp nhiều đoạn, ảnh hưởng lớn đến việc cấp nước và phục vụ sản xuất của nhân 

dân trong khu vực. Mặt dù, hằng năm đơn vị quản lý đều tổ chức nạo vét, gia 

cố, tuy nhiên về lâu dài việc đầu tư nâng cấp kiên cố tuyến kênh trạm bơm Cơ 

Bình và kênh N1 Phước Hà là cần thiết.  

Theo kiến nghị của cử tri, đề nghị UBND huyện Thăng Bình phối hợp với 

Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Quảng Nam kiểm tra, đề xuất phương 

án cụ thể, làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Kế hoạch và Đầu tư để 

tham mưu, xem xét giải quyết theo thẩm quyền. 

Kênh N22-5 Phú Ninh do Chi nhánh Thủy lợi Thăng Bình thuộc Công ty 

TNHH MTV khai thác thủy lợi Quảng Nam quản lý tưới và tạo nguồn cấp nước 

tưới cho khu vực các xã Bình Phục - Bình Giang, huyện Thăng Bình. Tuyến 

kênh N22-5 là kênh đất, có nhiệm vụ vừa là kênh tiêu (thuộc hệ thống tiêu Bàu 

Tre - Bàu Bàng) kết hợp tưới có chiều dài trên 4.500 m, phục vụ tưới và tạo 

nguồn cho diện tích gần 180 ha (kênh N22-5-1 là 52 ha, kênh N22-5-2 là 122 

ha). Qua khảo sát thực tế trong những năm qua, tuyến kênh luôn bị sạt lở, bồi 

lấp, có một số đoạn bị tràn bờ kênh, ảnh hưởng đến việc cấp nước và sản xuất 

của nhân dân trong khu vực. Năm 2016, UBND tỉnh đã cho chủ trương để địa 

phương thực hiện việc nạo vét, chỉnh dòng, khơi thông dòng chảy kênh N22-5 

để tiêu úng cho khu vực này về mùa lũ và phục vụ tưới đảm bảo cho sản xuất 

nông nghiệp ở khu vực về mùa khô. 

Về lâu dài việc đầu tư nâng cấp kiên cố tuyến kênh N22-5 là cần thiết, đề 

nghị UBND huyện Thăng Bình phối hợp với Công ty TNHH MTV khai thác 

thủy lợi Quảng Nam kiểm tra, đề xuất phương án, làm việc với Sở Nông nghiệp 

và PTNT, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, xem xét giải quyết.  
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+ Chỉ đạo cơ quan chuyên môn cắm biển báo hạn chế tốc độ giao thông 

trên tuyến đường ĐT.613 đoạn đi qua khu dân cư Ngọc Sơn Tây xã Bình Phục, 

khu vực ngã 3 Ba Quỳ (đoạn Km H1/31 dưới dốc và H3/31 trên dốc).  

+ Sửa chữa và nạo vét cống thoát nước hai bên đường cứu hộ cứu nạn 

đoạn từ ngã ba đến khu Trung tâm Sát hạch lái xe (không thoát nước khi mưa 

lớn, tràn vào nhà dân 02 bên khu dân cư, từ năm 2004 đến nay chưa được nạo 

vét). 

Việc cắm biển hạn chế tốc độ giao thông trên tuyến đường ĐT.613 và nạo 

vét cống thoát nước hai bên đường cứu hộ cứu nạn (đoạn từ ngã ba đến khu 

trung tâm sát hạch lái xe): Hiện nay, Sở Giao thông vận tải đang phối hợp với 

địa phương kiểm tra và giải quyết theo thẩm quyền. 

+ Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đã giao tập đoàn BRG trên địa 

bàn huyện (đã được UBND tỉnh phê duyệt vào năm 2017). 

UBND tỉnh đã giao cho Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai làm việc 

với Tập đoàn BRG để tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết các vấn đề 

vướng mắc, phát sinh đối với các dự án. 

- 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, cầu sông Lĩnh trên tuyến 

ĐH09. 

Việc mở rộng các tuyến đường ĐH và xây dựng các cầu trên tuyến ĐH: 

Hiện nay, Sở Giao thông vận tải đang thống kê, tổng hợp toàn bộ nhu cầu đầu 

tư các tuyến ĐH trên địa bàn tỉnh để xây dựng Đề án kiên cố hóa hệ thống 

đường ĐH và GTNT giai đoạn 2021-2025, trong đó có việc mở rộng đường ĐH 

và xây dựng các cầu như cử tri kiến nghị, tham mưu UBND tỉnh xem xét và dự 

kiến trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2020.  

+ Đầu tư xây dựng nhà máy nước sạch tại đập Hương Mao nhằm đảm bảo 

nguồn nước sạch đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho các hộ dân tại các xã Quế 

Xuân 1, Quế Xuân 2, Quế Phú, Hương An, Quế Mỹ. 

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND 

huyện Quế Sơn tổ chức khảo sát thực tế, đề xuất phương án cụ thể và phối hợp 

với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết hỗ trợ 

đầu tư theo cơ chế được quy định tại Nghị quyết số 180/2015/NQ-HĐND ngày 

11/12/2015 và Nghị quyết số 30/2018/NQ-HĐND ngày 28/9/2018 của HĐND 

tỉnh. 

+ Lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại khu vực giao nhau giữa đường 

ĐH.611 kết nối với các tuyến ĐH huyện và giao nhau với Quốc lộ 1A (ngã ba 

phía Nam và phía Bắc cầu Bà Rén, xã Quế Xuân 1; xã Quế Xuân 2 kết nối với 

ĐH 01). 

Đối với đề nghị lắp đặt đèn tín hiệu giao thông đối với các nút giao thông 

giữa đường địa phương với Quốc lộ 1: Thuộc thẩm quyền của Bộ Giao thông 
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vận tải; vì vậy, UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải xem xét, tổng hợp và 

kiến nghị các đơn vị quản lý đường bộ thuộc Bộ Giao thông vận tải để xem xét, 

giải quyết theo thẩm quyền. 

Đối với đề nghị lắp đặt đèn tín hiệu giao thông đối với  các nút giao thông 

giữa đường ĐH với ĐT (trong đó có tuyến ĐT.611): Giao Sở Giao thông vận tải 

tiếp tục rà soát, tổng hợp các điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông; đề xuất phương 

án lắp đặt tính hiệu giao thông phù hợp; báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết 

định. 

- Cử tri thị xã Điện Bàn đề nghị lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại khu 

vực giao nhau giữa đường ĐH15 và Quốc lộ 1A (trước UBND xã Điện 

Thắng Trung). 

Vị trí cử tri kiến nghị lắp đặt đèn tín hiệu cách Trạm thu phí Điện Thắng 

200m về phía Nam. Giao Sở Giao thông vận tải tổ chức khảo sát, đề nghị đơn vị 

quản lý có các biện pháp tổ chức giao thông phù hợp, đồng thời lắp đặt biển báo 

hạn chế tốc độ trước vị trí giao nhau để bảo đảm ATGT khi xe qua nút giao 

thông và chuẩn bị vào trạm thu phí. 

- Cử tri các huyện: Phước Sơn, Nam Trà My đề nghị có chính sách thu 

hút, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư thu mua, chế biến dược liệu tại địa 

phương, đặc biệt là đối với cây Quế. 

UBND tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế chính sách thu hút việc đầu tư chế 

biến cây dược liệu nói chung, cây Quế nói riêng, cụ thể như: Quyết định số 

301/QĐ-UBND ngày 22/01/2018 của UBND tỉnh về Phê duyệt quy hoạch bảo 

tồn và phát triển cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018 - 

2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, UBND tỉnh cũng đã có những chính 

sách ưu đãi hỗ trợ cho việc đầu tư xây dựng các nhà máy sơ chế, chế biến cây 

dược liệu để thu hút các dự án xây dựng cơ sở sơ chế và chế biến cây dược liệu 

tại các vùng sản xuất tập trung; Quyết định số 331/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 

của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/2018/NQ-HĐND 

ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh 

nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh, trong đó có cây 

dược liệu; Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 05/01/2018 của UBND tỉnh về 

việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 40/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 

của HĐND tỉnh về Cơ chế hỗ trợ bảo tồn và phát triển cây Quế Trà My trên địa 

bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2025 có nêu về cơ chế hỗ trợ các doanh 

nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở chế biến sản phẩm từ cây Quế. Bên cạnh đó, tỉnh 

đã ban hành Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh, Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh 

thực hiện Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND về chính sách khuyến khích phát 

triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp,… 

Do vậy, đề nghị địa phương nghiên cứu, hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp 

tác xã áp dụng những cơ chế chính sách ưu đãi trên để đầu tư vào vùng nguyên 

liệu, liên kết mua sản phẩm và xây dựng cơ sở chế biến dược liệu và Quế tại địa 

phương, nhằm nâng cao thu nhập và giá trị sản phẩm của địa phương. 



11 

- Cử tri huyện Đông Giang đề nghị: Đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến 

ĐT 609 từ Hà Nha - Đại Lộc đến trung tâm thôn ASơờ, xã Mà Cooih - Đông 

Giang (đây là tuyến đường quan trọng để tạo điều kiện cho khu du lịch Cổng 

trời huyện Đông Giang đi vào hoạt động thuận lợi và kết nối vùng Đại Lộc - 

Đông Giang). 

Trong giai đoạn 2016-2020, UBND tỉnh đã ưu tiên bố trí nguồn vốn để đầu 

tư dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT609 với tổng chiều dài 46km (từ 

Km0+ Km46) với tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách 

tỉnh và ngân sách Trung ương đầu tư, do Ban quản lý Dự án đầu tư Xây dựng 

tỉnh làm chủ đầu tư, đến nay đã hoàn thành một số đoạn và đang tiếp tục đầu tư 

xây dựng đoạn còn lại.  

Hiện nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tình hình kinh tế - xã hội của 

tỉnh nói riêng và cả nước nói chung gặp nhiều khó khăn; thực hiện Nghị quyết 

số 11/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã xây dựng và báo cáo Thường 

trực HĐND tỉnh phương án cắt giảm dự toán chi ngân sách năm 2020 do dự báo 

ngân sách địa phương hụt thu; vì vậy đối với kiến nghị của cử tri nêu trên, 

UBND tỉnh sẽ xem xét, nghiên cứu đầu tư nâng cấp trong giai đoạn tiếp theo 

trong khả năng cân đối nguồn vốn ngân sách tỉnh. 

- Cử tri huyện Núi Thành đề nghị giải quyết dứt điểm các tồn đọng liên 

quan đến tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đi qua như hoàn trả lại mặt 

đường gom dân sinh, hoàn thiện hệ thống thoát nước, bồi thường diện tích 

đất nông nghiệp bị san lấp bởi thi công tuyến đường… 

Trong quá trình thi công dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, 

đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Nam, Ban Quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - 

Quảng Ngãi và các nhà thầu thi công đã thỏa thuận, thống nhất với Sở Giao 

thông vận tải và các địa phương về việc sử dụng và sửa chữa, hoàn trả các tuyến 

đường địa phương làm đường công vụ phục vụ thi công công trình. Đến nay, 

việc thi công tuyến chính đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đã hoàn thành 

và đưa vào khai thác sử dụng từ năm 2018 (đối với đoạn vốn JICA) và năm 

2019 (đối với đoạn vốn WB).  

