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Kết quả triển khai thực hiện các nội dung thẩm tra, giám sát của HĐND 

tỉnh về trả lời ý kiến cử tri tại kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa IX.

Thực hiện các nội dung thẩm tra, giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, 
các Ban HĐND tỉnh về trả lời ý kiến cử tri trong tỉnh tại kỳ họp thứ 16, HĐND 
tỉnh khóa IX, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, cơ quan, đơn vị 
thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được 
giao có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương liên quan 
nghiên cứu, xem xét các nội dung thẩm tra, giám sát của Thường trực HĐND 
tỉnh, các Ban HĐND tỉnh về trả lời ý kiến cử tri trong tỉnh tại kỳ họp thứ 16, 
HĐND tỉnh khóa IX có liên quan đến lĩnh vực của ngành, địa phương, đơn vị 
theo dõi, phụ trách để triển khai thực hiện, giải quyết theo đúng thẩm quyền quy 
định; đối với các nội dung vượt thẩm quyền, các cơ quan chủ trì có trách nhiệm 
đề xuất, tham mưu UBND tỉnh giải pháp giải quyết cụ thể, đảm bảo phù hợp với 
các quy định hiện hành và tình hình phát triển chung của tỉnh.

Trên cơ sở báo cáo tiến độ của các Sở, ban ngành, đơn vị, địa phương liên 
quan, UBND tỉnh tổng hợp và báo cáo HĐND tỉnh tiến độ, kết quả triển khai 
thực hiện các nội dung thẩm tra, giám sát của HĐND tỉnh về trả lời ý kiến cử tri 
tại kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa IX đối với các nội dung còn tồn đọng, chưa 
giải quyết dứt điểm, cụ thể như sau:

1. Kiến nghị của cử tri về yêu cầu khảo sát và giải quyết dứt điểm bất cập 
tại khu dân cư Chợ Trạm xã Tam Hiệp.

Nội dung này, UBND tỉnh đã thống nhất cho phép Ban Quản lý Khu kinh 
tế mở Chu Lai nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng công trình kết cấu hạ tầng 
kỹ thuật dự án xây dựng nhà ở Khu dân cư Chợ Trạm thuộc Khu đô thị mới Tam 
Hiệp, huyện Núi Thành theo phương án nước thải sinh hoạt đi chung với hệ 
thống thoát nước mưa (trong thời gian chờ đầu tư xây dựng hoàn thành hạng 
mục xử lý nước thải thuộc dự án Cải thiện môi trường đô thị Chu Lai Núi Thành 
(dự án đầu tư từ nguồn vốn ODA vay Ngân hàng Tái thiết Đức Kfw và vốn đối 
ứng ngân sách tỉnh, hiện do Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai làm chủ đầu 
tư).

Sau khi hạng mục xử lý nước thải thuộc dự án Cải thiện môi trường đô thị 
Chu Lai Núi Thành xây dựng hoàn thành, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai 
chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc khớp nối với hệ thống xử lý nước thải 
của dự án Cải thiện môi trường đô thị Chu Lai Núi Thành, đảm bảo việc xử lý 
nước thải của dự án Khu dân cư Chợ Trạm đạt yêu cầu về bảo vệ môi trường 
theo quy định.
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Đồng thời, UBND tỉnh cũng đã giao UBND Núi Thành chỉ đạo bộ phận 
chuyên môn làm việc, cung cấp hồ sơ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư để chủ trì, 
cùng với Sở Xây dựng và các ngành liên quan kiểm tra, giải quyết về đề xuất 
thống nhất chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư ChợTrạm, huyện Núi Thành 
theo đề nghị của huyện.

2. Kiến nghị của cử tri về 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, huyện 
Duy Xuyên.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 10/10/2019, Sở Tài nguyên và 
Môi trường có Công văn số 1766/STNMT-BVMT về việc đề nghị UBND huyện 
Thăng Bình kiểm tra thông tin phản ánh, giải quyết và thông tin kết quả giải 
quyết về cho Sở Tài nguyên và Môi trường. Ngày 15/6/2020, Sở Tài nguyên và 
Môi trường nhận được Báo cáo số 268/BC-UBND của UBND huyện Thăng 
Bình về kết quả kiểm tra như sau:

Khu nghĩa trang vùng Đông Duy Xuyên, Thăng Bình thuộc xã Duy Hải, 
Duy Nghĩa (huyện Duy Xuyên) và xã Bình Dương (huyện Thăng Bình) đã được 
Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 tại 
Quyết định số 73/QĐ-KTM ngày 21/3/2014. Khu nghĩa trang vùng Đông Duy 
Xuyên, Thăng Bình phục vụ cải táng mồ mã và chôn mới trên địa bàn các xã 
Duy Nghĩa, Duy Hải, huyện Duy Xuyên và xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, 
với diện tích 513,172 m2. 

