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 ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

 

Số:   77  /BC-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

         Quảng Nam, ngày  03  tháng  7  năm 2020 

                
 

BÁO CÁO 

Tiến độ, kết quả giải quyết các ý kiến cử tri tồn đọng theo đề nghị của 

Thường trực HĐND tỉnh tại Báo cáo số 125/BC-HĐND ngày 12/12/2019, 

Công văn số 23/HĐND-VP ngày 17/02/2020 
 

 

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

125/BC-HĐND ngày 12/12/2019 về Kết quả giám sát, giải quyết ý kiến, kiến 

nghị cử tri sau kỳ họp thứ 9, tiến độ thực hiện kiến nghị của Thường trực 

HĐND tỉnh tại Báo cáo số 65/BC-HĐND ngày 09/7/2019 về giám sát giải 

quyết kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 7; Công văn số 23/HĐND-VP ngày 

17/02/2020 về việc đề nghị báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của tri sau kỳ 

họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa IX; UBND tỉnh đã ban hành các Công văn: số 

7704/UBND-TH ngày 23/12/2019, số 647/UBND-TH ngày 13/02/2020, số 

747/UBND-TH ngày 19/02/2020 chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành, địa phương liên 

quan kiểm tra, rà soát, báo cáo tiến độ giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri 

có liên quan đến ngành, địa phương quản lý cho Thường trực HĐND tỉnh, các 

Ban HĐND tỉnh và UBND tỉnh để tiếp tục theo dõi, chỉ đạo. 

Theo Thông báo 27/TB-HĐND ngày 04/6/2020 của HĐND tỉnh về đề nghị 

xây dựng các báo cáo chuyên đề trình kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa IX; 

UBND tỉnh tổng hợp tóm tắt Báo cáo tiến độ, kết quả giải quyết các ý kiến, kiến 

nghị của cử tri tồn đọng thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh theo các văn bản 

đã chỉ đạo nêu trên, cụ thể như sau: 

1. Đối với các nội dung đề nghị tại Báo cáo số 125/BC-HĐND ngày 

12/12/2019: 

- Cử tri huyện Nam Trà My đề nghị tổ chức kiểm tra, giám sát để đánh 

giá toàn diện tác động đến môi trường: rừng, đất, nước đối với việc đầu tư 

xây dựng các công trình thủy điện. 

Nội dung này, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Công Thương chủ trì, phối hợp 

với các Sở, Ngành liên quan căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp 

tục tổ chức thanh tra, kiểm tra, đánh giá toàn diện đối với việc đầu tư xây dựng 

các công trình thủy điện trên địa bàn; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và đề xuất 

hướng giải quyết, khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập trong quá trình thực 

hiện (nếu có). Sở Công Thương cũng đã có Báo cáo 1569/BC-VP ngày 

07/11/2019 báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện. 

Để tiếp tục tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận 

hành khai thác công trình thủy điện; UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 

59/UBND-KTN ngày 06/01/2020 yêu cầu Sở Công Thương chỉ đạo các chủ đầu 
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tư dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các quy định của Nhà 

nước tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ, Thông 

tư số 09/2019/TT-BCT ngày 08/7/2019 của Bộ Công Thương; tiếp tục phối hợp 

với các Sở, Ngành, địa phương, đơn vị liên quan rà soát, đánh giá kỹ các nội 

dung theo quy định của pháp luật trong đề xuất, tham mưu các dự án thủy điện 

chưa triển khai xây dựng theo Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban 

Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và 

phát triển rừng và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội 

nghị về các giải pháp khôi phục rừng bền vững vùng Tây Nguyên nhằm ứng 

phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016 - 2020 (Thông báo số 191/TB-VPCP 

ngày 22/7/2016 của Văn phòng Chính phủ); chủ trì, cùng với Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, UBND các huyện kiểm tra công tác quản lý an toàn 

đập, hồ chứa thủy điện của các chủ đập, hồ chứa thủy điện; kiên quyết xử lý đối 

với các tổ chức, cá nhân không thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật về quản 

lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện, vận hành không tuân thủ các quy trình vận 

hành đã được duyệt; tiếp tục phối hợp với các Sở, ngành, địa phương, đơn vị 

liên quan kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các chủ đầu tư đập, hồ chứa thủy điện 

thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng, quản lý 

chất lượng công trình xây dựng và trong lĩnh vực hoạt động điện lực. Kiên 

quyết dừng việc thi công trên hiện trường đối với các dự án thủy điện khi chưa 

đảm bảo các điều kiện khởi công theo quy định hoặc báo cáo UBND tỉnh xem 

xét, chỉ đạo theo thẩm quyền. 

 Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan để 

hướng dẫn, kiểm tra, xử lý các chủ sỡ hữu đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn 

tỉnh trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về khí tượng thủy văn 

chuyên ngành; lắp đặt hệ thống giám sát tự động, trực tuyến hoạt động khai 

thác, sử dụng tài nguyên nước và các quy định khác về quản lý nước thải, chất 

thải rắn, chất thải nguy hại, khai thác sử dụng mặt nước và bảo vệ môi trường; 

Chủ động phối hợp với các Sở, Ngành, địa phương, đơn vị liên quan hướng dẫn 

các chủ đầu tư dự án thủy điện thực hiện đầy đủ các thủ tục đất đai theo quy 

định trước khi đầu tư xây dựng, vận hành khai thác. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục tham mưu UBND tỉnh 

biện pháp đẩy mạnh công tác bảo vệ và phát triển rừng, lưu ý rừng phòng hộ 

đầu nguồn theo Quyết định số 682/QĐ-UBND ngày 06/3/2017 của UBND tỉnh 

về Chương trình hành động tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển 

rừng trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, đôn đốc, xử lý các chủ đầu tư và các chủ sở 

hữu đập, hồ chứa thủy điện trong việc thực hiện các nghĩa vụ về trồng rừng thay 

thế (nếu có), chi trả dịch vụ môi trường rừng; phối hợp với các Sở, Ngành, địa 

phương, đơn vị liên quan hướng dẫn các chủ đầu tư dự án thủy điện thực hiện 

đầy đủ thủ tục chuyển mục đích đất rừng, rừng tự nhiên theo quy định hiện 

hành; tham mưu trình phê duyệt phương án vận hành, điều tiết các hồ chứa thủy 

điện trên địa bàn tỉnh đảm bảo an toàn theo điều kiện thời tiết và đúng quy trình 

vận hành liên hồ chứa lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn theo thẩm quyền. 

Sở Xây dựng chủ trì, cùng với các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông 
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thôn, Công Thương tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng đập, hồ 

chứa nước; Phối hợp với Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, các địa phương liên quan kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư đập, hồ chứa 

thủy điện thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng, 

quản lý chất lượng công trình xây dựng. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh cấp, điều chỉnh, thu hồi 

Quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh theo 

đúng quy định; chủ trì, cùng với Sở Công Thương kiểm tra, đôn đốc, xử lý (nếu 

có) đối với các chủ đầu tư dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện 

các cam kết theo Quyết định chủ trương đầu tư đã được cấp. 

UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện Quyết định số 

682/QĐ-UBND ngày 06/3/2017 của UBND tỉnh về Chương trình hành động 

tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh nhằm 

thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương 

Đảng và Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 04/11/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam 

khóa XXI; phối hợp với các Sở, Ngành, đơn vị liên quan kiểm tra, đôn đốc các 

chủ đầu tư đập, hồ chứa thủy điện thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về 

quản lý đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng; kiểm tra, xử 

lý các hoạt động khai thác khoáng sản, xây dựng trên địa bàn có nguy cơ ảnh 

hưởng đến khả năng thoát lũ, sạt lở; hằng năm tổ chức khảo sát, rà soát, thống 

kê cụ thể những vùng hạ du các hồ chứa thủy điện; lắp đặt hệ thống biển cảnh 

báo nguy hiểm cho nhân dân biết để phòng, tránh; rà soát, xây dựng phương án 

di dời, sơ tán dân đối với những khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, ngập lụt; phối 

hợp, hỗ trợ các chủ đập, hồ chứa thủy điện trong việc tuyên truyền cho nhân 

dân về công tác vận hành, điều tiết các hồ chứa thủy điện, kỹ năng phòng tránh 

tai nạn đuối nước khi sản xuất, đi lại tại các khu vực sông, suối hạ du các nhà 

máy thủy điện; tăng cường công tác tuyên truyền, truyền thông, tập huấn để 

nâng cao nhận thức của cộng đồng về phòng, chống thiên tai. 