Trong các năm qua, theo đề nghị của các địa phương và Sở Giao thông vận 

tải, UBND tỉnh Quảng Nam đã có nhiều văn bản báo cáo Bộ Giao thông vận tải, 

Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và đề nghị Tổng Công ty Đầu 

tư và Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) chỉ đạo các nhà thầu thi công 

thực hiện sửa chữa, hoàn trả các tuyến đường địa phương sử dụng làm đường 

công vụ phục vụ thi công dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Tuy 

nhiên, đến nay vẫn còn nhiều tuyến đường trước đây đã có thỏa thuận, cam kết 

nhưng chưa được sửa chữa, hoàn trả, gây khó khăn cho việc đi lại của nhân dân 

địa phương và mất an toàn cho các phương tiện tham gia lưu thông. Tại các 

buổi tiếp xúc cử tri của HĐND tỉnh và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, nhân dân 

thường xuyên phản ảnh, đề nghị các cấp thẩm quyền giải quyết. Theo báo cáo 

của các địa phương và thống kê của Sở Giao thông vận tải, đến thời điểm hiện 

nay còn nhiều tuyến đường chưa thực hiện sửa chữa, hoàn trả.  
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Để phục vụ nhân dân đi lại, đảm bảo an toàn giao thông, UBND tỉnh đã 

tiếp tục có văn bản số 732/UBND-KTN ngày 19/2/2020 đề nghị Bộ Giao thông 

vận tải, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp và Tổng Công ty Đầu 

tư phát triển đường cao tốc Việt Nam chỉ đạo Ban Quản lý dự án đường cao tốc 

Đà Nẵng - Quảng Ngãi và các nhà thầu thi công liên quan tập trung thực hiện 

hoàn thành việc sửa chữa, hoàn trả các tuyến đường trong năm 2020. Trường 

hợp các bên liên quan không thực hiện, đề nghị Tổng Công ty Đầu tư phát triển 

đường cao tốc Việt Nam sớm có văn bản phản hồi để địa phương báo cáo cấp 

thẩm quyền có phương án giải quyết dứt điểm. 

UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải theo dõi nội dung phúc đáp của 

Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam để có cơ sở tiếp tục 

tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết. 

- Cử tri huyện Quế Sơn đề nghị khảo sát lắp đặt đèn tín hiệu giao thông 

tại ngã 3 Chợ nón cắt với đường ĐT 611 và đoạn ngã tư đường Hùng Vương 

giao nhau với đường Đỗ Quang, đường Trường Chinh. 

Giao Sở Giao thông vận tải tiếp tục kiểm tra, rà soát và tổng hợp các điểm 

có nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh 

xem xét, quyết định. 

- Cử tri huyện Đại Lộc, Duy Xuyên đề nghị đầu tư xây dựng Bờ kè Sông 

Thu Bồn đoạn qua thôn Kỳ Bì xã Điện Thọ, thôn Thạnh Xuyên đi Tĩnh Yên, 

xã Duy Thu (bị xói lở mạnh, nguy cơ ảnh hưởng đến khu dân cư). 

Thời gian qua, căn cứ Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 

và định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 1695/QĐ-UBND ngày 16/5/2017 

của UBND tỉnh), trên cơ cở báo cáo tổng hợp, rà soát của Sở Nông nghiệp và 

PTNT, UBND tỉnh có văn bản gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT, các Bộ, ngành 

Trung ương tranh thủ nguồn kinh phí hỗ trợ xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển (Công 

văn số 4909/UBND-KTN ngày 21/8/2019; Tờ trình số 1434/TTr-UBND, Công 

văn số 1434/UBND-KTTH ngày 17/3/2020). Trong đó, đối với các địa phương 

Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên có các danh mục công trình đã đề xuất như sau: 

Huyện Đại Lộc (Kè chống sạt lở sông Thu Bồn đoạn qua thôn Giao Thủy, xã 

Đại Hòa; Chống sạt lở khu vực thôn Mậu Lâm, xã Đại Hưng; Kè chống sạt lở 

bờ Tây sông Vu Gia); Thị xã Điện Bàn (Kè chống sạt lở thôn Lạc Thành Đông, 

xã Điện Hồng; Kè chống sạt lở bờ Nam sông Vĩnh Điện và xã Điện Minh); 

huyện Duy Xuyên (Kè chống sạt lở khẩn cấp bờ sông Thu Bồn khu vực thôn 

Phú Đa, xã Duy Thu; Kè chống sạt lở khẩn cấp bờ sông Thu Bồn khu vực thôn 

Trà Đông, xã Duy Vinh). 

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng đã giao Sở Nông nghiệp và PTNT hướng 

dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo kiểm tra, đánh giá, phân loại 

các khu vực bờ sông, bờ biển đang có diễn biến sạt lở theo quy chế xử lý sạt lở 

bờ sông, bờ biển ban hành kèm theo Quyết định số 01/2011/QĐ-TTg ngày 

04/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên theo báo cáo của Sở Nông 

nghiệp và PTNT thì đến nay các địa phương Điện Bàn, Duy Xuyên vẫn chưa 

gửi văn bản báo cáo, đánh giá về Sở. 
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Vì vậy, đối với kiến nghị của cử tri về đầu tư xây dựng bờ kè Sông Thu 

Bồn đoạn qua thôn Kỳ Bì xã Điện Thọ, thôn Thạnh Xuyên đi Tĩnh Yên, xã Duy 

Thu nêu trên; yêu cầu UBND huyện Duy Xuyên và thị xã Điện Bàn thực hiện 

các nhiệm vụ sau: 

 - Trước mắt, chỉ đạo UBND các xã có nguy cơ bị ảnh hưởng tăng cường 

công tác theo dõi và thực hiện cắm biển cảnh báo ở những vị trí có sạt lở, nguy 

hiểm để người dân chủ động phòng tránh; chủ động thực hiện các biện pháp xử 

lý tạm (trồng tre) để hạn chế sạt lở tiếp tục xảy ra; 

- Chỉ đạo các ngành, địa phương liên quan tổ chức khảo sát, đánh giá, phân 

loại mức độ sạt lở và đề xuất thực hiện đúng “Quy chế xử lý sạt lở bờ sông, bờ 

biển” được ban hành kèm theo Quyết định số 01/2011/QĐ-TTg ngày 

04/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ; tổng hợp báo cáo về Sở Nông nghiệp và 

PTNT để tổng hợp, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

- Cử tri huyện Nông Sơn đề nghị hỗ trợ kinh phí xây dựng tượng đài 

chiến thắng Nông Sơn - Trung Phước vì hiện nay tượng đài đã xuống cấp, 

nằm ở vị trí trũng, thấp thường xuyên bị ngập nước vào mùa mưa. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 13/3/2019, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khảo sát thực tế thực trạng 

di tích và địa điểm dự kiến đầu tư xây dựng mới Tượng đài Chiến thắng Nông 

Sơn - Trung Phước. Sau khi kiểm tra thực tế, Đoàn khảo sát đã thống nhất quy 

mô, địa điểm phù hợp và đã báo cáo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh. Tỉnh 

ủy Quảng Nam đã thống nhất chủ trương xây dựng Tượng đài Chiến thắng 

Nông Sơn - Trung Phước tại Thông báo số 517-TB/TU ngày 14/6/2019. Tuy 

nhiên, hiện nay tỉnh chưa cân đối bố trí được nguồn vốn đầu tư cho dự án này. 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh 

đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. 

- Cử tri huyện Tây Giang đề nghị sớm đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng 

kỹ thuật tại cửa khẩu phụ Tây Giang - Kạ Lừm, đặc biệt là tuyến đường giao 

thông qua biên giới nằm trên địa bàn hai huyện Tây Giang và Kạ Lừm để 

phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân. 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang phối hợp 

với các ngành liên quan, tiếp tục làm việc với các Bộ, Ngành Trung ương xúc 

tiến nguồn vốn hỗ trợ đầu tư; đồng thời, yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng 

tỉnh đẩy nhanh các thủ tục nâng cấp cửa khẩu phụ Tây Giang lên cửa khẩu 

chính để tăng tính khả thi xúc tiến từ nguồn vốn này. 

2. Tài chính, ngân sách 

- Cử tri huyện Bắc Trà My đề nghị ưu tiên hỗ trợ đầu tư đối với các địa 

phương đã đạt được từ 12 tiêu chí về chuẩn nông thôn mới trở lên. 

Theo quy định tại Nghị quyết số 48/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của 

HĐND tỉnh, thì giai đoạn 2018-2020, tất cả các xã trên địa bàn tỉnh đều được hỗ 

trợ vốn để thực hiện Chương trình NTM, với mức hỗ trợ từ 3 tỷ đồng – 12 tỷ 

đồng/xã, tùy thuộc vào xã trong danh mục lộ trình phấn đấu đạt chuẩn NTM 
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giai đoạn 2018-2020 hoặc không trong danh mục lộ trình đạt chuẩn để đạt mục 

tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020. Thời gian qua, 

UBND tỉnh cũng đã quan tâm ưu tiên hỗ trợ đầu tư cho 03 xã của huyện Bắc 

Trà My để đạt chuẩn NTM theo lộ trình (gồm xã Trà Tân, Trà Dương, Trà 

Đông). Các xã này hệ số hỗ trợ cao hơn các xã khác, với hệ số 3 (các xã khác hệ 

số 1).  

Ghi nhận ý kiến của của tri, giao Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng cơ 

chế, chính sách hỗ trợ giai đoạn 2021-2025 trong Chương trình NTM theo 

hướng ưu tiên hỗ trợ cho các xã đạt nhiều tiêu chí, khả năng phấn đấu đạt chuẩn 

NTM trong giai đoạn 2021-2025 ở khu vực miền núi. Yêu cầu UBND huyện 

Bắc Trà My rà soát lại mức độ đạt các tiêu chí NTM của các xã trên địa bàn 

huyện, qua đó xem xét xã nào đã đạt trên 12 tiêu chí, có khả năng phấn đấu đạt 

chuẩn NTM giai đoạn 2021-2025, tổng hợp báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT 

để xem xét đưa vào Kế hoạch, lộ trình để ưu tiên hỗ trợ trong giai đoạn 2021-

2025. 

3. Đất đai, tài nguyên, môi trường  

- Cử tri huyện Núi Thành đề nghị: 

+ Xây dựng thêm các khu xử lý rác để giảm tải rác tập trung về một địa 

phương; giải quyết tình trạng môi trường tự nhiên bị ô nhiễm nặng từ việc xả 

thải các nguồn nước thải từ một số nhà máy, Công ty, Xí nghiệp (nhất là các 

công ty sản xuất gần khu dân cư) và nuôi tôm chân trắng tại một số địa phương.  

Về đề nghị xây dựng thêm các khu xử lý rác để giảm tải rác tập trung về 

một địa phương: UBND tỉnh đã có Công văn số 5626/UBND-KTN ngày 

23/9/2019 và Công văn số 423/UBND-KTN ngày 22/01/2020 yêu cầu các 

huyện, thị xã, thành phố phải đầu tư khu xử lý rác thải để chủ động giải quyết 

rác thải tại địa phương theo Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/12/2016 của Hội 

nghị Tỉnh ủy lần thứ 6 (Khóa XXI) về quản lý bảo vệ môi trường trên địa bàn 

tỉnh giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025.    

Về đề nghị giải quyết tình trạng môi trường tự nhiên bị ô nhiễm nặng từ 

việc xả thải các nguồn nước thải từ một số nhà máy, Công ty, Xí nghiệp (nhất là 

các công ty sản xuất gần khu dân cư) và nuôi tôm chân trắng tại một số địa 

phương: Nội dung kiến nghị của cử tri còn mang tính chung chung, chưa cụ thể 

khu vực bị ô nhiễm do đó UBND tỉnh đề nghị UBND huyện Núi Thành kiểm 

tra tham mưu giải quyết và giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp 

với các Sở, Ban, Ngành liên quan và địa phương tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm 

các trường hợp vi phạm về môi trường theo thẩm quyền; thường xuyên tổng 

hợp báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý về UBND tỉnh theo dõi. 

+ Chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai bố trí sân bóng đá cho 

nhân dân thôn Ngọc An, xã Tam Tiến như đã cam kết khi thực hiện giải phóng 

mặt bằng để xây dựng Trung tâm dã ngoại huấn luyện Thanh thiếu niên miền 

Trung. Đồng thời, đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành 

Trung tâm dã ngoại huấn luyện Thanh thiếu niên miền Trung (đã khởi công xây 

dựng từ năm 2015). 
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Về tiến độ đầu tư xây dựng dự án Trung tâm huấn luyện kỹ năng và hoạt 

động dã ngoại Thanh thiếu niên Quảng Nam: theo báo cáo của Ban Quản lý 

Khu kinh tế mở Chu Lai thì đến nay, dự án Trung tâm huấn luyện kỹ năng và 

hoạt động dã ngoại Thanh thiếu niên Quảng Nam (giai đoạn 1) đã thi công hoàn 

thành hơn 95% khối lượng xây lắp, đang đi vào giai đoạn hoàn thiện, lắp đặt 

thiết bị. Dự kiến tiến độ công trình hoàn thành và đưa công trình vào sử dụng từ 

tháng 7/2020.  

Yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai đôn đốc Chủ đầu tư dự án 

(Trung tâm Thanh thiếu niên miền Trung) đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành công 

trình và đưa vào sử dụng theo kế hoạch đảm bảo hiệu quả. 

Về bồi thường sân bóng đá cho nhân dân thôn Lộc Đông (nay là thôn 

Ngọc An).  

Theo Báo cáo của Trung tâm Thanh thiếu niên miền Trung, sân bóng đá 

nằm trong khu vực dự án là sân bóng đá tự phát trên đất công do UBND xã 

quản lý; trong quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Tam Tiến cũng không thể 

hiện có sân bóng đá tại vị trí này. Trong quá trình thực hiện bồi thường, giải 

phóng mặt bằng dự án, chủ đầu tư không có cam kết việc bồi thường xây dựng 

mới sân bóng đá cho nhân dân thôn Lộc Đông (nay là thôn Ngọc An).  

Liên quan đến nội dung kiến nghị của cử tri, UBND huyện Núi Thành đã 

tổ chức cuộc họp bàn giải quyết, theo đó đồng chí Trương Văn Trung, Phó Chủ 

tịch UBND huyện Núi Thành chủ trì cuộc họp đã kết luận: giao UBND xã Tam 

Tiến phối hợp với các Ngành, Mặt trận và các đoàn thể ở xã, thôn tổ chức gặp 

gỡ, giải thích, vận động để các hộ dân chấp hành tốt chủ trương thực hiện dự án, 

không có hành vi cản trở thi công, đồng thời nghiên cứu đề xuất UBND huyện 

đầu tư xây dựng phục vụ một số hoạt động vui chơi giải trí cho nhân dân tại khu 

bãi tắm nhân dân (khoảng 5ha), trong đó có sân bóng đá (Thông báo số 32/TB-

UBND ngày 22/2/2019 của UBND huyện Núi Thành). 

Yêu cầu UBND huyện Núi Thành chỉ đạo UBND xã Tam Tiến khẩn 

trương triển khai thực hiện các nội dung theo chỉ đạo tại Thông báo nêu trên; 

đồng thời phối hợp với Ban Quản lý Khu KTM Chu Lai thông tin cho cử tri rõ 

về chủ trương thực hiện nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất trong quá trình 

triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn. 

- Cử tri huyện Phước Sơn đề nghị hạn chế cấp phép thăm dò đối với các 

Công ty khai thác khoáng sản. 

Để chấn chỉnh tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động khoáng sản và 

hạn chế việc cấp thêm giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản đối với các 

doanh nghiệp đang hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn, UBND tỉnh đã 

ban hành Công văn số 1736/UBND-KTN ngày 02/4/2019 về việc tăng cường 

công tác quản lý nhà nước, phát huy vai trò của các cấp, các ngành trong việc 

quản lý khoáng sản cát, sỏi lòng sông, cửa biển trên địa bàn tỉnh; theo đó chỉ 

đạo cụ thể: “Không xem xét đề xuất, tham mưu cấp giấy phép thăm dò, khai 

thác các loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh đối với doanh nghiệp có hành vi vi 

phạm (kể từ tháng 04/2019) thuộc các trường hợp sau đây: Bị xử phạt vi phạm 
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hành chính từ 2 lần trở lên (kể cả bị đình chỉ hoạt động); bị xử phạt bằng hình 

thức tước quyền sử dụng giấy phép khai thác khoáng sản; bị xử lý vi phạm hình 

sự; chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính đến mức bị cơ quan thuế thực hiện biện 

pháp cưỡng chế thuế”. 

Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Phước Sơn triển 

khai thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh; căn cứ vào tình hình 

chấp hành pháp luật trong hoạt động khoáng sản của các doanh nghiệp khai thác 

khoáng sản trên địa bàn, không xem xét đề xuất, tham mưu cấp giấy phép thăm 

dò, khai thác các loại khoáng sản trên địa bàn huyện Phước Sơn đối với các 

doanh nghiệp vi phạm thuộc các trường hợp quy định nêu trên.   

- Cử tri thị xã Điện Bàn đề nghị: 

+ Giải quyết kiến nghị của một số hộ dân phường Điện Ngọc về việc một 

số diện tích đất lúa không nằm trong quy hoạch nhưng bị ảnh hưởng bởi các dự 

án khác. 

UBND thị xã Điện Bàn chịu trách nhiệm chỉ đạo UBND phường Điện 

Ngọc kiểm tra, có báo cáo cụ thể để tổng hợp diện tích đất trồng lúa không sản 

xuất được, có văn bản đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất lúa và thu hồi đất 

theo đúng quy định của Luật đất đai. 

+ Giá đền bù đất nông nghiệp tại các dự án trên địa bàn phường Điện 

Nam Đông là quá thấp, gây khó khăn cho công tác giải phóng mặt bằng; đề 

nghị xem xét, điều chỉnh. 

Giá đất nông nghiệp thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn phường Điện Nam 

Đông nói riêng, thị xã Điện Bàn nói chung đã điều chỉnh tăng so với bảng giá 

đất thời kỳ 2015- 2019 lên 15%. Với đơn giá này thì so với các địa phương giáp 

ranh và lân cận trên địa bàn tỉnh là phù hợp với thực tế. UBND thị xã Điện Bàn 

chịu trách nhiệm giải thích cho nhân dân để tạo sự đồng thuận chấp hành.  

- Cử tri huyện Bắc Trà My đề nghị xem xét, thu hồi diện tích 13 ha đất 

do Làng kinh tế thanh niên Nước Oa xã Trà Tân sử dụng không hiệu quả 

(Tổng đội TNXP tỉnh quản lý) giao lại cho UBND xã quản lý, thực hiện cấp 

đất cho Nhân dân tại tổ K25, thôn 2 xã Trà Tân canh tác để phát triển kinh 

tế. 

UBND huyện Bắc Trà My chịu trách nhiệm chỉ đạo các phòng, Ban liên 

quan kiểm tra, rà soát về việc sử dụng đất Làng kinh tế thanh niên Nước Oa xã 

Trà Tân, báo cáo tham mưu gửi Tỉnh đoàn, Sở Tài nguyên và Môi trường để có 

giải pháp quản lý, sử dụng hiệu quả. 

- Cử tri thành phố Hội An đề nghị chỉ đạo các cơ quan chuyên môn 

kiểm tra, xử lý đối với một số Công ty sản xuất chế biến cá tại phường Điện 

Dương gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của 

người dân ở vùng lân cận. 

Hiện nay, tại khu vực phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn ngoài Nhà 

máy chế biến bột cá Sông Ngân tại CCN Nam Dương, phường Điện Dương của 

Công ty Cổ phần chế biến nông lâm thủy sản Sông Ngân làm chủ dự án, còn có 
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một số xưởng chế biến cá, làm nước mắm của các hộ dân.  

Đối với Nhà máy chế biến bột cá Sông Ngân tại CCN Nam Dương, 

phường Điện Dương của Công ty Cổ phần chế biến nông lâm thủy sản Sông 

Ngân: Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết tại 

Quyết định số 3163/QĐ-UBND ngày 17/10/2013 và điều chỉnh một số nội dung 

đề án BVMT chi tiết tại Quyết định số 1230/QĐ-UBND ngày 25/4/2019. Trong 

quá trình nhà máy hoạt động, hằng năm Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì 

phối hợp các ngành, địa phương kiểm tra định kỳ công tác BVMT của cơ sở; và 

trong năm 2019, UBND thị xã Điện Bàn đã tổ chức kiểm tra đối với cơ sở này. 

Qua đó, đã hướng dẫn cơ sở thực hiện đúng các biện pháp bảo vệ môi trường 

theo hồ sơ môi trường được duyệt, đồng thời điều chỉnh một số công trình bảo 

vệ môi trường cho phù hợp với thực tế hoạt động của nhà máy. 

 Trong thời gian đến, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp 

tục phối hợp với các ngành, địa phương kiểm tra, giám sát đối với cơ sở đảm 

bảo theo quy định pháp luật.  

Đối với một số xưởng chế biến cá, làm nước mắm quy mô nhỏ của các hộ 

dân trên địa bàn thị xã: yêu cầu UBND thị xã Điện Bàn tăng cường công tác 

kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở này để kịp thời hướng dẫn thực hiện sản 

xuất, chế biến đảm bảo theo đúng các quy định về môi trường. 

- Cử tri huyện Nông Sơn đề nghị thu hồi lại diện tích đất đã quy hoạch 

nhưng không trồng cao su của Công ty Cao su Quảng Nam, Công ty Nông 

trường Cao su Nông Sơn và diện tích đất quy hoạch trồng cao su nhưng thực 

tế đang trồng keo để giao địa phương cấp cho Nhân dân sản xuất. 

Yêu cầu UBND huyện Nông Sơn chỉ đạo các phòng, Ban liên quan kiểm 

tra, rà soát về việc sử dụng đất của Công ty Cao su Quảng Nam, Công ty Nông 

trường Cao su Nông Sơn đề xuất phương án quản lý, sử dụng đất hiệu quả theo  

đúng quy định của pháp luật; báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND 

tỉnh theo dõi, xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. 

- Cử tri thành phố Tam Kỳ đề nghị quan tâm xây dựng các nhà máy xử 

lý rác đạt tiểu chuẩn quốc tế nhằm bảo vệ môi trường và đảm bảo cuộc sống 

của nhân dân. 

Yêu cầu UBND thành phố Tam Kỳ xem xét, rà soát lại quy hoạch và có 

văn bản đề xuất cụ thể gửi các ngành liên quan theo nội dung kiến nghị của cử 

tri thành phố; đồng thời tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của 

Tỉnh ủy tại Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/12/2016 về quản lý, bảo vệ môi 

trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 

2025 và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh trong thời gian qua về tăng cường 

công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh. 

- Cử tri huyện Thăng Bình đề nghị: 

+ Đẩy nhanh tiến độ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở xã 

Bình Tú và giải quyết kiến nghị của người dân xã Bình Hải về việc dừng cấp 

đổi 164 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do tỉnh có chủ trương dừng thực 
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hiện Thông báo 160-TB/TU ngày 10/3/2017 của Tỉnh ủy Quảng Nam. 

Theo báo cáo tổng hợp của Sở Tài nguyên và Môi trường: Việc cấp Giấy 

chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân tại huyện Thăng Bình theo dự án Xây 

dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai đến nay đã ký được 36.188/39.673 

Giấy chứng nhận đã viết cho 06 xã vùng Đông; riêng tại xã Bình Tú đã ký được 

7.834/8.192 Giấy chứng nhận đã viết và đang trình ký 63 Giấy chứng nhận cấp 

lần đầu (thẩm quyền UBND huyện Thăng Bình); còn đang hoàn thiện 295 Giấy 

chứng nhận. 

