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BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về nội dung trả lời
ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa IX
Qua xem xét nội dung trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh
khóa IX trên lĩnh vực văn hóa - xã hội tại Báo cáo số 185/BC-UBND ngày
17/11/2020 của UBND tỉnh, kết hợp thông tin qua giám sát, khảo sát; Ban
Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra như sau:
1. Về nội dung trả lời ý kiến cử tri
a) Có 09 ý kiến trên lĩnh vực văn hóa - xã hội thuộc thẩm quyền, trách
nhiệm trả lời, giải quyết của UBND tỉnh. Qua thẩm tra, Ban nhận thấy có 07 ý
kiến đã trả lời cơ bản đảm bảo, đầy đủ thông tin, hướng dẫn cụ thể, đó là:
- Cử tri huyện Đại Lộc đề nghị đầu tư phát triển du lịch tại đập Khe Tân,
xã Đại Chánh.
- Cử tri thành phố Tam Kỳ đề nghị đầu tư nâng cấp, tu bổ các khu di tích
được tỉnh công nhận như: di tích Núi Chùa (xã Tam Phú); Rừng cây Bác Hồ
(phường An Phú), Bãi sậy Sông Đầm (xã Tam Thăng).
- Cử tri huyện Phước Sơn đề nghị: (i) nâng mức hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ
cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tham gia dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất và
nhân rộng mô hình giảm nghèo theo Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày
19/7/2018 của HĐND tỉnh; (ii) tiếp tục quan tâm, hỗ trợ chi phí học tập cho
các em học sinh, sinh viên học chính quy tại các cơ sở giáo nghề nghiệp và đại
học theo quy định tại Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của
HĐND tỉnh, mặc dù đã được công nhận hộ thoát nghèo.
- Cử tri huyện Nam Trà My đề nghị kéo dài thời gian thực hiện Nghị
quyết số 13/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh đến năm 2025, nâng mức
thưởng cho hộ đăng ký thoát nghèo từ 5 triệu đồng lên 10 triệu để khuyến
khích, động viên các hộ nghèo tự nguyện đăng ký thoát nghèo bền vững.
- Cử tri huyện Tiên Phước đề nghị hỗ trợ kinh phí nâng cấp, sửa chữa mộ
liệt sĩ tại gia; có chế độ chính sách cho gia đình, con liệt sĩ, người bám trụ tròn
kháng chiến.
- Cử tri thành phố Tam Kỳ đề nghị: (i) Thường xuyên giám sát chất
lượng thuốc tại các cơ sở kinh doanh thuốc chữa bệnh, tinh thần phục vụ việc
khám chữa bệnh ở các bệnh viện; (ii) có chính sách kích cầu phát triển du lịch,
gắn kết các tour du lịch với các địa danh trên địa bàn thành phố.
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- Cử tri Quế Sơn đề nghị giải quyết chế độ chính sách cho các đối tượng
thuộc Sư đoàn 33 đã tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.
(Đề nghị đại biểu xem nội dung trả lời tại Báo cáo 185/BC-UBND ngày
17/11/2020 của UBND tỉnh).
b) Có 02 ý kiến trả lời chưa đầy đủ
- Cử tri huyện Quế Sơn phản ánh chế độ phục vụ người bệnh có bảo
hiểm y tế chưa tốt, danh mục thuốc trong diện bảo hiểm y tế không đầy đủ.
Đối với nội dung “danh mục thuốc trong diện bảo hiểm y tế không đầy
đủ”, UBND tỉnh đã trả lời cụ thể và chỉ đạo cơ quan có liên quan thường
xuyên kiểm tra, giám sát. Tuy nhiên, đối với nội dung phản ánh về “chế độ
phục vụ người bệnh có bảo hiểm y tế chưa tốt”, UBND tỉnh đã trả lời nhưng
chưa đầy đủ cho cử tri được rõ. Vì vậy, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan
chuyên môn tiếp thu ý kiến cử tri, kịp thời chấn chỉnh tinh thần, thái độ phục
vụ người bệnh tại các cơ sở y tế nhằm phục vụ đảm bảo tốt nhất cho người
bệnh có bảo hiểm y tế.
- Cử tri thành phố Tam Kỳ đề nghị đầu tư nâng cấp, tu bổ di tích cấp tỉnh
Núi Chùa (xã Tam Phú).
Bên cạnh nội dung trả lời của UBND tỉnh đối với các di tích cử tri thành
phố Tam Kỳ đề nghị tại điểm a, mục 1 nêu trên, Ban thông tin thêm nội dung
đối với di tích Núi Chùa như sau: Năm 2015 di tích Núi Chùa được đưa vào
danh mục tu bổ tại Nghị quyết số 161/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 của
HĐND tỉnh về đầu tư tu bổ di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh
giai đoạn 2016 - 2020. Tuy nhiên, đến năm 2019 di tích này được UBND tỉnh
trình HĐND tỉnh đưa ra khỏi danh mục đầu tư tại Nghị quyết số 01/2019/NQHĐND về sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 161/2015/NQ-HĐND với lý
do: UBND thành phố Tam Kỳ lập dự án quy hoạch đầu tư di tích Núi Chùa
với quy mô lớn hơn. Do vậy, mức hỗ trợ theo Nghị quyết số 161 (400 triệu)
không đảm bảo đầu tư xây dựng, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh đưa ra khỏi
danh mục đầu tư tại Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND.
2. Kiến nghị, đề xuất
a) Đối với ý kiến chưa được trả lời cụ thể, đề nghị UBND tỉnh xem xét
bổ sung nội dung theo ý kiến thẩm tra nêu trên. Đồng thời, chỉ đạo, đôn đốc
các cơ quan liên quan cập nhật thông tin, tổng hợp báo cáo để trả lời đầy đủ,
cụ thể kịp thời những phản ánh, kiến nghị của cử tri.
b) Đối với Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh: Thường xuyên cập nhật
nội dung phản ánh, kiến nghị của cử tri, nội dung trả lời ý kiến cử tri, các chủ
trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh để thông tin, trả lời cử tri được
rõ; tăng cường theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị, phản ánh cử tri
của UBND tỉnh.
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Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh về Báo
cáo trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 16. Kính trình kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh
khóa IX xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:
- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu khách mời;
- VP HĐND tỉnh: CPVP, CV;
- Lưu VT.

TM. BAN VĂN HÓA-XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN
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