Đối với chủ đầu tư các dự án thủy điện thực hiện nghiêm các quy định của 

Nhà nước tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ, 

Thông tư số 09/2019/TT-BCT ngày 08/7/2019 của Bộ Công Thương; thường 

xuyên phối hợp chặt chẽ với UBND cấp huyện, cấp xã và các Sở, Ban, Ngành 

liên quan trong quá trình đầu tư, quản lý, vận hành các hồ chứa đảm bảo an toàn 

tuyệt đối. 
 

- Cử tri huyện Núi Thành đề nghị kiểm tra việc chấp hành pháp luật về 

hoàn thổ, cải tạo phục hồi môi trường sau khai thác đất nguyên liệu tại núi 

Trà Quân, xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành. 

Ngày 22/11/2019, UBND tỉnh đã có Công văn số 6989/UBND-KTN chỉ 

đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

UBND huyện Núi Thành, UBND xã Tam Xuân 1, Hợp tác xã Mỹ Tân An tham 

mưu cho phép gia hạn thực hiện công tác hoàn thổ, trả lại mặt bằng đối với diện 

tích đất đã thi công, khai thác, chậm nhất đến ngày 31/3/2020 và báo cáo kết 

quả thực hiện về UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.  
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Ngày 19/3/2020, Công ty Cổ phần Xây dựng Phát triển Công nghệ Thanh 

Quảng đã có văn bản báo cáo tiến độ thực hiện; Sở Tài nguyên và Môi trường 

cũng đã có Báo cáo số 377/BC-STNMT ngày 12/6/2020 về khắc phục các tồn 

tại trong thực hiện Phương án cải tạo đất để sản xuất nông lâm kết hợp tận thu 

đất dư thừa tại đồi Trà Quân, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành của Công ty Cổ 

phần Xây dựng Phát triển Công nghệ Thanh Quảng.  

Để tiếp tục khắc phục các tồn tại trong thực hiện Phương án cải tạo đất để 

sản xuất nông lâm kết hợp tận thu đất dư thừa tại đồi Trà Quân, xã Tam Xuân 1, 

huyện Núi Thành, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3407/UBND-KTN 

ngày 23/6/2020 chỉ đạo như sau: 

 Cho phép Công ty cổ phần Xây dựng Phát triển Công nghệ Thanh Quảng 

được tiếp tục thực hiện việc vận chuyển toàn bộ khối lượng đá bán phong hóa 

mà Công ty đã thu gom tập kết khoảng 40.000 m3 ra khỏi khu vực dự án đến vị 

trí đổ thải hoặc chôn lấp được UBND huyện Núi Thành phê duyệt cho phép, 

bảo đảm an toàn, không ảnh hưởng đến môi trường, không được mua bán trái 

phép; hoàn thành trước ngày 15/9/2020.  

Báo cáo kết quả thực hiện cho Hợp tác xã Mỹ Tân An, UBND xã Tam 

Xuân 1, UBND huyện Núi Thành, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và 

Môi trường để được xác nhận, đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo. 

Quá thời hạn quy định, Công ty không hoàn thành vận chuyển toàn bộ 

khối lượng đá bán phong hóa ra khỏi khu vực dự án thì chấm dứt thi công và 

thu hồi cát trong quá trình thực hiện Phương án nạo vét, khơi thông dòng chảy 

tại khu vực hạ lưu cầu Chìm, thị trấn Nam Phước và xã Duy Trung, huyện Duy 

Xuyên theo Bản xác nhận số 3957/XN-UBND ngày 05/12/2019 của UBND 

tỉnh. UBND huyện Duy Xuyên chỉ đạo bàn giao dự án nạo vét cho đơn vị khác 

có chức năng tiếp tục thực hiện theo quy định. 

UBND huyện Núi Thành, Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Công 

ty về hồ sơ, thủ tục xin vị trí đổ thải, chôn lấp đá bán phong hóa theo quy định, 

bảo đảm không ảnh hưởng đến môi trường; trường hợp Công ty xin vận chuyển 

đi tiêu thụ hướng dẫn Công ty lập thủ tục cấp phép theo quy định của Luật 

Khoáng sản. 

 UBND huyện Núi Thành chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND xã 

Tam Xuân 1 giám sát, tạo điều kiện cho Công ty Cổ phần Xây dựng Phát triển 

Công nghệ Thanh Quảng vận chuyển đá bán phong hóa tại đồi Trà Quân, xã 

Tam Xuân 1, huyện Núi Thành đến vị trí đổ thải hoặc chôn lấp theo quy định. 

UBND các huyện Núi Thành, Duy Xuyên thông báo chủ trương của 

UBND tỉnh cho nhân dân khu vực dự án biết và giám sát… 

- Cử tri đề nghị tiếp tục phối hợp, tham mưu nội dung chưa giải quyết 

xong về xử lý chồng lấn quy hoạch rừng sản xuất, rừng phòng hộ. 

Vấn đề này, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT thường 

xuyên liên lạc, đôn đốc các địa phương, các chủ rừng triển khai, khẩn trương 
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báo cáo để làm căn cứ xây dựng phương án giải quyết khả thi trong giai đoạn 

2020-2025. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT, thì đến nay Sở mới 

nhận được kết quả báo cáo của 12 địa phương, đơn vị là UBND các huyện: 

Nam Trà My, Bắc Trà My, Đại Lộc, Duy Xuyên và thị xã Điện Bàn; các Ban 

quản lý rừng phòng hộ: Sông Kôn, Đắk Mi, Bắc Sông Bung, Phú Ninh và ven 

biển Quảng Nam; các Ban quản lý khu bảo tồn: Voi, Sông Thanh và Sao La, 

với tổng diện tích đã rà soát và báo cáo là: 4.772,56 ha. Theo đó, các địa 

phương, đơn vị cũng đã đưa ra những giải pháp để giải quyết quyền lợi cho 

người dân như: Đề xuất đưa diện tích này ra khỏi rừng phòng hộ, đặc dụng để 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân ổn định canh tác 

(864,67 ha); giữ lại trong quy hoạch đặc dụng và có cơ chế đền bù cho người 

dân; đồng thời, đưa người dân ra khỏi khu vực quy hoạch rừng phòng hộ, đặc 

dụng (926 ha). 

Các địa phương, đơn vị không đề xuất phương án giải quyết gồm: Ban 

quản lý rừng phòng hộ ĐăkMi (cũ), Phú Ninh; UBND các huyện: Nam Trà My, 

Bắc Trà My, Duy Xuyên (2.981,89 ha). Các địa phương, đơn vị chưa có báo 

cáo kết quả rà soát và đề xuất phương án giải quyết gồm các huyện: Tiên 

Phước, Quế Sơn và Hiệp Đức. 

Trên cơ sở kết quả báo cáo và đề xuất của các đia phương, đơn vị, Sở 

Nông nghiệp và PTNT đã dự thảo Phương án với các nội dung chính sau: Đánh 

giá thực trạng tình hình sử dụng đất rừng sản xuất, đất vườn, đất nông nghiệp, 

đất ở thuộc quyền sử dụng hợp pháp của nhân dân hiện nằm trong quy hoạch 

phòng hộ và đặc dụng tại các địa phương, các Ban quản lý rừng trên địa bàn 

tỉnh; đề xuất các giải pháp thực hiện xác định cụ thể đối tượng rừng và đất rừng 

cần rà soát về diện tích, hiện trạng, chủ thể và thực trạng sử dụng; đề xuất giải 

pháp phân loại các đối tượng theo các tiêu chí ưu tiên cho bảo tồn các hệ sinh 

thái, đa dạng sinh học hoặc phòng hộ cũng như các đối tượng có thể xem xét đề 

xuất chuyển loại sang mục đích sản xuất để bố trí ổn định cho nhân dân sản 

xuất lâu dài và xác lập quyền sở hữu; đề xuất các giải pháp để đền bù về đất, tài 

sản trên đất và giải pháp đồng quản lý để nhân dân tổ chức sản xuất ổn định trên 

diện tích hiện đang canh tác theo quy chế quản lý rừng hiện hành của nhà nước 

phù hợp từng đối tượng đã được phân loại; đề xuất phân giao trách nhiệm các 

Sở, Ngành, địa phương và đơn vị liên quan tổ chức và phối hợp thực hiện. 