Thực hiện Thông báo số 160-TB/TU ngày 10/3/2017 của Tỉnh ủy Quảng 

Nam với nội dung: “Thống nhất chủ trương cho UBND huyện Thăng Bình 

nghiên cứu thành lập Hội đồng với thành phần phù hợp (trong đó có các đồng 

chí cán bộ hưu trí có uy tín, hiểu rõ nguồn gốc đất đai của địa phương) để xác 

định nguồn gốc đất đối với các trường hợp hồ sơ 299 bị thất lạc, không có căn 

cứ để xác định theo quy định của pháp luật Đất đai năm 2013”, trong khi 

UBND tỉnh chưa có văn bản chỉ đạo thực hiện thì UBND huyện Thăng Bình đã 

thành lập Hội đồng kiểm tra công tác xác định nguồn gốc đất tại Quyết định số 

693/QĐ-UBND ngày 04/4/2017, đã tiến hành tổ chức họp xét 11 đợt và ban 

hành Quyết định công nhận lại diện tích đất ở cho 726 hồ sơ, trong đó có 518 

hồ sơ đã bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân, còn lại 208 

hồ sơ UBND huyện Thăng Bình chưa bàn giao giấy chứng nhận cho nhân dân. 

 Qua báo cáo của Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam, Sở Tài nguyên 

và Môi trường nhận thấy việc xác định lại đất ở của UBND huyện Thăng Bình 

chỉ căn cứ vào thời điểm sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trước ngày 

18/12/1980 và hồ sơ cấp Giấy chứng nhận QSD đất theo Nghị định 64/CP mà 

không căn cứ vào các loại giấy tờ quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều 100 Luật Đất 

đai và Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ là 

không đảm bảo quy định của pháp luật đất đai do vậy Sở Tài nguyên và Môi 

trường đã có Công văn số 201/STNMT-VPĐK ngày 02/01/2018 đề nghị UBND 

huyện Thăng Bình phải báo cáo, xin chủ trương của UBND tỉnh, đồng thời 

UBND tỉnh đã có văn bản xin ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND 

huyện Thăng Bình có Công văn số 337/UBND-VP ngày 17/4/2020 về việc tạm 

dừng giải quyết hồ sơ đất đai theo Thông báo số 160-TB/TU ngày 10/3/2017 

của Tỉnh ủy Quảng Nam trong thời gian chờ đợi ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh 

(như vậy, còn lại 208 trường hợp UBND huyện Thăng Bình đã ký xác định lại 

diện tích đất ở nhưng tạm dừng chưa trao Giấy chứng nhận cho nhân dân). Theo 

ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 7017/BTNMT-

TCQLĐĐ ngày 25/12/2018 về việc hướng dẫn việc công nhận lại diện tích đất 

ở với trường hợp hồ sơ giấy tờ theo quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai năm 

2013 bị thất lạc được sử dụng Sổ địa chính lập sau ngày 15/10/1993 làm giấy tờ 

thay cho Sổ địa chính, Sổ đăng ký ruộng đất trước ngày 15/10/1993 bị mất là 

không có cơ sở để thực hiện. Vì vậy, việc xác định lại diện tích đất ở đối với 

các trường hợp của UBND huyện Thăng Bình đã thực hiện là không đảm 

bảo cơ sở để giải quyết. 

+ Thu hồi diện tích 60 ha đất tại núi Gai (xã Bình Lãnh) do Công ty Cao 
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su Quảng Nam sử dụng không hiệu quả giao về cho UBND xã quản lý, để trồng 

rừng tăng thu ngân sách địa phương. 

Yêu cầu UBND huyện Thăng Bình chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm 

tra, rà soát việc sử dụng đất (60 ha đất tại Núi Gai – xã Bình Lãnh) của Công ty 

Cao su Quảng Nam; trường hợp sử dụng đất không hiệu quả theo ý kiến của cử 

tri, đề nghị UBND huyện Thăng Bình chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và 

Môi trường tổ chức thanh tra, kiểm tra việc sử dụng đất để thực hiện thủ tục thu 

hồi đất đai theo quy định. 

- Cử tri huyện Quế Sơn đề nghị khắc phục tình trạng chậm trễ trong 

việc giải quyết các thủ tục đất đai cho tổ chức và cá nhân (hiện nay lượng hồ 

sơ do Văn phòng đăng ký đất đai huyện phải giải quyết nhiều nhưng số 

lượng cán bộ ít). 

Tiếp thu ý kiến cử tri, đề nghị Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam tiếp 

tục củng cố, khắc phục khó khăn, kịp thời bổ sung lực lượng cán bộ nhân viên 

cho các Chi nhánh để thực hiện tốt việc giải quyết các thủ tục đất đai trên địa 

bàn tỉnh nói chung và các huyện, thị xã, thành phố trong thời gian đến. 

- Cử tri huyện Núi Thành đề nghị sớm điều chỉnh phù hợp Chỉ thị 

06/CT-UBND ngày 02 tháng 07 năm 2018 của UBND tỉnh “Về tăng cường 

quản lý đất đai, xây dựng tại vùng Đông Nam tỉnh Quảng Nam”. 

UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, nghiên cứu, phối 

hợp với sở Xây dựng, Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, các địa phương xây 

dựng dự thảo văn bản sửa đổi, bổ sung Chỉ thị 06, tham mưu Chủ tịch UBND 

tỉnh xem xét, ban hành. Đến nay, sở Tài nguyên và Môi trường đang tổng hợp, 

hoàn chỉnh để trình UBND tỉnh cho ý kiến cụ thể. 

- Cử tri huyện Núi Thành đề nghị giải quyết dứt điểm vấn đề ô nhiễm 

môi trường tại khu chứa và xử lý rác thải Bích Nam (xã Tam Xuân 2) và Hóc 

Bứa (xã Tam Nghĩa). 

UBND tỉnh đã có Thông báo số 69/TB-UBND ngày 03/3/2020: chỉ đạo 

Công ty Cổ phần Đô thị Môi trường Quảng Nam tập trung khắc phục ngay các 

phát sinh trong công tác xử lý rác thải mà nhân dân phản ánh, thường xuyên 

giám sát và xử lý rác thải đúng quy trình đảm bảo an toàn tuyệt đối về môi 

trường. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các ngành, địa 

phương tổ chức kiểm tra công tác bảo vệ môi trường Khu xử lý Tam Xuân 2 để 

thông tin kịp thời cho nhân dân. Giao Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh 

khẩn trương hoàn thiện các thủ tục bàn giao đưa vào sử dụng công trình “Cải 

tạo nâng cấp các hạng mục về môi trường của Khu xử lý” để kịp vận hành khu 

xử lý rác thải. 

Đến nay Khu xử lý rác thải Tam Xuân 2 hoạt động bình thường. Sở Tài 

nguyên và Môi trường đã kiểm tra và lấy mẫu phân tích về không khí, nước thải 

sau hệ thống xử lý. Kết quả phân tích các chỉ tiêu đạt quy chuẩn trước khi thải 

ra ngoài (tại Thông báo số 247/TB-STNMT ngày 21/4/2020 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường) và hiện nay Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã bàn 
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giao các hạng mục công trình về nước thải cho Công ty Cổ phần Môi trường Đô 

thị Quảng Nam vận hành. Ngoài ra, UBND xã Tam Xuân 2 cũng có thành lập 

Tổ giám sát (trong đó quy định rõ trách nhiệm và các chế độ có liên quan) giám 

sát chất lượng xử lý tại Khu xử lý rác thải Tam Xuân 2. Và sẽ đóng cửa Khu xử 

lý rác thải vào cuối năm 2020 theo chỉ đạo tại Thông báo số 159/TB-UBND 

ngày 30/4/2020 của UBND tỉnh. 

4. Công thương, thông tin truyền thông 

- Cử tri huyện Phước Sơn đề nghị: 

+ Nâng cấp mạng lưới điện vùng cao từ 02 pha lên 03 pha, điều chỉnh hạ 

tầng điện theo tuyến đường mới sau khi sáp nhập thôn nhằm đáp ứng nhu cầu 

phục vụ sinh hoạt và sản xuất kinh doanh của Nhân dân trên địa bàn huyện. 

Trong những năm qua, địa phương và ngành Điện đã tập trung tương đối 

lớn vốn đầu tư để cấp điện cho nhân dân những khu vực chưa có điện cũng như 

cũng cố lưới điện hiện có trên địa bàn huyện Phước Sơn. Đến nay lưới điện đã 

cơ bản đáp nhu cầu sinh hoạt của nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phương, một số cụm dân cư chưa có điện cũng đã được UBND tỉnh đầu tư trong 

giai đoạn tiếp theo theo Dự án Cấp điện nông thôn miền núi hải đảo tỉnh Quảng 

Nam giai đoạn 2018-2020. Tuy nhiên, với đặc thù miền núi, dân cư nhiều khu 

vực phân bố rải rác, nhu cầu điện cho sinh hoạt là chính nên trong điều kiện 

nguồn vốn có hạn, các địa phương đã thực hiện giải pháp đầu tư chỉ xây dựng 

đường dây trung thế 2 pha và trạm biến áp một pha để giảm suất đầu tư.  

Qua khảo sát thực tế của Công ty Điện lực Quảng Nam cho thấy nhu cầu 

về phụ tải điện 3 pha để sản xuất hiện nay tại các khu vực xã Phước Chánh, 

Phước Công, Phước Thành, Phước Lộc không nhiều. Trong khi đó, để nâng hệ 

thống lưới điện trung hạ thế và trạm biến áp thành 3 pha như đề nghị của cử tri 

thì vốn thực hiện sẽ rất lớn và không thể đáp ứng được trong giai đoạn hiện nay.  

Vì vậy với nhu cầu thực tế sử dụng và khả năng cân đối vốn thực hiện thì 

chưa thể đầu tư nâng cấp lưới điện như đề xuất của cử tri.  

Riêng đối với việc sáp nhập thôn sẽ không ảnh hưởng đến việc cung cấp 

điện của ngành điện cho sinh hoạt và sản xuất của các hộ dân trên địa bàn nên 

Công ty Điện lực Quảng Nam giữ nguyên lưới điện hiện trạng. 

Yêu cầu UBND huyện Phước Sơn thông tin cho cử tri rõ và tiếp tục phối 

hợp chặt chẽ với ngành điện để ngày càng đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt của 

nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

+ Cấp radio cho các già làng, trưởng bản thay thế các tài liệu giấy, báo 

chí như trước đây. 

Thủ tướng chính phủ đã ban hành Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 

06/3/2018 về quy định về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính 

sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên phạm vi cả 

nước. Tại Quyết định này quy định rõ chế độ, chính sách đối với người có uy 

tín (già làng, trưởng bản). Ngoài các quy định về hỗ trợ vật chất, động viên tinh 

thần, thì  người có uy tín có quyền được cung cấp thông tin. Cụ thể: Định kỳ 
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hoặc đột xuất người có uy tín được phổ biến, cung cấp thông tin mới về chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tình hình, 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh trật tự và kết 

quả thực hiện các Chương trình, dự án, chính sách dân tộc đang thực hiện ở địa 

phương; Người có uy tín được cấp (không thu tiền): 01 tờ Báo Dân tộc và Phát 

triển của Ủy ban Dân tộc; 01 tờ báo tỉnh hoặc hình thức cung cấp thông tin khác 

phù hợp đối với người có uy tín do địa phương lựa chọn; Người có uy tín được 

tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, quốc phòng, an ninh, chính sách dân 

tộc và kỹ năng hòa giải, tuyên truyền, vận động quần chúng; Tùy vào tình hình 

cụ thể của từng địa phương người có uy tín được thăm quan, học tập, trao đổi 

kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông 

thôn mới, giữ gìn bản sắc văn hóa và đoàn kết dân tộc do địa phương xác định, 

thực hiện. 

 UBND tỉnh đã giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì thực hiện chính sách cho 

người có uy tín theo Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 01/3/2020 về Phê duyệt 

danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam giai 

đoạn 2020-2022.  

Hiện nay chưa có quy định hỗ trợ radio cho người có uy tín hoặc già làng, 

trưởng bản theo kiến nghị của cử tri. Tại Điều 5, Thông tư 06/2017/TT-BTTTT 

ngày 02/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn thực hiện 

dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình MTQG 

Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, có quy định về hỗ trợ phương tiện 

nghe xem cho các hộ nghèo. Theo đó đối tượng được hỗ trợ tivi/radio là hộ 

nghèo (theo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng 

cho giai đoạn 2016 - 2020) sống tại các đảo xa bờ; hộ nghèo thuộc các dân tộc 

ít người; hộ nghèo tại các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, không có quy định 

hỗ trợ radio cho người có uy tín hoặc già làng, trưởng bản.  