Để xây dựng hoàn thiện phương án mang tính khả thi, đẩy nhanh tiến độ 

và khắc phục tồn tại trong thời gian qua của các địa phương và chủ rừng, giao 

Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục căn cứ các bản đồ, tài liệu liên quan để dự 

thảo đề cương hướng dẫn địa phương, đơn vị tiếp tục tổ chức thực hiện việc rà 

soát. Sau đó, Sở trực tiếp làm việc với các địa phương, chủ rừng để xây dựng và 

hoàn thiện phương án, tham mưu báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

Đề nghị các địa phương, chủ rừng căn cứ dữ liệu được cung cấp của Sở 

Nông nghiệp và PTNT để tiến hành tổ chức rà soát, đo đạc, phân loại đối tượng 

rừng, đất rừng; từ đó, xây dựng phương án cụ thể phù hợp với tình hình thực tế 

tại địa phương và báo cáo về Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp, xây dựng 

phương án chung trên toàn tỉnh. 
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- Cử tri đề nghị sửa đổi, bổ sung Chỉ thị 06/CT-UBND ngày 02/7/2018 

của UBND tỉnh về tăng cường quản lý đất đai, xây dựng vùng Đông Nam 

tỉnh; sửa đổi các quy định về đơn giá bồi thường, giải phóng mặt bằng. 

+ Sửa đổi, bổ sung Chỉ thị 06/CT-UBND ngày 02/7/2018 của UBND tỉnh 

về tăng cường quản lý đất đai, xây dựng vùng Đông Nam tỉnh Quảng Nam: Nội 

dung này, UBND tỉnh đã trả lời tại Báo cáo số 57/BC-UBND ngày 09/6/2020. 

+ Sửa đổi các quy định về đơn giá bồi thường, giải phóng mặt bằng: Thực 

hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đang tổng hợp nội 

dung phản ánh những tồn tại, bất cập về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư từ các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố để đề xuất sửa 

đổi, bổ sung (nếu có) cho phù hợp. Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn 

trương tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo. 

- Cử tri đề nghị hỗ trợ đầu tư các dự án, công trình phục vụ Lễ hội Văn 

hóa – Thể thao các huyện miền núi năm 2022 tại Phước Sơn. 

Dự án này đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp vào danh mục kế 

hoạch đầu tư công trung hạn của tỉnh giai đoạn 2021-2025, tham mưu UBND 

tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh khóa IX tại kỳ họp thứ 16. 

- Cử tri đề nghị điều chỉnh, bổ sung quy hoạch bảo tồn và phát triển 

dược liệu; bổ sung chỉ dẫn địa lý Sâm Ngọc Linh tại thôn 6 xã Phước Lộc, 

huyện Phước Sơn. 

+ Về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch bảo tồn và phát triển dược liệu: 

UBND tỉnh đã có Công văn số 2729/UBND-TH ngày 21/5/2020 báo cáo 

Thường trực HĐND tỉnh về danh mục trình kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa 

IX; theo đó, đối với nội dung Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 39/NQ-HĐND 

ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh về quy hoạch bảo tồn và phát triển dược liệu: 

UBND tỉnh thống nhất dừng xây dựng và tích hợp vào quy hoạch chung của 

tỉnh theo quy định của Luật quy hoạch. 

+ Bổ sung chỉ dẫn địa lý Sâm Ngọc Linh tại thôn 6 xã Phước Lộc, huyện 

Phước Sơn. 

Đề nghị UBND huyện Phước Sơn khẩn trương liên hệ và làm việc với Sở 

Khoa học và Công nghệ để thực hiện các quy trình, thủ tục bổ sung chỉ dẫn địa 

lý đối với cây Sâm Ngọc Linh tại thôn 6, xã Phước Lộc theo đúng quy định.  

- Cử tri đề nghị đẩy nhanh tiến độ đầu tư các nhà máy xử lý rác theo 

quy hoạch tại Hội An. 

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường: hiện nay, Công ty Cổ 

phần Đầu tư và Xây dựng 579 (Chủ đầu tư Dự án lò đốt rác thải xã Cẩm Hà, 

thành phố Hội An) chưa nộp hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của 

Dự án để thẩm định và phê duyệt. Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường đôn 

đốc Công ty tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến thực hiện Dự 

án lò đốt rác thải xã Cẩm Hà theo đúng quy định của UBND tỉnh tại Quyết định 

số 3352/QĐ-UBND ngày 22/10/2019 Quy định hướng dẫn và quản lý hoạt động 

đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
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Để tiếp tục giải quyết tình hình xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành 

phố Hội An; ngày 16/4/2020, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 

2110/UBND-KTN yêu cầu: 

Chủ tịch UBND thành phố Hội An chịu trách nhiệm xem xét quyết định 

phương án xử lý rác thải đảm bảo an toàn tuyệt đối đối với Bãi rác Cẩm Hà 

trong thời gian chưa có cơ sở xử lý rác thải mới thay thế; đồng thời khẩn trương 

làm việc với Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Nam về xử lý hợp 

đồng vận chuyển lượng rác thải tồn về xử lý tại Khu xử lý rác thải Tam Nghĩa 

đảm bảo sự đồng thuận của nhân dân địa phương, không để xảy ra tình trạng 

khiếu kiện, cản trở hoạt động của Khu xử lý rác thải Tam Nghĩa và báo cáo 

UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý các phát sinh (nếu có); phối hợp với UBND 

thị xã Điện Bàn triển khai các thủ tục để đẩy nhanh tiến độ đầu tư công trình xử 

lý rác thải chung cho hai địa phương theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo 

số 32/TB-UBND ngày 12/02/2020; cung cấp hồ sơ và làm việc với Sở Kế 

hoạch và Đầu tư để hoàn thành công tác nghiệm thu và quyết toán công trình Lò 

đốt rác thải sinh hoạt Hội An làm cơ sở nâng cấp, cải tạo, vận hành dự án mới 

phục vụ xử lý rác thải của thành phố theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn 

số 1654/UBND-KTN ngày 26/3/2020. 

Chủ tịch UBND huyện Núi Thành chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp, 

tạo điều kiện cho UBND thành phố Hội An giải quyết khó khăn trong công tác 

xử lý rác thải tồn đọng của thành phố trong thời gian chờ đầu tư ở vị trí mới.  

Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư; Giám 

đốc Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Nam tiếp tục theo dõi, phối hợp 

với UBND thành phố Hội An, UBND huyện Núi Thành trong quá trình giải 

quyết kiến nghị của UBND thành phố Hội An và kịp thời báo cáo UBND tỉnh 

theo dõi, chỉ đạo. 

- Cử tri đề nghị giải quyết các vấn đề liên quan đến tuyển dụng giáo viên 

và các bất cập về biên chế sự nghiệp giáo dục tại địa phương. 

Vấn đề này, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với UBND các 

huyện, thị xã, thành phố về Kế hoạch tuyển dụng giáo viên toàn tỉnh năm 2020 

vào ngày 26/5/2020; theo đó đã kết luận chỉ đạo cụ thể tại Thông báo số 

199/TB-UBND ngày 01/6/2020 với các nội dung sau:  

Chỉ đạo các huyện có liên quan khẩn trương báo cáo, đăng ký nhu cầu xét 

tuyển giáo viên đối với giáo viên tốt nghiệp hệ cử tuyển theo quy định tại Nghị 

định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chế độ cử 

tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ 

thống giáo dục quốc dân; Nghị định số 49/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2006/NĐ-CP 

ngày 14/11/2006 của Chính phủ; kết quả xét tuyển giáo viên tại các cơ sở giáo 

dục mầm non, phổ thông công lập gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình UBND tỉnh 

phê duyệt theo đúng quy định. 

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, UBND các 

huyện, thị xã, thành phố rà soát lại nhu cầu tuyển dụng giáo viên năm 2020 
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(tổng số biên chế viên chức giáo dục đã giao cho các địa phương tính đến tháng 

10/2020 sau khi trừ đi số giáo viên nghỉ hưu theo chế độ, nghỉ hưu trước tuổi, 

giáo viên xét tuyển hệ cử tuyển và giáo viên được tuyển dụng sau kỳ xét tuyển 

vừa qua); căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành, khẩn trương xây dựng 

kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển dụng giáo viên toàn tỉnh năm 2020 gửi Sở Nội vụ 

thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt. 

Về thi tuyển nhân viên hợp đồng tại các trường (nhân viên y tế, tài chính 

kế toán…): thực hiện theo đúng chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ tại Công văn 

số 2378/VPCP-KGVX ngày 08/4/2015 về công tác y tế, tài chính kế toán trong 

các cơ sở giáo dục; giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào 

tạo tham mưu UBND tỉnh sớm có văn bản đề nghị Văn phòng Chính phủ xem 

xét, giải quyết cho phù hợp với tình hình thực tế. 

- Cử tri đề nghị bố trí đất tái định cư đối với 11 hộ dân xã Duy Hải, 

huyện Duy Xuyên bị ảnh hưởng bởi dự án đường dẫn cầu Cửa Đại.  