Tiếp thu ý kiến cử tri, giao Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục nghiên 

cứu, đề xuất với Bộ, ngành Trung ương để xem xét, hỗ trợ các phương tiện 

nghe xem, cung cấp thông tin phù hợp với điều kiện phát triển của nhân dân 

khu vực miền núi, tăng cường công tác truyền thanh cơ sở, kịp thời thông tin 

các cơ chế, chính sách, quy định, chủ trương của Đảng, Nhà nước đến với nhân 

dân. 

- Cử tri huyện Đông Giang đề nghị quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống 

lưới điện đến khu du lịch sinh thái Cổng Trời, các nhà máy chế biến gỗ…để 

tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư vào miền núi. 

Theo báo cáo của Công ty Điện lực Quảng Nam thì hiện nay Công ty đã 

cấp điện thi công khu du lịch sinh thái Cổng trời và sẽ đảm bảo đủ điện cho giai 

đoạn khởi động các dự án trên địa bàn. 

Tiếp thu ý kiến cử tri, để đáp ứng đủ điện cho giai đoạn tiếp theo, UBND 

tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Công ty Điện lực Quảng Nam, 

các ngành liên quan khảo sát nhu cầu thực tế tại địa phương và căn cứ nội dung 
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điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển điện lực tỉnh giai đoạn 2016-2025 có 

xét đến 2035, tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

- Cử tri huyện Nam Giang đề nghị đầu tư điện lưới cho 2 thôn A Xò, 

Công Zốt và cụm dân cư Grát, xã Chơ Chun và nâng cấp công suất trạm thu, 

phát sóng tại 02 xã: La ê, Chơ Chun nhằm đảm bảo công tác thông tin liên 

lạc, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác. 

Danh mục đầu tư cấp điện cho 2 thôn A Xò, Công Zốt xã Chơ Chun đã có 

trong danh mục dự án cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Nam Giai đoạn 2019-

2020 (tại Quyết định số 1422/QĐ-UBND và 1423/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 

của UBND tỉnh). Hiện nay các công trình đang được Sở Công Thương phê 

duyệt thiết kế. Đối với lưới điện cụm dân cư Grát xã Chơ Chun chưa có kế 

hoạch đầu tư (phát sinh mới do giãn dân). 

Tiếp thu ý kiến cử tri, đề nghị Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Công 

ty Điện lực Quảng Nam, các ngành liên quan và địa phương kiểm tra, khảo sát 

nhu cầu thực tế về sử dụng điện tại huyện Nam Giang, đề xuất phương án giải 

quyết phù hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét. 

- Cử tri thị xã Điện Bàn đề nghị hỗ trợ việc di dời các trụ điện trung, hạ 

thế, sau khi chỉnh trang Khu dân cư xã Điện Quang theo qui hoạch nông 

thôn mới. 

Hiện nay, Sở Công Thương đang tổng hợp khối lượng, tham mưu cơ chế 

đầu tư di dời trụ điện và trụ viễn thông sau khi mở đường xây dựng nông thôn 

mới theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 7234/UBND-KTN ngày 

03/12/2019 và Quyết định số 33/QĐ-BCĐ ngày 25/02/2020 của Ban chỉ đạo 

các chương trình mục tiêu quốc gia về việc ban hành Chương trình công tác 

năm 2020 của Ban chỉ đạo các chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam về thực 

hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng 

Nam. 

Đề nghị UBND thị xã Điện Bàn khẩn trương rà soát, thống kê nhu cầu và 

kịp thời báo cáo Sở Công Thương để xem xét đưa vào dự án. 

- Cử tri huyện phú Ninh đề nghị: 

+ Quan tâm đầu tư hệ thống điện chiếu sáng tuyến đường ĐT615 đoạn 

qua địa bàn xã Tam Lộc từ cầu Bá Tiện đến giáp xã Tiên Cẩm (huyện Tiên 

Phước); đoạn qua Quốc lộ 40B đoạn từ chân dốc Suối Đá về Trường Ngô Gia 

Tự (xã Tam Dân).  

Yêu cầu UBND huyện Phú Ninh chỉ đạo khảo sát, tổng hợp và đề xuất 

phương án về nguồn vốn, làm việc với Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương 

xem xét, tham mưu giải quyết. 

+ Khắc phục các vùng điện áp thấp; có cơ chế hỗ trợ chi phí tiêu thụ điện 

thắp sáng đường quê. 

Theo báo cáo của Công ty Điện lực Quảng Nam: Hiện nay, lưới điện của 

Công ty Điện lực Quảng Nam đáp ứng yêu cầu về an toàn trong vận hành theo 
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các quy định hiện hành. Ở nhiều vùng nông thôn, đường dây sau công tơ của 

các hộ dân kéo điện từ lưới điện hạ thế về nhà đã sử dụng nhiều năm nhưng 

không được tu bổ, phần lớn đã xuống cấp, ảnh hưởng đến chất lượng điện năng. 

Theo quy định, việc củng cố đường dây sau công tơ thuộc trách nhiệm của 

khách hàng nhưng lại ít được khách hàng quan tâm. Trong điều kiện nguồn vốn 

có hạn, thông qua quy chế phối hợp với các địa phương, Công ty Điện lực 

Quảng Nam đã cân đối và thống nhất danh mục ưu tiên đầu tư trên cơ sở số vốn 

phân bổ hằng năm. Danh mục đầu tư hằng năm hài hòa giữa các khu vực; các 

hạng mục cấp thiết sẽ được triển khai trước, các hạng mục còn lại sẽ thực hiện 

trong những năm tiếp theo.  

Đề nghị UBND huyện Phú Ninh tăng cường phối hợp với Công ty Điện 

lực Quảng Nam tuyên truyền, hướng dẫn người dân nâng cao lại đường dây sau 

công tơ để củng cố chất lượng điện năng tại các hộ sử dụng điện trên địa bàn. 

Đối với đề nghị hỗ trợ chi phí điện thắp sáng đường quê: Giao UBND 

huyện Phú Ninh chỉ đạo triển khai thực hiện hỗ trợ theo thẩm quyền và khả 

năng cân đối ngân sách địa phương. 

- Cử tri thành phố Hội An, huyện Hiệp Đức đề nghị tăng cường công 

tác kiểm tra, quản lý giá cả thị trường, đảm bảo nguồn cung cấp đầy đủ các 

mặt hàng nhu yếu phẩm của cuộc sống cho Nhân dân, nhất là các mặt hàng 

phòng chống dịch bệnh, như: khẩu trang y tế, nước diệt khuẩn... 

Ngay từ lúc xảy ra dịch bệnh Covid - 19, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công 

Thương, UBND tỉnh Quảng Nam, Tổng cục Quản lý thị trường, Cục Quản lý 

thị trường tỉnh Quảng Nam đã ban hành trên 10 văn bản chỉ đạo các Đội Quản 

lý thị trường trực thuộc tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, theo 

dõi, nắm tình hình kinh doanh hàng hóa và giá cả trên thị trường, đặc biệt tập 

trung vào một số mặt hàng phục vụ phòng chống dịch và các nhu yếu phẩm 

phục vụ nhu cầu thiết yếu của nhân dân như khẩu trang y tế, nước sát khuẩn, 

lương thực, thực phẩm,… Kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi 

phạm. 

Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Nam đã thiết lập số điện thoại đường 

dây nóng, tiếp nhận và xử lý thông tin trên 85 cuộc gọi của người dân phản ảnh 

về các hành vi liên quan đến việc niêm yết giá bán, lợi dụng tình hình khan 

hiếm hàng hóa trên thị trường để đầu cơ, găm hàng, tăng giá bán hàng hoá bất 

hợp lý các mặt hàng phục vụ phòng chống dịch và lương thực, thực phẩm trong 

đó có khẩu trang y tế và nước sát khuẩn. Thành lập các Tổ kiểm tra thường trực 

và số điện thoại của người đứng đầu tại các Đội Quản lý thị trường đảm bảo 

liên lạc thông suốt 24/24 giờ.  

Kết quả từ ngày 01/02/2020 đến nay, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng 

Nam đã kiểm tra và ký cam kết đối với 841 cơ sở kinh doanh các mặt hàng 

khẩu trang y tế, nước sát khuẩn, thuốc tân dược, lương thực, thực phẩm (cụ thể: 

679 cơ sở kinh doanh thiết bị y tế, 162 cơ sở kinh doanh thực phẩm). Đã xử 

phạt 11 cơ sở, thu nộp ngân sách nhà nước 15.800.000 đồng. Trong đó: hành vi 

vi phạm về không niêm yết giá (06 vụ); vi phạm về ghi nhãn hàng hoá (02 vụ); 
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kinh doanh hàng nhập lậu, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ (05 vụ) và tịch 

thu 657 cái khẩu trang các loại; 74 chai nước sát khuẩn; 07 cái thẻ đeo chống vi 

rút. 

Riêng tại địa bàn thành phố Hội An và huyện Hiệp Đức, đã kiểm tra và ký 

cam kết đối với 107 cơ sở kinh doanh (Hội An: 80 cơ sở; Hiệp Đức: 27 cơ sở), 

xử phạt vi phạm hành chính 05 cơ sở với số tiền 10.550.000 đồng.  

Đối với nước rửa tay sát khuẩn, hiện nay trên thị trường đã đảm bảo nguồn 

phục vụ. Riêng mặt hàng khẩu trang y tế, do nhu cầu tiêu dùng của nhân dân 

tăng đột biến, nguyên liệu sản xuất khẩu trang y tế chủ yếu là nhập khẩu do vậy 

tình trạng khang hiếm khẩu trang y tế là xu thế chung của cả nước nói chung 

trong đó có Quảng Nam. Sau khi vận động tuyên truyền, người dân đã chuyển 

qua sử dụng khẩu trang vải kháng khuẩn và khẩu trang vải ngăn tia bắn giọt. 

Đến nay, cơ bản đã đáp ứng nhu cầu tiêu dùng khẩu trang của nhân dân. 

Tiếp thu ý kiến cử tri, trong thời gian đến, UBND tỉnh đề nghị Cục Quản 

lý thị trường tỉnh Quảng Nam tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, quản lý giá 

cả thị trường, đảm bảo nguồn cung cấp đầy đủ các mặt hàng nhu yếu phẩm cho 

nhân dân. 

- Cử tri huyện Thăng Bình đề nghị đầu tư xây dựng trạm hạ thế gần các 

khu dân cư (các thôn: Trà Đóa I, Trà Đóa II, Vân Tiên xã Bình Đào) để đảm 

bảo an toàn và nguồn điện cung cấp cho nhân dân sinh hoạt và sản xuất. 

Theo báo cáo của Công ty Điện lực Quảng Nam: Tại xã Bình Đào, huyện 

Thăng Bình hiện nay đã có 100% hộ dân sử dụng điện. Sau khi Công ty Điện 

lực Quảng Nam tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn để bán lẻ đến hộ dân tại 

đây, trong thời gian qua, bằng các nguồn vốn hàng năm cùng với các dự án cấp 

điện của Tổng Công ty Điện lực miền Trung, Công ty Điện lực Quảng Nam đã 

từng bước thực hiện đầu tư cải tạo lưới điện trên địa bàn để đảm bảo an toàn 

trong quản lý vận hành và đảm bảo điều kiện kinh doanh bán điện. 

Tại thôn Trà Đóa xã Bình Đào được cấp điện từ 02 TBA T1-Trà Đóa, T2-

Trà Đóa. Năm 2019 đã đầu tư xây dựng mới TBA T3-Trà Đóa (san tải T1-Trà 

Đóa), T11- Bình Dương (san tải T2-Trà Đóa) đã đảm bảo cấp điện khu vực.  

Khu vực thôn Vân Tiên hiện đang cấp điện từ TBA T4 Bình Đào và T1 

Bình Hải. Lưới điện đảm bảo cấp điện cho nhân dân. 