Vấn đề này, ngày 10/6/2020, UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp nghe các 

ngành báo cáo về đầu tư xây dựng các khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt 

bằng (GPMB) dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An; theo đó đã có Thông báo 

kết luận số 234/TB-UBND ngày 24/6/2020 chỉ đạo như sau: 

Tiến độ đầu tư xây dựng các khu tái định cư còn chậm, chưa tương xứng 

với khối lượng đã hoàn thành BT, GPMB. Đến thời điểm ngày 10/6/2020, tổng 

diện tích các khu tái định cư đã BT, GPMB là 122,18 ha/239,29 ha (đạt 51%), 

tuy nhiên mới chỉ hoàn thành được 1.021 lô đất, trong đó có 915 lô/3.929 lô bố 

trí tái định cư (đạt 23,28%); yêu cầu Công ty KHCL phối hợp với địa phương 

và các ngành liên quan tập trung giải quyết các tồn tại, vướng mắc liên quan 

đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng khu tái định cư để đáp ứng tốt nhất 

nhu cầu GPMB dự án 985,5 ha, nhất là ở khu tái định cư đang thiếu trầm trọng 

quỹ đất bố trí tái định cư.  

Đồng thời, để giải quyết nhu cầu đất ở tái định cư phục vụ GPMB dự án 

Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An và các dự án đầu tư trên địa bàn huyện tại khu 

vực xã Duy Hải và một phần xã Duy Nghĩa nằm ở phía Đông đường dẫn 129 

(nay là Võ Chí Công), yêu cầu UBND huyện Duy Xuyên khẩn trương chủ động 

làm việc với các ngành liên quan để được hướng dẫn thực hiện các bước thủ tục 

song song triển khai đầu tư mới hoặc mở rộng các khu tái định tại các xã Duy 

Hải, Duy Nghĩa theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại khoản 1, Thông báo số 37/TB-

UBND ngày 13/02/2020. 

Đối với các vướng mắc liên quan đến chính sách BT, GPMB (hồ sơ đất 

đai; chỉnh lý hồ sơ địa chính; phát sinh hộ gia đình có con đủ tuổi theo quy  

định, kết hôn sau thời điểm thông báo thu hồi đất nhưng trước khi có Quyết 

định thu hồi đất;….): Công ty KHCL chủ động rà soát, phối hợp với UBND các 

huyện: Duy Xuyên, Thăng Bình khẩn trương giải quyết các tồn tại, vướng mắc 

liên quan theo thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền thì UBND các huyện: 

Duy Xuyên, Thăng Bình kịp thời báo cáo cụ thể từng trường hợp, đề xuất gửi 

Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện hoặc tham mưu UBND tỉnh 
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xem xét, giải quyết theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại khoản 4, Thông báo số 

37/TBUBND ngày 13/02/2020. 

Yêu cầu UBND huyện Duy Xuyên, các đơn vị liên quan triển khai thực 

hiện và báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực HĐND tỉnh; UBND tỉnh theo 

dõi, chỉ đạo. 

- Cử tri đề nghị thu hồi đất tại thôn 10 xã Phước Hiệp đã giao cho Công 

ty Cổ phần Công trình giao thông vận tải Quảng Nam sử dụng nhưng không 

hiệu quả. 

Ngày 13/01/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Báo cáo số 32/BC-

STNMT về liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất của Công ty Cổ phần Công 

trình giao thông vận tải Quảng Nam (Hạt Quản lý Quốc lộ 14E). Trên cơ sở đó, 

UBND tỉnh đã có văn bản số 116/VPUBND-KTN ngày 17/01/2020 chỉ đạo 

UBND huyện Phước Sơn xác lập hồ sơ thu hồi đất của Công ty Cổ phần Công 

trình giao thông vận tải Quảng Nam tại xã Phước Hiệp, Phước Sơn theo đúng 

quy định. 

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường thì đến nay, UBND huyện 

Phước Sơn đang tiến hành xác lập hồ sơ thu hồi đất của Công ty Cổ phần Công 

trình giao thông vận tải Quảng Nam tại xã Phước Hiệp, Phước Sơn. 

Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tích cực phối hợp với UBND huyện 

Phước Sơn khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục và xác lập hồ sơ thu hồi đất của 

Công ty Cổ phần Công trình giao thông vận tải Quảng Nam đảm bảo theo quy 

định; báo cáo kết quả về Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh theo dõi, chỉ 

đạo. 

- Cử tri đề nghị hỗ trợ kinh phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

lâm nghiệp khu vực miền núi; tiếp tục xây dựng cơ chế hỗ trợ đầu tư xây 

dựng hạ tầng cho các cụm công nghiệp. 

UBND tỉnh đã có Công văn số 2729/UBND-TH ngày 21/5/2020 thống 

nhất báo cáo Thường trực HĐND tỉnh chuyển nội dung về: “Phương án hỗ trợ 

kinh phí để đo đạc bổ sung, chỉnh lý, cấp giấy chứng nhận QSDĐ, xây dựng cơ 

sở dữ liệu quản lý đất lâm nghiệp 09 huyện miền núi và Cơ chế hỗ trợ đầu tư 

xây dựng kết cấu hạ tầng cho các Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh” sang trình 

trong giai đoạn 2021-2025. Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công 

Thương chủ trì tiếp tục tổ chức khảo sát, xây dựng các nội dung đảm bảo phù 

hợp, hiệu quả. 

2. Đối với các nội dung đề nghị tại Công văn số 23/HĐND-VP ngày 

17/02/2020: 

- Cử tri huyện Núi Thành yêu cầu chỉ đạo ngành chức năng khảo sát và 

giải quyết dứt điểm các bất cập tại khu tái định cư ĐT.617 và khu dân cư Chợ 

Trạm xã Tam Hiệp. 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai 

đã tổ chức kiểm tra hiện trường dự án cùng với UBND huyện Núi Thành, 

UBND xã Tam Hiệp. Dự án khu dân cư đường ĐT.617 và khu dân cư Chợ 
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Trạm xã Tam Hiệp đã được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh một phần, còn lại một 

số hạng mục chưa được đầu tư do ngân sách hạn chế; Ban Quản lý Khu Kinh tế 

mở Chu Lai đã lập thủ tục dừng thực hiện đầu tư để quyết toán dự án và lập thủ 

tục bàn giao các khu dân cư cho UBND huyện Núi thành quản lý. Hiện nay, 

Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai đang tập trung quyết toán dự án để bàn 

giao cho UBND huyện Núi Thành quản lý; trên cơ sở đó, đề nghị UBND huyện 

Núi Thành xem xét, cân đối để bố trí kinh phí đầu tư các hạng mục còn lại. 

- Cử tri huyện Núi Thành phản ánh việc quy hoạch bố trí vị trí đậu ghe 

thuyền cho nhân dân khu vực thôn Vân Thạch (bị ảnh hưởng bởi tuyến 

đường 129) chưa phù hợp (xa nơi ngư dân sinh sống, khó khăn trong việc 

quản lý ghe, thuyền), đề nghị có giải pháp xử lý phù hợp. Mức giá bồi thường 

2.000.000 đồng/01 ngư dân bị ảnh hưởng bởi tuyến đường 129 là quá thấp, 

đề nghị nâng lên. 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban quản lý các công trình giao thông 

tỉnh đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương để giải quyết, trên cơ sở 

đề xuất của UBND huyện Núi Thành, Ban quản lý các công trình giao thông 

tỉnh đã xây dựng 04 vị trí tạm đậu ghe thuyền cho nhân dân, sau khi hoàn thành 

xây dựng tuyến Kè sông bến Ván (dự án Cải thiện môi trường đô thị Chu Lai 

Núi Thành vay vốn Kfw) sẽ hoàn chỉnh bến lâu dài phục vụ neo đậu ghe thuyền 

cho nhân dân. 

Đối với kiến nghị nâng mức hỗ trợ cho ngư dân (hiện nay mức hỗ trợ 

2.000.000 đồng/01 ngư dân): Việc nâng mức hỗ trợ lên trên 2.000.000 đ/01 ngư 

dân là không đúng quy định; đề nghị UBND huyện Núi Thành tiếp tục giải 

thích, vận động nhân dân ủng hộ triển khai dự án kịp thời hoàn thành chào 

mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII. 

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

tại ngã ba Chợ Nón giao với đường ĐT.611 và đoạn ngã tư đường Hùng 

Vương giao cắt với đường Đỗ Quang (do che khuất tầm nhìn nên thường 

xuyên xảy ra tai nạn giao thông). Cử tri thị xã Điện Bàn đề nghị quan tâm 

lắp đặt tín hiệu đèn giao thông tại khu vực ngã ba Cẩm Lý - Điện Hồng (hiện 

nay lưu lượng xe quá đông, chạy tốc độ cao nguy cơ gây mất an toàn giao 

thông). 

Vấn đề này, UBND tỉnh đã 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 (Báo cáo số 

57/BC-UBND ngày 09/6/2020 của UBND tỉnh). 

- Cử tri huyện Thăng Bình đề nghị sớm có thông tin về việc triển khai 

dự án Khu nghỉ dưỡng quốc tế An Thịnh-PPC của Công ty Cổ phần Quốc tế 

Nam Hội An:  

+ Cơ sở pháp lý dự án 

 Dự án Khu nghỉ dưỡng phúc hợp quốc tế An Thịnh - PPC của Công ty cổ 

phần Quốc tế Nam Hội An do Ban quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai tham mưu 
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trình UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương tại Quyết định số 962/QĐ-UBND 

ngày 24/3/2017; 

 Thông báo số 141/TB-UBND ngày 26/4/2019 về việc thông báo kết luận 

của Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu tại Hội nghị đánh giá dự án Tổng thể 

sắp xếp dân cư, phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại thiên tai ven biển tỉnh Quảng 

Nam và công văn số 2491/UBND-KTN ngày 09/5/2019 về việc theo dõi, hướng 

dẫn, giải quyết thủ tục đầu tư của các dự án nằm ngoài phạm vi quản lý của Ban 

Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai theo Quyết định số 1737/QĐ-TTg ngày 

13/12/2018 cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận bàn giao hồ sơ; 

Tháng 7/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức nhận hồ sơ bàn giao với 

Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai và theo dõi quản lý dự án. 

+ Tình hình triển khai thực hiện dự án: 

Theo Quyết định chủ trương số 962/QĐ-UBND ngày 24/3/2017 của 

UBND tỉnh về chủ trương đầu tư cho dự án gồm: 

Về vị trí, quy mô, tiến độ thực hiện dự án:  

- Địa điểm thực hiện dự án: xã Bình Minh, huyện Thăng Bình; 

- Diện tích: khoảng 199ha. Tổng vốn đăng ký đầu tư: 4.300 tỷ đồng; 

- Tiến độ dự án chia làm 3 giai đoạn:  

+ Giai đoạn 1: Quý IV/2017 đến Quý I/2019 hoàn thành và đưa vào sử 

dụng các hạng mục Khu dịch vụ vui chơi giải trí, khu phức hợp khách sạn văn 

phòng cao tầng và khớp nối hạ tầng kỹ thuật-giao thông, cây xanh công viên;  

+ Giai đoạn 2: Quý II/2020 hoàn thiện khớp nối hạ tầng với giai đoạn 1 và 

hoàn thành các hạng mục khu biệt thự nghỉ dưỡng, công viên cây xanh khu dịch 

vụ vui chơi giải trí và khớp nối hạ tầng kỹ thuật-giao thông, cây xanh công 

viên;  

+ Giai đoạn 3: Quý IV/2021 hoàn thiện khớp nối hạ tầng với giai đoạn 1,2 

và hoàn thành các hạng mục còn lại. 

 Thủ tục pháp lý: 

- Công văn số 647-CV/TU ngày 25/01/2017 của Thường trực Tỉnh ủy 

Quảng Nam về việc thống nhất chủ trương thỏa thuận địa điểm để nghiên cứu 

quy hoạch và đầu tư xây dựng các Khu du lịch nghỉ dưỡng tại vùng Đông Nam; 

- Quyết định số 962/QĐ-UBND ngày 24/3/2017 của UBND tỉnh quyết 

định chủ trương đầu tư dự án Khu nghỉ dưỡng phức hợp quốc tế An Thịnh - 

PPC; 

- Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) đã được UBND tỉnh phê duyệt 

tại Quyết định số 2484/QĐ-UBND ngày 11/7/2017. 

 Tình hình thực hiện:  

- Ngày 19/8/2017, Công ty Cổ phần Quốc tế Nam Hội An đã phối hợp với 

Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai và UBND huyện Thăng Bình công bố 
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quy hoạch chi tiết, tiến hành bàn giao mốc ranh giới vùng quy hoạch, lắp đặt 

biển báo quy hoạch chi tiết dự án trên địa bàn xã Bình Minh; 

- UBND tỉnh đã phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017, diện tích 75ha 

tại Quyết định số 2999/QĐ-UBND ngày 18/8/2017; đã đưa toàn bộ diện tích dự 

án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2018 và đã phê duyệt; 

- Để tăng cường công tác quản lý hiện trạng, đất đai, đồng thời tạo điều 

kiện cho nhà đầu tư thực hiện dự án theo đúng tiến độ, UBND tỉnh thống nhất 

chủ trương bàn giao quỹ đất với diện tích 22,76ha đã giao UBND xã Bình Minh 

quản lý tại Quyết định số 3653/QĐ-UBND ngày 08/11/2017 của UBND tỉnh 

cho Công ty Cổ phần Quốc tế Nam Hội An để thực hiện quản lý hiện trạng 

trong khi chờ thực hiện các thủ tục đất đai (Công văn số 1684/UBND-KTN 

ngày 05/4/2018); 

- Công ty Cổ phần Quốc tế Nam Hội An đã làm việc với UBND huyện 

Thăng Bình và Trung tâm phát triển quỹ đất Thăng Bình (đơn vị thực hiện 

GPMB) về phương án thực hiện bồi thường GPMB, hợp đồng với Binh đoàn 

Lũng Lô rà phá bom mìn, tiếp tục đàm phán với nhà tư vấn để thiết kế và đầu tư 

dự án; 

- Hiện nay Công ty Cổ phần Quốc tế Nam Hội An không tiếp tục thực hiện 

các thủ tục triển khai thực hiện dự án theo Quyết định chủ trương đầu tư đã cấp.  

Khó khăn, vướng mắc: 

- Trong phạm vi của dự án có khoảng 21,7ha được quy hoạch rừng phòng 

hộ, trong đó có 13,98ha hiện trạng rừng trồng và 7,72ha đất trống cần phải điều 

chỉnh quy hoạch, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và thực hiện việc trồng rừng 

thay thế; 

- Dự án gặp vướng mắc khi triển khai thu hồi đất theo quy định tại Điều 

62, Luật Đất đai năm 2013 (khu vực nằm ngoài ranh giới Khu kinh tế mở Chu 

Lai). Trường hợp của dự án thuộc thỏa thuận với người dân theo quy định tại 

Điều 73, Luật Đất đai năm 2013; 

- Theo quy định tại Điểm 8, Điều 1 của Quyết định số 962/QĐ-UBND 

ngày 24/3/2017 của UBND tỉnh thì tiến độ thực hiện dự án đã vi phạm về tình 

hình triển khai dự án của giai đoạn 1, cụ thể là đến quý I/2019 hoàn thành và 

đưa vào sử dụng các hạng mục: Khu dịch vụ vui chơi giải trí, khu phức hợp 

khách sạn văn phòng cao tầng và khớp nối hạ tầng kỹ thuật - giao thông, cây 

xanh công viên.  Nhưng hiện nay nhà đầu tư còn khó khăn trong việc thỏa thuận 

với người dân trong khu vực của dự án để giải phóng mặt bằng tại khu vực dự 

án và đã vi phạm tiến độ thực hiện dự án tại Quyết định số 962/QĐ-UBND 

ngày 24/3/2017; 

Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang thực hiện các trình tự và hồ sơ để 

chấm dứt hoạt động dự án theo quy định của Điều 48 Luật Đầu tư và đề xuất 

UBND tỉnh thu hồi các hồ sơ có liên quan theo đúng quy định. 

- Cử tri huyện Thăng Bình đề nghị sớm có thông tin về việc triển khai 

thực hiện đối với 05 dự án của các thành viên Công ty CP Tập đoàn BRG. 



13 

Vấn đề này, UBND tỉnh đã trả lời tại Báo cáo số 57/BC-UBND ngày 

09/6/2020. 

- Cử tri các huyện Núi Thành, Phú Ninh đề nghị tiếp tục chỉ đạo các 

ngành liên quan, phối hợp với huyện Núi Thành giải quyết dứt điểm việc 

tranh chấp đất rừng giữa Ban quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh, Xí nghiệp 

Lâm nghiệp Quảng Nam với người dân trên địa bàn tạo điều kiện an tâm sản 

xuất và thu hoạch trên đất tranh chấp. 