Đề nghị UBND huyện Thăng Bình phối hợp với Công ty Điện lực Quảng 

Nam tăng cường công tác thông tin tuyên truyền cho nhân dân, cử tri được rõ và 

thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn lưới điện góp phần cung cấp đủ 

các nguồn điện cho nhân dân sinh hoạt, sản xuất thuận lợi. 

- Cử tri huyện Nam Trà My đề nghị tiếp tục quan tâm đầu tư điện lưới 

quốc gia về các khu dân cư trên địa bàn huyện nhằm phục vụ sinh hoạt và 

sản xuất của người dân. 

Hiện nay, trên địa bàn huyện Nam Trà My có 2 dự án đầu tư cấp điện để 

đáp ứng nhu cầu tiếp cận và sử dụng điện lưới quốc gia của nhân dân các thôn, 

tổ chưa có điện, gồm: 
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 Tiểu dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia sử dụng vốn Ngân 

sách Trung ương, giai đoạn 2019-2020 và Tiểu dự án Cấp điện nông thôn từ 

lưới điện quốc gia, giai đoạn 2018-2020 sử dụng nguồn vốn ODA do EU tài trợ 

do Sở Công Thương làm chủ đầu tư. Ngày 15/5/2019, UBND tỉnh đã có Quyết 

định số 1422/QĐ-UBND và Quyết định số 1423/QĐ-UBND về việc phê duyệt 

02 Tiểu dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia sử dụng vốn Ngân sách 

Trung ương, giai đoạn 2019-2020 và Tiểu dự án Cấp điện nông thôn từ lưới 

điện quốc gia, giai đoạn 2018-2020 sử dụng nguồn vốn ODA do EU tài trợ. Sở 

Công Thương đang phê duyệt thiết kế, triển khai thi công các dự án trên.  

Đối với Dự án Cấp điện huyện Nam Trà My do Tổng Công ty Điện lực 

miền Trung làm chủ đầu tư: Công ty Điện lực Quảng Nam đã lập phương án 

đầu tư cấp điện cho các khu vực chưa có điện còn lại thuộc huyện Nam Trà My 

trình Tổng Công ty Điện lực miền Trung xem xét, bố trí vốn thực hiện. Khối 

lượng đầu tư gồm 17,3km đường dây trung áp, 12,6km đường dây hạ áp và 10 

trạm biến áp với tổng mức đầu tư dự kiến 33,7 tỉ đồng, cấp điện cho thôn 3 xã 

Trà Vinh và một số nóc thuộc các xã Trà Linh, Trà Vân và Trà Cang. 

Bên cạnh đó, các chủ đầu tư cụm thủy điện Nam Trà My đang triển khai 

đầu tư dự án Đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp 110kV 

dùng chung đấu nối cụm thủy điện Nam Trà My vào hệ thống điện quốc gia 

bằng nguồn vốn của các doanh nghiệp. Dự án dự kiến sẽ hoàn thành trong Quý 

I năm 2021. Khi hoàn thành, dự án sẽ tạo thêm 01 nguồn điện cấp điện áp 22kV 

phục vụ cấp điện ổn định cho sinh hoạt và sản xuất tại địa phương, tăng cường 

khả năng cấp điện liên tục cho địa phương khi nguồn điện cấp điện từ Tam Kỳ 

lên bị sự cố, gián đoạn. 

Yêu cầu UBND huyện Nam Trà My thông tin cho cử tri rõ và tiếp tục phối 

hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện để phục vụ cấp điện ổn định 

cho sinh hoạt và sản xuất tại địa phương. 

5. Chế độ, chính sách, văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục 

- Cử tri huyện Phước Sơn đề nghị: 

+ Tăng mức cho vay và thời gian vay thoát nghèo theo Nghị quyết số 

13/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. 

UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh căn cứ 

theo chức năng, nhiệm vụ được giao rà soát, đánh giá lại tình hình triển khai 

thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh trong thời gian qua và đề xuất giải pháp thực 

hiện trong thời gian đến. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp thu ý 

kiến cử tri để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh về kết quả thực hiện Nghị quyết 

số 13/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh về Chính sách khuyến 

khích thoát nghèo bền vững giai đoạn 2017-2021 và đề xuất giải pháp thực hiện 

trong giai đoạn đến đảm bảo phù hợp, khả thi. 

+ Chi trả chế độ, chính sách cho học sinh qua kênh Phòng Giáo dục & 

Đào tạo huyện nhằm đảm bảo tính kịp thời, đúng thời gian quy định. 

UBND tỉnh đã chỉ đạo cụ thể tại Thông báo số 270/TB-UBND ngày 
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06/8/2019 Kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh tại buổi làm 

việc với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về công tác giảm nghèo, xuất 

khẩu lao động và những vướng mắc trong thực hiện Đề án chi trả gói trợ giúp 

xã hội qua hệ thống bưu điện; theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo: 

“ Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Giáo dục và 

Đào tạo, các cơ sở giáo dục thực hiện lập hồ sơ, danh sách, quy định thời gian 

cụ thể các trường gửi danh sách đối tượng nhận chế độ lên Phòng Giáo dục và 

Đào tạo để phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, 

trình UBND huyện phê duyệt, làm cơ sở để Bưu điện thực hiện chi trả chế độ 

tiền ăn, tiền hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh kịp thời, đúng đối tượng và thời 

gian quy định”. 

Yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực 

hiện việc chi trả chế độ, chính sách cho học sinh theo đúng chỉ đạo của UBND 

tỉnh. UBND huyện Phước Sơn chỉ đạo phòng chuyên môn thông tin cho cử tri 

rõ và thực hiện. 

- Cử tri huyện Bắc Trà My đề nghị có chính sách hỗ trợ mua thẻ BHYT 

cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo thuộc hộ gia đình đã thoát nghèo. 

Tại điểm b, mục 1, điều 3, Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 

19/4/2017 của HĐND tỉnh về Chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững 

tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2021 quy định cụ thể về chính sách khuyến 

khích đối với hộ nghèo về tiêu chí thu nhập có khả năng thoát nghèo và đăng ký 

cam kết thoát nghèo bền vững như sau:  

“Hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế theo loại hình bảo hiểm y tế tự 

nguyện trong thời gian 36 tháng”. 

Như vậy, đối với cử tri thuộc hộ gia đình thoát nghèo nếu đảm bảo các 

điều kiện thì địa phương phối hợp với Bảo hiểm xã hội hướng dẫn và thực hiện 

cấp thẻ BHYT theo quy định. 

- Cử tri huyện Quế Sơn đề nghị: 

 + Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra, đánh giá lại hiệu quả việc 

cai nghiện tại cơ sở cai nghiện tập trung. 

Căn cứ quy định tại Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của 

Chính phủ quy định về chế độ áp dụng biện pháp xử lý đưa vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc thì cơ sở Cai nghiện ma tuý Quảng Nam là đơn vị trực thuộc 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.  

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với 

các ngành Y tế, Công an trên địa bàn tỉnh tổ chức kiểm tra, đánh giá công tác 

cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma tuý và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện 

với UBND tỉnh. Theo đó, học viên khi được tiếp nhận vào Cơ sở đều được hỗ 

trợ cắt cơn giải độc, điều trị, chăm sóc, phục hồi sức khoẻ, hỗ trợ học nghề khi 

có nhu cầu theo đúng quy trình quy định. Công tác an ninh trật tự được đảm 

bảo, không có tình trạng gây rối, bạo loạn, thẩm lậu ma tuý vào đơn vị. Học 

viên sau khi hoàn thành thời gian và quy trình điều trị đối với người cai nghiện 
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bắt buộc, sức khoẻ, tinh thần đều được cải thiện tốt và được đơn vị kết nối, hỗ 

trợ trở về với địa phương, gia đình. 

Tuy nhiên, nghiện ma tuý là bệnh mãn tính của não bộ nên cần phải được 

hỗ trợ, can thiệp, ngăn ngừa hành vi tái sử dụng trong thời gian dài, thậm chí là 

suốt đời. Trong khi đó, các học viên sau khi trở về địa phương, phần lớn đều 

không được quản lý tốt, không có công ăn, việc làm, bị kỳ thị, xa lánh dẫn đến 

tình trạng nhiều học viên sớm sử dụng lại ma tuý và tái nghiện.  

Để nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện trên địa bàn tỉnh, ngoài việc thực 

hiện tốt các quy trình hỗ trợ điều trị cho học viên ở Cơ sở cai nghiện ma tuý, 

còn phải có sự phối hợp, hỗ trợ của chính quyền địa phương nơi cư trú và gia 

đình của học viên trong việc quản lý sau cai, tiếp tục hỗ trợ tâm lý, tạo điều kiện 

để có việc làm, có nguồn thu nhập ổn định, sớm hoà nhập với cộng đồng. 

Tiếp thu ý kiến cử tri, giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, 

phối hợp với các ngành liên quan và địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả 

công tác quản lý cai nghiện tại cơ sở cai nghiện tập trung trên địa bàn tỉnh; kịp 

thời chỉ đạo xử lý những vấn đề phát sinh; định kỳ tổng hợp báo cáo UBND 

tỉnh theo dõi, chỉ đạo. 

+ Giải quyết chế độ chính sách cho các đối tượng thuộc Sư đoàn 33, đã 

tham gia chiến tranh Bảo vệ Tổ quốc tuy nhiên không được giải quyết chế độ 

theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ 

tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh 

Bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Camphuchia, giúp bạn Lào sau ngày 

30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. Rà soát, cấp lại các loại Huy 

chương, Huân chương…bị phai màu, hư hỏng. 

Về giải quyết chế độ chính sách cho các đối tượng thuộc Sư đoàn 33: Nội 

dung cử tri phản ánh chưa cung cấp rõ thông tin như: cá nhân cụ thể, thuộc đơn 

vị nào của Sư đoàn 33 (Cấp Đại đội, Tiểu đoàn, Trung đoàn) và tham gia chiến 

tranh bảo vệ Tổ quốc ở địa phương nào, thời gian cụ thể nên cơ quan tham mưu 

(Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) chưa có cơ sở để xem xét, trả lời kiến nghị.  

Đề nghị UBND huyện Quế Sơn chỉ đạo hướng dẫn cử tri cung cấp thông 

tin cụ thể, các vướng mắc trong giải quyết chế độ chính sách cho các đối tượng 

nêu trên và trực tiếp liên hệ với Hội đồng chính sách xã nơi cư trú hoặc Ban Chỉ 

huy Quân sự huyện Quế Sơn để xem xét, giải đáp cụ thể theo thẩm quyền. 

Trường hợp vượt thẩm quyền Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quế Sơn tổng hợp, 

báo cáo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để xem xét, giải quyết. 

Về đề nghị cấp lại các loại Huân chương, Huy chương… bị phai màu. 

Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã ban hành Hướng dẫn 

số 1971/HD-CT ngày 17/11/2013 về cấp phát, cấp đổi, thu hồi hiện vật khen 

thưởng và cấp bằng Huân, Huy chương Giải phóng trong Quân đội.  

Đối tượng, hiện vật khen thưởng cấp đổi: 

+ Đối tượng được cấp đổi: Đối với tập thể là những đơn vị trong quân đội. 

Đối với cá nhân là quân nhân, công nhân viên quốc phòng đã và đang công tác 
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trong quân đội được Nhà nước khen thưởng. 

+ Hiện vật khen thưởng được cấp đổi: Bằng Huân, Huy chương chiến 

thắng (kháng chiến chống Pháp); Bằng Huân, Huy chương kháng chiến chống 

Mỹ, cứu nước; Bằng Huân, Huy chương Chiến sĩ Giải phóng; Bằng Huân 

chương chiến công thành tích làm nhiệm vụ quốc tế vẻ vang giúp cách mạng 

Campuchia từ ngày 07/01/1979 đến 30/9/1989 và giúp Lào từ ngày 29/7/1977 

đến ngày 31/12/1987 (Theo Quyết định số 998/QĐ-BQP, ngày 01/7/1982 của 

Bộ Quốc phòng); Huân chương chiến công thành tích làm nhiệm vụ tại tuyến 

biên giới phía Bắc và Đảo xa từ ngày 07/01/1979 đến 30/8/1991 (Theo Quyết 

định số 844/QĐ-BQP, ngày 09/6/1984 của Bộ Quốc phòng). 

Lộ trình, yêu cầu cấp đổi (chia làm 02 giai đoạn): 

+ Từ tháng 6/2014 đến tháng 6/2016: tập trung cấp đổi những trường hợp 

có bằng gốc đã bị hư hỏng nặng (cũ, rách, nát) không còn sử dụng được hoặc 

bằng sai nhưng còn thể hiện rõ yếu tố, như: Hình thức khen thưởng; tên đơn vị; 

đối với cá nhân phải còn thể hiện rõ cấp bậc, học tên, chức vụ, đơn vị; quê 

quán; nội dung thành tích lập được; số quyết định khen thưởng, ngày tháng năm 

và người ký quyết định khen thưởng. Riêng bằng sai tên, sai đơn vị phải kèm 

theo hồ sơ gốc (lý lịch cán bộ, lý lịch quân nhân, lý lịch đảng viên) hoặc các 

giấy tờ khác có liên quan để làm căn cứ xem xét, cấp đổi. 

+ Từ năm 2017 đến năm 2020 cấp đổi đối với các loại bằng gốc đã bị hư 

hỏng không còn đầy đủ các yếu tố như quy định trên, nhưng phải kèm theo hồ 

sơ gốc (lý lịch cán bộ, lý lịch quân nhân, lý lịch đảng viên) hoặc các giấy tờ 

khác có liên quan để làm căn cứ xem xét, cấp đổi. 

Như vậy, theo hướng dẫn Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ tiếp nhận cấp đổi 

các loại bằng Huân, Huy chương của đối tượng được Nhà nước khen thưởng là 

quân nhân, công nhân viên quốc phòng đã và đang công tác trong Quân đội đến 

hết năm 2020 nếu đủ điều kiện để cấp đổi. 

Đối với những tập thể, cá nhân có bằng Huân, Huy chương bị hư hỏng 

trước đây chưa biết thông tin nên chưa cấp đổi, UBND tỉnh đề nghị Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh tiếp thu ý kiến của các cử tri và đề xuất để Bộ Tư lệnh Quân khu 5 

kiến nghị Bộ Quốc phòng, Nhà nước quan tâm, nghiên cứu giải quyết. 

- Cử tri thành phố Hội An đề nghị đưa các đối tượng trẻ em Mầm non, học 

sinh, sinh viên người Hoa ra khỏi diện thụ hưởng theo Nghị quyết số 

50/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam 

vì hiện nay đời sống kinh tế của bà con người Hoa đã được cải thiện đáng kể. 

Theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết 50/2018/NQ-HĐND ngày 

06/12/2018 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ chế độ đối với trẻ Mầm 

non, học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật đang học 

tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019- 2021 (gọi 

tắt là Nghị quyết số 50/2018/NQ-HĐND):  

1. Trẻ em Mầm non 

a) Trẻ em Mầm non là người dân tộc thiểu số đang theo học tại các cơ sở 
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giáo dục thuộc đối tượng không hưởng chế độ hỗ trợ tiền ăn trưa theo Nghị định 

số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 của Chính phủ về quy định chính sách hỗ 

trợ ăn trưa đối với trẻ em Mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non. 

b) Trẻ em Mầm non là người khuyết tật học hòa nhập tại các cơ sở giáo 

dục mầm non là con của gia đình không thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo. 

2. Học sinh phổ thông (không áp dụng đối với học sinh đang theo học tại 

các trường Phổ thông Dân tộc nội trú) 

a) Học sinh Phổ thông là người dân tộc thiểu số đang theo học tại các cơ sở 

giáo dục không thuộc đối tượng được hưởng chế độ hỗ trợ tiền ăn theo Nghị 

định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách 

hỗ trợ học sinh và trường Phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn. 

b) Học sinh Phổ thông là người khuyết tật con của gia đình không thuộc 

diện hộ nghèo, hộ cận nghèo. 

3. Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số đang học Cao đẳng, Trung 

cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh nằm trong diện đăng ký 

và đã thoát khỏi hộ nghèo, hộ cận nghèo. 

Như vậy, trẻ em Mầm non, học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số 

đảm bảo điều kiện tại Điều 2 sẽ được hỗ trợ chính sách theo Nghị quyết số 50, 

mà không phụ thuộc vào thành phần người dân tộc thiểu số, đời sống kinh tế 

(Theo số liệu thống kê thành phần dân tộc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Người 

Hoa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam: 2.201/946.480, chiếm tỷ lệ 0.2%), Người 

Hoa trên địa bàn thành phố Hội An chiếm 1.614/98.957, chiếm tỷ lệ 1.6%  tổng 

dân số thành phố Hội An) .  

Hiện nay, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND 

tỉnh căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao rà soát, đánh giá lại tình hình 

triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh trong thời gian qua và đề xuất giải 

pháp thực hiện trong thời gian đến. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu ý kiến 

cử tri để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh về kết quả thực hiện Nghị quyết 

50/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh và đề xuất giải pháp thực 

hiện trong giai đoạn đến đảm bảo phù hợp, hiệu quả. 

- Cử tri huyện Đại Lộc đề nghị nâng mức hỗ trợ sửa chữa và xây mới 

nhà ở cho người có công theo Quyết định số 3584/QĐ-UBND ngày 

11/11/2019 của UBND tỉnh về quy định mức hỗ trợ đối với người có công với 

cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

Thực hiện Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ đối với người có công với cách mạng 

về nhà ở trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3584/QĐ-

UBND ngày 11/11/2019 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2019/NQ-

HĐND của Hội đồng nhân tỉnh, theo đó quy định mức hỗ trợ là 40 triệu 

đồng/nhà xây mới và 20 triệu đồng/nhà sửa chữa.  

Hiện nay, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn căn cứ theo 

chức năng, nhiệm vụ được giao rà soát, đánh giá lại tình hình triển khai thực 



30 

hiện Nghị quyết HĐND tỉnh trong thời gian qua và đề xuất giải pháp thực hiện 

trong thời gian đến. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Lao động – 

Thương binh và Xã hội tiếp thu ý kiến cử tri để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh 

về kết quả thực hiện Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh trong thời gian qua và đề xuất giải pháp thực hiện trong 

giai đoạn đến đảm bảo phù hợp, hiệu quả.  

- Cử tri các huyện: Phước Sơn, Nam Giang đề nghị kéo dài thời gian 

thực hiện Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Hỗ trợ nguồn 

vật liệu thay thế vật liệu gỗ cho bà con làm nhà tạo điều kiện thực hiện tốt 

công tác sắp xếp, bố trí lại dân cư miền núi của tỉnh.  

Hiện nay, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn căn cứ theo 

chức năng, nhiệm vụ được giao rà soát, đánh giá lại tình hình triển khai thực 

hiện Nghị quyết HĐND tỉnh trong thời gian qua và đề xuất giải pháp thực hiện 

trong thời gian đến. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các 

ngành liên quan và địa phương tiếp thu ý kiến cử tri để tổng hợp, tham mưu 

UBND tỉnh về kết quả thực hiện Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 

19/4/2017, Nghị quyết số 31/2018/NQ-HĐND ngày 29/8/2018 của HĐND tỉnh 

trong thời gian qua và đề xuất giải pháp thực hiện trong giai đoạn đến đảm bảo 

phù hợp, khả thi. 

- Cử tri huyện Hiệp Đức đề nghị tiếp tục hỗ trợ kinh phí cho 38 hộ thuộc 

đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết 12 trong năm 2019. 

  Từ năm 2017 đến nay, kinh phí hỗ trợ sắp xếp ổn định dân cư theo Nghị 

quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh đã được UBND 

tỉnh giao hằng năm cho huyện Hiệp Đức với tổng kinh phí đến năm 2020 là 

18.705 triệu đồng, trong đó: năm 2017 là 2.450 triệu đồng, năm 2018 là 2.000 

triệu đồng, năm 2019 là 8.000 triệu đồng và năm 2020 là 6.255 triệu đồng. 

Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Hiệp Đức, 38 hộ 

dân nêu trên thuộc xã Phước Trà đã được địa phương tổ chức triển khai thực 

hiện hỗ trợ sắp xếp ổn định dân cư theo Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND 

ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh trong năm 2019, nhưng đến nay chưa được hỗ 

trợ do chưa đảm bảo hồ sơ, thủ tục. Vì vậy, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện 

Hiệp Đức thông tin, trả lời để cử tri được rõ; đồng thời khẩn trương tổ chức 

thực hiện và cấp phát kinh phí hỗ trợ cho các hộ theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại 

Công văn số 574/UBND-KTN ngày 07/02/2020 về tăng cường công tác quản 

lý, chỉ đạo triển khai kế hoạch sắp xếp dân cư theo Nghị quyết số 12/2017/NQ-

HĐND ngày 19/4/2017, Nghị quyết số 31/2018/NQ-HĐND ngày 29/8/2018 của 

HĐND tỉnh. 

6. Chế độ đối với cán bộ cơ sở  

- Cử tri huyện Phước Sơn, thị xã Điện Bàn đề nghị sớm ban hành quy 

định về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không 

chuyên trách ở thôn, khối phố theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, ngày 

24/4/2019 của Chính phủ.  
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- Cử tri các huyện: Nam Trà My, Nam Giang, Duy Xuyên đề nghị xem 

xét, hỗ trợ sinh hoạt phí đối với các chức danh: Phó Bí thư chi bộ, phó 

trưởng thôn, Trưởng Chi hội, Thôn đội trưởng, Công an viên và nâng mức 

hỗ trợ kinh phí hoạt động cho chi hội đoàn thể ở thôn. 

Tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa IX đã thông qua và ban hành Nghị 

quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 quy định mức phụ cấp, phụ cấp 

kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, 

Công an viên, Thôn/Khối đội trưởng; mức bồi dưỡng, bồi dưỡng kiêm nhiệm 

đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam. Hiện nay, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1229/QĐ-

UBND ngày 07/5/2020 triển khai thực hiện Nghị quyết 02. 

UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 

phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1229/QĐ-

UBND ngày 07/5/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 

02/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 của HĐND tỉnh đảm bảo đúng quy định 

hiện hành. Giao Sở Nội vụ chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính 

và các cơ quan liên quan hướng dẫn, theo dõi các địa phương thực hiện theo 

quy định. 

- Cử tri thị xã Điện Bàn đề nghị tăng mức hỗ trợ đối với người hoạt 

động không chuyên trách ở cấp xã. 

HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND  ngày 03/10/2019 

quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với 

người hoạt động không chuyên trách cấp xã; chế độ hỗ trợ thôi việc đối với 

người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư trên địa bàn tỉnh Quảng 

Nam. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3509/QĐ-UBND ngày 05/11/2019 

triển khai thực hiện Nghị quyết số 12. 

Chế độ, chính sách quy định tại Nghị quyết đã được Sở Nội vụ tham mưu 

tổ chức lấy ý kiến của các Sở, Ban, Ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh trước 

khi trình thống nhất ban hành và đảm bảo phù hợp với quy định của Trung 

ương, tình hình ngân sách của địa phương. 

Yêu cầu các địa phương triển khai thực hiện nghiêm các quy định và thông 

tin cho cử tri rõ. 

7. Pháp chế, nội chính 

- Cử tri huyện Núi Thành đề nghị kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc kê 

khai tài sản hằng năm đối với cán bộ, công chức đảm bảo đúng theo quy 

định, góp phần phòng ngừa và ngăn chặn hành vi tham nhũng. 