+  Về vấn đề giải quyết tranh chấp đất rừng giữa Ban Quản lý rừng phòng 

hộ Phú Ninh với người dân: 

Trong thời gian qua, giữa Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh và người 

dân có xảy ra các trường hợp tranh chấp, đề nghị UBND huyện Phú Ninh chỉ 

đạo phối hợp với các Ban, ngành giải quyết các trường hợp tranh chấp như sau: 

 Đối với trường hợp diện tích đất do người dân lấn chiếm để trồng rừng là 

đất của Nhà nước: Đề nghị người dân trả lại đất, BQL rừng phòng hộ Phú Ninh 

và người dân thực hiện đồng quản lý rừng trên cơ sở xây dựng phương án giao 

khoán rừng, ký hợp đồng giao khoán trồng rừng theo tiêu chí rừng phòng hộ với 

người dân theo Nghị định 168/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016  của Chính phủ, 

cho phép các hộ dân khai thác gỗ rừng trồng khi đến kỳ thu hoạch (tuổi khai 

thác), ưu tiên theo hướng liên kết với doanh nghiệp để trồng rừng gỗ lớn nhằm 

ổn định đời sống nhân dân và đảm bảo mục đích quản lý rừng phòng hộ. 

Đối với trường hợp đất trồng Keo là đất vườn của dân sử dụng ổn định 

trước khi quy hoạch rừng phòng hộ Phú Ninh được chính quyền thôn, UBND 

xã xác nhận, không nằm trong các vụ việc phá rừng, lấn chiếm đất có hồ sơ xử 

lý, theo hiện trạng là đất không có rừng tự nhiên trong hồ sơ quy hoạch ban 

hành theo Quyết định số 2462/QĐ-UBND ngày 09/8/2013 của UBND tỉnh về 

phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 

– 2020 trước đây thì đề nghị BQL rừng phòng hộ Phú Ninh phối hợp với các 

phòng chức năng của huyện, UBND xã kiểm tra, rà soát nếu đủ điều kiện thì 

thực hiện thủ tục cấp đất cho người dân. Riêng đối với diện tích đất được xác 

định là có rừng tự nhiên trước đây nhưng đã bị phá và hiện nay người dân đang 

trồng Keo thì xử lý theo Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 18/8/2015 của UBND 

tỉnh Quảng Nam về tăng cường các biện pháp kiểm tra, xử lý các hành vi phá 

rừng, lấn, chiếm đất lâm nghiệp trái phép trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

+ Về vấn đề giải quyết tranh chấp đất giữa Xí nghiệp lâm nghiệp Quảng 

Nam với người dân 

Xí nghiệp Lâm nghiệp Quảng Nam thuộc Công ty Cổ phần lâm đặc sản 

xuất khẩu Quảng Nam đang quản lý diện tích 940,07 ha trên địa bàn 05 xã (Tam 

Xuân 1, Tam Xuân 2, Tam Anh Bắc, Tam Thạnh và Tam Hiệp), huyện Núi 

Thành; Văn bản đề nghị trả lời ý kiến cử tri chưa xác định địa phương (xã) nào 

đề nghị giải quyết dứt điểm tranh chấp đất rừng giữa Xí nghiệp Lâm nghiệp 

Quảng Nam với người dân trên địa bàn. Tuy nhiên, qua tài liệu quản lý và làm 

việc trực tiếp với Công ty cổ phần Lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam và Xí 

nghiệp Lâm nghiệp Quảng Nam, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có báo cáo như 
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sau:    

- Năm 2002, Lâm trường Tam Kỳ bàn giao 2.584 ha cho Công ty Cổ phần 

lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam (Công ty) quản lý, sử dụng. Đến năm 2006, 

thực hiện chủ trương cổ phần hóa của Chính phủ và các Quyết định thu hồi đất 

của UBND tỉnh, Công ty đã bàn giao lại cho địa phương và một số đơn vị 

(Công ty cao su Quảng Nam, Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh, Ban Quản 

lý Khu Kinh tế mở Chu lai, Công ty Môi trường đô thị Quảng Nam,....) với diện 

tích 1.799,74 ha. Diện tích đất rừng còn lại 934,26 ha (trong đó có 150 ha Công 

ty nhận chuyển nhượng từ hợp tác xã Phú Đông, xã Tam Xuân, huyện Núi 

Thành). 

- Từ năm 2006 đến năm 2009, Công ty đã phối hợp với UBND huyện Núi 

Thành và UBND các xã Tam Xuân 1, Tam Xuân 2, Tam Anh Bắc, Tam Thạnh, 

Tam Hiệp tiến hành rà soát diện tích đất Công ty quản lý và lập hồ sơ xin thuê 

đất trình UBND tỉnh. UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1781/QĐ-UBND 

ngày 29/5/2009, cho Công ty Cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam thuê 

đất theo hiện trạng sử dụng 940,07 ha tại các xã (Tam Xuân 1, Tam Xuân 2, 

Tam Anh Bắc, Tam Thạnh và  Tam Hiệp), đồng thời Công ty trả lại một phần 

diện tích đất gần các khu sản xuất của dân cho địa phương quản lý và giao lại 

cho người dân sử dụng là 233 ha, Công ty giao lại cho địa phương quản lý cụ 

thể (xã Tam Xuân 1: 22,03 ha, xã Tam Xuân 2: 123,37 ha, xã Tam Anh Bắc: 

19,01 ha, xã Tam Thạnh: 22,6 ha và xã Tam Hiệp: 46 ha). 

Diện tích đất Công ty Cổ phần Lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam thuê 

đất theo hiện trạng sử dụng  tại Quyết định số 1781/QĐ-UBND ngày 29/5/2009 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam là 9.400.720 m2, trong đó: 

 + Xã Tam Xuân 1: 898.093 m2 

 + Xã Tam Xuân 2: 3.918.044 m2 

 + Xã Tam Anh Bắc: 516.577 m2 

 + Xã Tam Thạnh: 3.696.208 m2 

 + Xã Tam Hiệp: 460.000 m2 

Theo kết luận thanh tra số 1873/KL-STNMT ngày 15/11/2018 của Sở Tài 

nguyên và môi trường tỉnh Quảng Nam về việc Chấp hành pháp luật về đất đai 

đối với Công ty Cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam (Xí nghiệp Lâm 

nghiệp Quảng Nam đơn vị quản lý) trên diện tích 940,072 ha như sau: 

   + Diện tích đất Công ty sử dụng để trồng rừng:  620,3716 ha 

   + Diện tích đất bị hạn chế sử dụng (đường, điện, …): 40,3238 ha 

   + Diện tích đất đã thu hồi để thực hiện các dự án: 36,2112 ha 

   + Diện tích đất bị người dân lấn, chiếm và các tổ chức khác sử dụng:  

243,1654 ha, trong đó:  

* Diện tích bị người dân lấn, chiếm sử dụng để trồng Keo: 167,7668 ha 

(gồm 8,629 ha Toà án đã xử và đang yêu cầu thi hành án; diện tích 159,1379 ha 



15 

đất người dân lấn, chiếm). Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Công ty phải 

xử lý dứt điểm để đưa vào sử dụng theo quy định tại điểm b, khoản 3, điều 46, 

Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.  

* Diện tích đất chồng lấn với đất người dân sản xuất lúa và các tổ chức 

khác sử dụng là 75,3986 ha. Sở Tài nguyên môi trường yêu cầu Công ty phối 

hợp với địa phương rà soát, giao lại cho địa phương và các tổ chức liên quan 

quản lý, sử dụng. Hiện nay, Công ty đang phối hợp với địa phương để thực 

hiện. 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đang xây 

dựng Phương án giải quyết quyền lợi của người dân đối với đất rừng sản xuất, 

đất vườn, đất nông nghiệp, đất ở thuộc quyền sử dụng hợp pháp của người dân 

thuộc quy hoạch rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

- Cử tri huyện Duy Xuyên đề nghị có cơ chế, giải pháp phù hợp tạo điều 

kiện để nhân dân được khai thác rừng trên diện tích đất trước đây đã giao 

cho nhân dân nhưng hiện nay thuộc quy hoạch rừng phòng hộ. 

Nội dung này, UBND tỉnh đã chỉ đạo cụ thể tại Công văn số 5118/UBND-

KTN ngày 29/8/2019 về việc khai thác gỗ rừng trồng trong rừng phòng hộ của 

16 hộ dân tại thôn Phú Nham Tây và Phú Nham, xã Duy Sơn, huyện Duy 

Xuyên; theo đó UBND tỉnh yêu cầu:  

Để đảm bảo quyền lợi hợp pháp đối với rừng trồng của 16 hộ dân tại thôn 

Phú Nham Tây và Phú Nham, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên và hạn chế thiệt 

hại trong mưa bão; UBND tỉnh cho phép 16 hộ dân tại xã Duy Sơn, huyện Duy 

Xuyên khai thác 19,43 ha rừng trồng đã đầu tư trồng trên diện tích đất đã được 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 1998 và nay thuộc quy hoạch 

rừng phòng hộ.  