Trong thời gian qua, Ban cán sự đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo 

triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ 

Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát 

việc kê khai tài sản. Theo đó, chỉ đạo tăng cường lãnh đạo để thống nhất nhận 

thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và của cơ quan, tổ chức, đơn 

vị, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị về việc kê khai, kiểm soát việc kê 
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khai tài sản theo quy định của Đảng, Nhà nước; phát huy tính tự giác, trung 

thực và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong 

việc kê khai tài sản; phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị 

và người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, Nhà 

nước về kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản. Xác định việc kê khai, kiểm 

soát việc kê khai tài sản là tiêu chí để đánh giá cán bộ, đảng viên, công chức, 

viên chức; đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị 

và người đứng đầu… 

Tiếp thu ý kiến cử tri, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu 

các cấp, các ngành tiếp tục tăng cường lãnh đạo và tiến hành công tác kiểm tra, 

giám sát, thanh tra việc thực hiện quy định của Đảng và Nhà nước về kê khai, 

kiểm soát việc kê khai tài sản. Xử lý nghiêm minh những cơ quan, tổ chức, đơn 

vị, cá nhân chậm tổ chức việc kê khai; không kê khai, kê khai không trung thực; 

không giải trình được nguồn gốc tài sản tăng thêm; không tổ chức việc công 

khai bản kê khai; không chủ động xác minh hoặc không xử lý kịp thời những vi 

phạm quy định về kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản… 

- Cử tri huyện Đông Giang đề nghị giải quyết dứt điểm việc tranh chấp 

địa giới hành chính giữa xã Tư, huyện Đông Giang với xã Hòa Bắc, huyện 

Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. 

Căn cứ kết quả làm việc giữa Lãnh đạo UBND, các Sở, Ban, Ngành, địa 

phương liên quan của tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng ngày 13/11/2014 

về bàn bạc, thống nhất giải quyết dứt điểm tình trạng chồng lấn đất lâm nghiệp 

vùng giáp ranh giữa huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam với huyện Hòa Vang, 

thành phố Đà Nẵng; Ngày 17/12/2014, Sở Nội vụ và các Sở, ngành, địa phương 

liên quan của tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng đã họp bàn thống nhất 

phương án cắm mốc địa giới hành chính giữa xã Tư, huyện Đông Giang và xã 

Hoà Bắc, huyện Hòa Vang (khu vực núi Cà Nhông). Theo đó, Trung tâm đo đạc 

thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với ngành, địa phương liên quan của tỉnh 

Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng tổ chức thực địa, xác định vị trí và cắm 15 

mốc địa giới hành chính giữa xã Tư, huyện Đông Giang và xã Hòa Bắc, huyện 

Hòa Vang. Ngày 26/6/2015, các đơn vị, địa phương liên quan của tỉnh Quảng 

Nam và thành phố Đà Nẵng đã tổ chức nghiệm thu 15 mốc địa giới hành chính 

nêu trên đồng thời thống nhất giao cho UBND xã Tư, huyện Đông Giang tỉnh 

Quảng Nam và xã Hoà Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng phối hợp 

quản lý nhằm phục vụ tốt công tác quản lý địa bàn, quản lý địa giới hành chính 

theo quy định của Chính phủ. Vấn đề về địa giới hành chính tại khu vực này 

hiện đang ổn định. 

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã giao các Sở: Nội vụ, Tài 

nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT tham mưu giải quyết giải quyết 

chồng lấn đất lâm nghiệp (đất và tài sản trên đất) tại vùng giáp ranh xã Tư, 

huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam và xã Hòa Bắc (khu vực Cà Nhông), 

huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng (tại điểm 4, Thông báo số 216/TB-UBND 

ngày 10/6/2020). Yêu cầu các Sở nêu trên khẩn trương phối hợp triển khai thực 

hiện; báo cáo kết quả về UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo giải quyết. 
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- Cử tri thành phố Hội An đề nghị xử lý nghiêm các đối tượng khai thác 

thủy sản sử dụng xung điện, các chất hóa học, khai thác sai tuyến, sai vùng, 

vi phạm vùng bảo tồn biển Cù Lao Chàm…; đồng thời, kiểm tra, giám sát và 

xử lý nghiêm cán bộ tiếp tay cho nạn cát tặc. 

Thực hiện Luật Thủy sản 2017, Chỉ thị 01/1998/CT-TTg ngày 02/01/1998 

của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 13/CT-UB ngày 01/4/1997 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai 

thác thủy sản; Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 30/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ về 

tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị 01/1998/CT-TTg ngày 

02/01/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, 

xung điện, chất độc để khai thác thủy sản; trong thời gian qua, Sở Nông nghiệp 

và PTNT đã phối hợp với các Sở, Ngành liên quan và các địa phương trong tỉnh 

tích cực triển khai công tác tuyên truyền kết hợp với thanh tra, giám sát, tuần 

tra, kiểm soát trên sông nhằm phát hiện, đấu tranh ngăn chặn và xử lý nghiêm 

các hành vi vi phạm về sử dụng xung điên, nghề giã cào để khai thác thủy sản 

trái phép tại vùng ven bờ. Theo đó, hiện tượng sử dụng điện, nghề giã cào để 

khai thác thủy sản tại vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Nam từng bước được ngăn 

chặn.  

Tuy nhiên, vẫn còn hiện tượng tàu cá làm nghề giã cào, sử dụng xung điện 

để khai thác thủy sản trên vùng biển ven bờ, vùng bảo tồn biển Cù Lao Chàm 

với tính chất ngày càng phức tạp hơn, các đối tượng vi phạm sử dụng nhiều thủ 

đoạn tinh vi để che dấu hành vi vi phạm, phi tang tang vật vi phạm; lợi dụng 

đêm tối bỏ trốn hoặc chống đối lại và gây cản trở cho người thi hành công vụ 

gây khó khăn trong việc bắt quả tang đối tượng vi phạm.  

Để từng bước khắc phục, ngăn chặn tình trạng nêu trên, UBND tỉnh giao 

Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ tiếp tục tuyên truyền Luật Thủy sản 2017; Nghị 

định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản; kết hợp đồng thời với tăng cường 

công tác tuần tra, kiểm soát, đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm về sử 

dụng xung điện, giã cào khai thác thủy sản trái phép vùng biển ven bờ, đặc biệt 

chú trọng kiểm soát khu vực biển quần đảo Cù lao Chàm, vùng biển ven bờ Hội 

An - Điện Bàn xử lý nghiêm các hành vi vi phạm này.  

Tiếp thu ý kiến cử tri phản ánh, UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố Hội 

An tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhân dân địa phương hiểu rõ lợi 

ích và tầm quan trọng của công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, tác 

hại của việc sử dụng chất nổ, xung điện, hóa chất độc và các công cụ bị cấm 

khác để khai thác thủy sản làm ảnh hưởng đến nguồn lợi và môi trường sống 

của các loài thủy sản. Chỉ đạo các cơ quan, đoàn thể ở địa phương vận động 

ngư dân từ bỏ nghề cấm; chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động 

tuần tra, kiểm soát trên địa bàn mình quản lý; chỉ đạo các địa phương xã, 

phường, thị trấn tích cực trong việc quản lý, bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa 

bàn. Hằng năm, chủ động xây dựng kế hoạch đưa vào hoạt động thường xuyên 

của địa phương mình. Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp trên sẽ góp 

phần thực hiện có hiệu quả và bảo vệ tốt nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh; 
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Ban quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm tăng cường công tác tuần tra trong 

khu vực quản lý của mình, tham mưu UBND Thành phố Hội An xử lý nghiêm 

các đối tượng vi phạm. 

- Cử tri huyện Thăng Bình đề nghị: 

+ Sớm có hướng dẫn sắp xếp, sáp nhập, giải thể các hội quần chúng. 

Thực hiện Đề án sắp xếp các tổ chức hội quần chúng trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam được ban hành tại Quyết định số 3533/QĐ-UBND ngày 

23/11/2018, theo đó Sở Nội vụ đã có văn bản số 542/SNV-TCBC ngày 

13/3/2019 hướng dẫn các Sở, Ngành, địa phương và tổ chức hội thực hiện quy 

trình, thủ tục, hồ sơ liên quan đến công tác sắp xếp hội, gồm: (1) Hợp nhất, sáp 

nhập và tổ chức thực hiện các công việc sau khi cấp có thẩm quyền quyết định 

hợp nhất, sáp nhập hội; (2) Giải thể hội; (3) Các công việc có liên quan đến 

công tác tổ chức đại hội nhiệm kỳ đối với các hội không thực hiện hợp nhất, sáp 

nhập, giải thể hội. UBND huyện Thăng Bình đã ban hành Quyết định số 

1917/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 về Đề án sắp xếp các tổ chức hội quần chúng 

trên địa bàn huyện.  

Trên cơ sở hướng dẫn của Sở Nội vụ tại Công văn số 542/SNV-TCBC 

ngày 13/3/2019, UBND huyện Thăng Bình đã gửi hồ sơ đề nghị và đã được 

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3008/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 về việc 

cho phép sáp nhập Hội Người mù huyện Thăng Bình vào Hội Người khuyết tật 

huyện Thăng Bình và Quyết định số 3299/QĐ-UBND ngày 17/10/2019 về việc 

giải thể Hội Làm vườn huyện Thăng Bình.  

Hiện nay, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy về việc tham mưu triển khai thực 

hiện Thông báo số 158-TB/TW ngày 02/01/2020 của Ban Bí thư, Ban Dân vận 

Tỉnh ủy đang phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy triển khai thực hiện Thông báo số 158-TB/TW ngày 02/01/2020 của 

Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị khóa 

XI về hội quần chúng trong tình hình mới. Trên cơ sở kế hoạch của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai Thông báo số 158-TB/TW ngày 

02/01/2020 của Ban Bí thư, giao Sở Nội vụ rà soát, tổng hợp báo cáo, tham 

mưu UBND tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh công tác quản lý nhà nước về 

hội quần chúng, trong đó có việc sắp xếp, sáp nhập, giải thể các hội. 

+ Xem xét, hỗ trợ sinh hoạt phí cho cán bộ chi hội ở các tổ chức chính trị -

xã hội.  

Quy định pháp luật hiện hành về hội không quy định việc hỗ trợ sinh hoạt 

phí cho cán bộ chi hội ở các tổ chức - chính trị xã hội. Về vấn đề này, giao Sở 

Nội vụ tiếp thu, tổng hợp và báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của cấp thẩm quyền.   

*             * 

                                                                       * 

Ủy ban nhân dân tỉnh hoan nghênh cử tri trong tỉnh đã có những ý kiến 

phản ánh, đóng góp xây dựng trên nhiều lĩnh vực góp phần giúp cho công tác 

chỉ đạo, điều hành hiệu quả hơn. UBND tỉnh tiếp thu và chỉ đạo các ngành 
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thuộc UBND tỉnh sớm xử lý, giải quyết những phản ánh, đề nghị thiết thực mà 

cử tri quan tâm theo thẩm quyền. Ngoài ra, còn một số nội dung khác được nêu 

tại các Báo cáo số 09/BC-HĐND ngày 18/3/2020; số 10/BC-HĐND ngày 

26/3/2020 của HĐND tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, 

thị xã, thành phố: yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố xem xét và trả lời 

cho cử tri ở từng địa phương được rõ; các đề nghị có liên quan đến Chính phủ 

và các Bộ, ngành Trung ương, tỉnh có trách nhiệm báo cáo, kiến nghị với Trung 

ương để xem xét, giải quyết./. 
 

  Nơi nhận: 
  - TTTU, TTHĐ, UBMTTQVN tỉnh; Đoàn ĐBQH 

tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh; 

  - CT, các PCT UBND tỉnh (b/c); 

  - VP Tỉnh ủy, VP ĐBQH tỉnh; VP HĐND tỉnh; 

  - Các Sở, Ban, Ngành của tỉnh; 

  - UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

  - CPVP; 

  - Các Phòng, Ban thuộc Văn phòng; 

  - Lưu: VT, TH (Hiền). 
D:\Dropbox\HIENTH\2020\YKCT\tra loi yjct sau ky 14\BC UBND TINH TRA LOI\09.6 

bao cao tong hop UBND tinh tra loi.doc 
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