UBND huyện Duy Xuyên chịu trách nhiệm: Yêu cầu các hộ dân ký cam 

kết trồng lại các loại cây đảm bảo đúng theo tiêu chí rừng phòng hộ sau khi thực 

hiện khai thác và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc khai thác rừng trồng của 

các hộ dân theo đúng quy định. Trường hợp các hộ dân không thực hiện trồng 

rừng theo tiêu chí rừng phòng hộ hoặc không còn nhu cầu sử dụng diện tích đất 

rừng đã được cấp thì UBND huyện chỉ đạo các phòng chức năng, UBND xã 

Duy Sơn lập thủ tục thu hồi toàn bộ diện tích đất rừng theo quy định và bổ sung 

diện tích này vào kế hoạch trồng rừng phòng hộ của địa phương để thực hiện. 

Chỉ đạo các Phòng Ban, địa phương liên quan khẩn trương rà soát, thống 

kê diện tích đất rừng sản xuất, đất vườn, đất nông nghiệp, đất ở thuộc quyền sử 

dụng hợp pháp của người dân nhưng trong khu vực quy hoạch rừng phòng hộ, 

rừng đặc dụng đã được phê duyệt tại Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 

11/01/2017 của UBND tỉnh và đề xuất phương án giải quyết trong giai đoạn 

2020-2025 gửi cho Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh 

theo chỉ đạo tại Công văn số 4276/UBND-KTN ngày 22/7/2019. 

Sở Nông nghiệp và PTNT chịu trách nhiệm chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm chủ 

trì cùng với UBND huyện Duy Xuyên hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát 
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quá trình lập thủ tục, cam kết, xin phép khai thác và trồng lại rừng của các hộ 

đảm bảo theo đúng quy định. 

Yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND huyện Duy Xuyên triển khai 

thực hiện theo đúng chỉ đạo; báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực HĐND 

tỉnh, UBND tỉnh theo dõi. 

- Cử tri huyện Nam Trà My đề nghị tỉnh thực hiện các giải pháp hữu 

hiệu để bảo vệ rừng đầu nguồn, chống nguy cơ sạt lở khi triển khai xây dựng 

các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ tại huyện theo quy hoạch. 

UBND tỉnh đã giao UBND huyện Nam Trà My chủ trì, phối hợp với các 

ngành liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát các chủ đầu tư trong quá trình 

triển khai xây dựng các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn huyện đảm 

bảo theo đúng các quy hoạch và các báo cáo đánh giá tác động môi trường đã 

được duyệt. Yêu cầu UBND huyện Nam Trà My chủ động báo cáo kết quả thực 

hiện về Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh theo dõi. 

- Cử tri huyện Hiệp Đức đề nghị quan tâm khảo sát và đầu tư xây dựng 

công trình vệ sinh tại 02 trường THPT trên địa bàn huyện. 

Vấn đề này, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thường xuyên 

tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả đầu tư, hiệu quả sử dụng đối với các hạng 

mục công trình thuộc ngành quản lý; tổng hợp, báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư 

để tiếp tục tham mưu cấp thẩm quyền đầu tư nâng cấp, cải tạo hệ thống cơ sở 

vật chất trường học, đảm bảo đạt chuẩn theo lộ trình, theo từng giai đoạn cụ thể. 

- Cử tri huyện Bắc Trà My đề nghị các ngành liên quan tổ chức khảo 

sát, đánh giá thực trạng để có biện pháp khắc phục việc ô nhiễm nguồn nước 

do khai thác vàng tại Bãi Cao, xã Trà Bui (vùng giáp ranh giữa xã Trà Bui, 

huyện Bắc Trà My với xã Phước Kim, xã Phước Thành huyện Phước Sơn). 

Ngày 22/8/2019, UBND huyện Bắc Trà My có Công văn số 1708/UBND-

TNMT về việc đề nghị phối hợp hỗ trợ địa phương trong công tác quản lý và 

lập thủ tục đấu giá cấp phép khai thác khu vực Bãi Cao, xã Trà Bui, huyện Bắc 

Trà My; UBND tỉnh đã giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra và trả 

lời, như sau: 

+ Về việc thực hiện công tác quản lý khoáng sản chưa khai thác: đề nghị 

UBND huyện Bắc Trà My thực hiện theo đúng quy định tại Khoản 2, Điều 17 

Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ về quy định chi 

tiết thi hành một số nội dung của Luật Khoáng sản và Điều 11, quy định kèm 

theo Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 27/11/2018 của UBND tỉnh quy 

định về quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Ngoài ra, 

chỉ đạo UBND xã Trà Bui thực hiện theo đúng chức năng quy định tại Khoản 3, 

Điều 17 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ và 

Điều 11, quy định kèm theo Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 

27/11/2018 của UBND tỉnh nêu trên. Xây dựng phương án bảo vệ khoáng sản 

chưa khai thác trên địa bàn và Quy chế phối hợp bảo vệ khoáng sản chưa khai 

thác khu vực giáp ranh giữa 02 huyện để tổ chức thực hiện. 
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+ Về việc thực hiện công tác quản lý khoáng sản tại khu vực Bãi Cao, xã 

Trà Bui, huyện Bắc Trà My: Trong quá trình quản lý nếu vượt quá khả năng thì 

cần phải có đề xuất cụ thể đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ xử lý theo đúng chỉ đạo 

của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 18/5/2016 về triển khai các 

giải pháp, nhiệm vụ nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về tài nguyên 

khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

Để tài nguyên khoáng sản không bị thất thoát và tránh các tác động tiêu 

cực đến môi trường, nguồn nước,…do tác động khai thác khoáng sản trái phép 

gây ra, trong thời gian qua, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo các địa 

phương tăng cường thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt 

động khai thác khoáng sản trái phép (trọng tâm là Công văn số 7575/UBND-

KTN ngày 28/12/2018). Do đó, yêu cầu UBND huyện Bắc Trà My tiến hành tổ 

chức kiểm tra xử lý ngay việc khai thác khoáng sản vàng trái phép gây ô nhiễm 

môi trường tại khu vực Bãi Cao, xã Trà Bui theo phản ánh của cử tri. Trong quá 

trình thực hiện nếu vượt quá khả năng thì cần phải có đề xuất hỗ trợ cụ thể để 

UBND tỉnh chỉ đạo hỗ trợ xử lý. Báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý về UBND tỉnh, 

Sở Tài nguyên và Môi trường và trả lời cho cử tri trước ngày 20/10/2019. 

Tuy nhiên, theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường thì đến nay Sở 

vẫn không nhận được báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý hoặc báo cáo đề xuất hỗ 

trợ xử lý từ UBND huyện Bắc Trà My. 

UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Bắc Trà My khẩn trương tiến hành tổ 

chức kiểm tra xử lý ngay việc khai thác khoáng sản vàng trái phép gây ô nhiễm 

môi trường tại khu vực Bãi Cao, xã Trà Bui theo phản ánh của cử tri; báo cáo 

kết quả về Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường 

để theo dõi, chỉ đạo. 

- Cử tri huyện Đại Lộc đề nghị quan tâm giám sát việc xây dựng và vận 

hành lò đốt rác tại xã Đại Nghĩa để hạn chế tối đa việc ô nhiễm môi trường. 

Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các ngành, 

UBND huyện Đại Lộc, UBND cấp xã và Ban nhân dân tại địa phương thường 

xuyên theo dõi, giám sát chủ dự án thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường 

trong quá trình thi công và vận hành lò đốt rác thải Đại Nghĩa theo báo cáo đánh 

giá tác động môi trường của dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; 

báo cáo kết quả về Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo. 

- Cử tri huyện Hiệp Đức đề nghị chỉ đạo kịp thời việc cấp lại quyền sử 

dụng đất đối với Cơ sở cai nghiện ma túy Quảng Nam đóng trên địa bàn xã 

Sông Trà, huyện Hiệp Đức tạo điều kiện cho xã chủ động trong việc xây 

dựng, chỉnh trang, phát triển. 

Nội dung này, UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, 

phối hợp với UBND huyện Hiệp Đức, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 

kiểm tra, rà soát hồ sơ và giải quyết theo đúng quy định. Tuy nhiên, theo báo 

cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường đến nay, UBND huyện Hiệp Đức, Sở Lao 

động – Thương binh và Xã hội chưa có báo cáo đề xuất cụ thể về Sở để tổng 

hợp tham mưu. 
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Yêu cầu, UBND huyện Hiệp Đức, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

thống nhất việc sử dụng đất đối với thửa đất cơ sở cai nghiện ma túy, lập hồ sơ 

gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 25/7/2020 để tổng hợp, tham mưu 

UBND tỉnh giải quyết nội dung phản ảnh của cử tri theo đúng quy định. Sở Tài 

nguyên và Môi trường có trách nhiệm báo cáo tiến độ thực hiện về Thường trực 

HĐND tỉnh theo dõi. 

- Cử tri thị xã Điện Bàn đề nghị xem xét xác định lại hạn mức đất ở của 

các hộ dân ở Khu vực HTX III Điện Ngọc do mất hồ sơ 299 

Theo đề nghị của UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công 

văn số 3826/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 08/8/2019 về việc công nhận đất ở cho 

các trường hợp sử dụng đất trước ngày 18/12/1980 trên địa bàn tỉnh Quảng 

Nam, trong đó có trường hợp mất hồ sơ theo Chỉ thị 299/TTg ngày 10/11/1980 

của Thủ tướng Chính phủ.  

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi tham mưu 

UBND tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện trên địa bàn 

tỉnh theo chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Yêu cầu Sở Tài nguyên và 

Môi trường khẩn trương triển khai thực hiện, báo cáo kết quả về Thường trực 

HĐND tỉnh, UBND tỉnh theo dõi. 

- Cử tri huyện Phước Sơn đề nghị tăng cường kiểm soát các quảng cáo 

có tính bạo lực hạn chế các tác động bất lợi đối với ở trẻ em. 

UBND tỉnh đã giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tiếp thu ý kiến cử tri, 

tiếp tục tăng cường công tác quản lý, kiểm soát các hoạt động quảng cáo (nhất 

là các nội dung quảng cáo mang tính tiêu cực, bạo lực, ảnh hưởng đến trẻ em) 

trên địa bàn. Yêu cầu Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch báo cáo cụ thể kết quả 

thực hiện về Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh theo dõi. 

- Cử tri huyện Phú Ninh đề nghị tăng cường giám sát việc khám, chữa 

bệnh, điều kiện phục vụ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh (khám chữa bệnh sử 

dụng thuốc ngoài danh mục quá nhiều số tiền cao buộc bệnh nhân phải trả). 

UBND tỉnh đã giao Sở Y tế tiếp thu ý kiến cử tri, tăng cường giám sát việc 

khám, chữa bệnh, điều kiện phục vụ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh và đề nghị đơn 

vị đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn cử tri nắm rõ các quy 

định về tỷ lệ, điều kiện được thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được 

hưởng của người tham gia BHYT để thực hiện đúng theo quy định. Yêu cầu 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh báo cáo cụ thể kết quả thực hiện về Thường trực 

HĐND tỉnh, UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo. 

- Cử tri huyện Tây Giang đề nghị tăng mức hỗ trợ học sinh theo Nghị 

quyết 50/2018/NQ-HĐND (mức 20% quá thấp). 

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 số 
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50/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về Quy định chính sách 

hỗ trợ đối với trẻ em 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; đề xuất giải pháp thực hiện trong giai đoạn đến đảm 

bảo phù hợp, khả thi. 

- Cử tri huyện Phú Ninh đề nghị quan tâm khắc phục các vùng điện áp 

thấp; có cơ chế hỗ trợ chi phí tiêu thụ điện thắp sáng đường quê. Cử tri 

huyện Quế Sơn đề nghị đẩy nhanh tiến độ nâng cấp đường dây hạ thế, đầu 

tư các trạm biến áp đối với những vùng lõm và xuống cấp để đảm bảo tính an 

toàn trong quản lý, vận hành và sử dụng điện. 

UBND tỉnh đã đề nghị Công ty Điện lực Quảng Nam tiếp tục phối hợp với 

địa phương để hướng dẫn người dân sửa chữa lại đường dây sau công tơ, củng 

cố chất lượng điện năng, đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân; đồng thời chủ 

động phối hợp với chính quyền địa phương nghiên cứu, có cơ chế hỗ trợ tiêu 

thụ điện thắp sáng đường quê cho phù hợp theo nội dung đề nghị của cử tri. Đề 

nghị Công ty Điện lực Quảng Nam báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực 

HĐND tỉnh, UBND tỉnh theo dõi. 

- Cử tri huyện Núi Thành đề nghị quan tâm để giải quyết các trường 

hợp làm hồ sơ để công nhận liệt sỹ, nhưng hồ sơ bị thất lạc, các trường hợp 

không còn giấy tờ gốc chứng minh thời gian tham gia kháng chiến vì đơn vị 

cũ đã giải thể, người giao nhiệm vụ đã hy sinh không xác nhận được. 

UBND tỉnh đã đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đẩy nhanh tiến độ rà soát 

và lập danh sách báo cáo cấp có thẩm quyền cho chủ trương xử lý, đồng thời 

tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để kiểm 

tra, rà soát, tổng hợp, bổ sung các trường hợp tồn đọng (nếu có). Đề nghị Bộ 

Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực HĐND tỉnh, 

UBND tỉnh theo dõi. 

- Cử tri huyện Duy Xuyên đề nghị sớm đầu tư kinh phí làm lại đoạn 

đường ĐH8, ĐH2 do làm đường cao tốc bị hư hỏng nặng ảnh hưởng đến sức 

khỏe và sinh hoạt của nhân dân. Cử tri huyện Phú Ninh đề nghị quan tâm 

giải quyết dứt điểm các tồn đọng liên quan đến tuyến cao tốc Đà Nẵng - 

Quảng Ngãi đi qua địa bàn huyện Phú Ninh. 

Vấn đề này, UBND tỉnh đã trả lời tại Báo cáo số 57/BC-UBND ngày 

09/6/2020. 

- Đối với các nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, 

UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương chủ trì, phối hợp với các ngành liên 

quan kiểm tra, giải quyết, thông tin cho cử tri rõ; đồng thời báo cáo kết quả 

cụ thể về Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh theo dõi. Yêu cầu các địa 

phương nghiêm túc thực hiện và báo cáo trước ngày 15/8/2020. Các nội dung 

như sau: 

+ Cử tri huyện Phước Sơn đề nghị kiểm tra, xử lý đối với các doanh 

nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn xã Phước Hiệp (hiện nay đã hết hạn 
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giấy phép khai thác nhưng vẫn lén lút khai thác, rất khó quản lý). 

+ Cử tri huyện Núi Thành đề nghị quan tâm giải quyết căn cơ, bền vững 

vấn đề ô nhiễm môi trường từ hoạt động của công ty TNHH MTV Môi trường 

Đô thị Quảng Nam đối với khu chứa và xử lý rác thải Bích Sơn (Tam Xuân II), 

khu chứa và sử lý rác thải Hóc Bứa (Tam Nghĩa). 

+ Cử tri thị xã Điện bàn đề nghị tăng cường kiểm tra, giám sát việc đầu tư 

hạ tầng, kiểm soát tình trạng chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đã 

phân lô bán nền, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự. 

+ Cử tri huyện Phú Ninh đề nghị chỉ đạo, giám sát việc việc xử lý sạt lở, 

bồi lấp ruộng một số hộ dân và công tác hoàn thổ, cải tạo môi trường của Công 

ty Mê Công (đơn vị khai thác đất nguyên liệu Núi Vũ, xã Tam Lộc). 

+ Cử tri huyện Phú Ninh đề nghị chỉ đạo giải quyết việc tranh chấp đất 

rừng đối với 2 huyện Phú Ninh và Tiên Phước (khu vực giáp giới xã Tiên Cẩm, 

Tiên Sơn với xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh). 

+ Cử tri huyện Thăng Bình đề nghị tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan khắc 

phục việc gây ô nhiễm môi trường tại khu vực Nghĩa trang nhân dân xã Bình 

Dương và các xã Duy Hải, Duy Nghĩa (Duy Xuyên). 

+ Cử tri thành phố Tam Kỳ đề nghị giám sát việc bàn giao và hiệu quả đầu 

tư nhà máy xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Tam Kỳ. 

+ Cử tri thị xã Điện Bàn đề nghị quan tâm di dời các trụ bưu chính viễn 

thông trên trục đường 610B để không cản trở giao thông và mất mỹ quan 

+ Cử tri huyện Phước Sơn đề nghị quan tâm xem xét việc tiếp tục duy trì 

thực hiện một số chính sách, đặc biệt là chính sách hỗ trợ học sinh và trường 

phổ thông ở thôn, xã đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP 

ngày 18/7/2016 của Chính phủ đối với các xã, thôn không còn được công nhận 

đặc biệt khó khăn… 
 

Trên đây là Báo cáo Tiến độ, kết quả giải quyết các ý kiến cử tri tồn đọng 

theo đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh tại Báo cáo số 125/BC-HĐND ngày 

12/12/2019, Công văn số 23/HĐND-VP ngày 17/02/2020. UBND tỉnh kính báo 

cáo Thường trực HĐND tỉnh xem xét, tổng hợp./. 

  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; 

- Công ty điện lực Quảng Nam; 

- Bệnh viện đa khoa Quảng Nam; 

  - CPVP; Các Phòng, Ban thuộc Văn phòng; 

  - Lưu: VT, TH (Hiền). 
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