Qua kiểm tra, ý kiến cử tri xã Bình Dương, huyện Thăng Bình phản ánh: 
Khu nghĩa trang vùng Đông Duy Xuyên, Thăng Bình, người dân xã Duy Nghĩa, 
huyện Duy Xuyên đã thực hiện chôn mới từ năm 2017 đến nay, khu chôn cất 
mới gần nhà dân (cách khoảng 280m). Hiện nay, hầu hết các hộ dân tại tổ 1, 
thôn Lạc Câu, xã Bình Dương đều sử dụng nước giếng để phục vụ nhu cầu sinh 
hoạt, sản xuất. Vì vậy, nhân dân ý kiến về việc chôn mới mồ mã gần khu dân cư 
có nguy cơ ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt của các hộ dân sinh sống tại 
khu vực lân cận. Đồng thời, qua kiểm tra nhận thấy:

Khu nghĩa trang vùng Đông Duy Xuyên, Thăng Bình phục vụ cải táng mồ 
mã và chôn mới trên địa bàn các xã Duy Nghĩa, Duy Hải, huyện Duy Xuyên và 
xã Bình Dương, huyện Thăng Bình. Nội dung ý kiến cử tri phản ánh thuộc khu 
vực của xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên do Ban quản trang của UBND xã Duy 
Nghĩa quản lý, theo dõi.

Căn cứ Quy hoạch chi tiết 1/500 đã được Ban Quản lý Khu kinh tế mở 
Chu Lai phê duyệt tại Quyết định số 73/QĐ-KTM ngày 21/3/2014 thì vị trí, địa 
điểm mà nhân dân dân xã Duy Nghĩa thực hiện chôn mới (vị trí cử tri phản ánh) 
là đất phục vụ để cải táng mồ mã. Vì vậy, việc nhân dân xã Duy Nghĩa, huyện 
Duy Xuyên thực hiện việc chôn mới tại Khu nghĩa trang vùng Đông Duy 
Xuyên, Thăng Bình là không phù hợp quy hoạch. 

Căn cứ quy định QCXDVN 01:2008/BXD Quy chuẩn xây dựng Việt 
Nam quy hoạch xây dựng, quy định khoảng cách an toàn về môi trường của 
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nghĩa trang chôn cất một lần, phải có khoảng cách an toàn về môi trường nhỏ 
nhất từ nghĩa trang đến đường bao khu dân cư tối thiểu 500m. 

Để giải quyết nội dung ý kiến cử tri phản ánh, UBND tỉnh đã giao Sở Tài 
nguyên và Môi trường, UBND huyện Duy Xuyên kiểm tra lại khoảng cách an 
toàn đảm bảo theo quy định của QCXDVN 01:2008/BXD Quy chuẩn xây dựng 
Việt Nam quy hoạch xây dựng; đồng thời UBND huyện Duy Xuyên có trách 
nhiệm chỉ đạo Ban quản trang xã Duy Nghĩa hướng dẫn nhân dân khu vực thực 
hiện chôn cất đảm bảo theo đúng Quy hoạch chi tiết 1/500 đã được Ban Quản lý 
Khu kinh tế mở Chu Lai phê duyệt tại Quyết định số 73/QĐ-KTM ngày 
21/3/2014.

Theo đó, đến nay, UBND huyện Duy Xuyên đã giao các ngành của huyện 
tổ chức kiểm tra, tham mưu đề xuất hướng giải quyết. 

3. Kiến nghị của cử tri về 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).

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, 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 ký và lập thủ tục đấu giá cấp phép khai thác khu 
vực Bãi Cao, xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My. Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi 
trường đã có Công văn số 1558/STNMT-KS ngày 13/9/2019 phúc đáp 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.

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, UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo các địa phương tăng cường thực 
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hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động khai thác khoáng 
sản trái phép (Công văn số 7575/UBND-KTN ngày 28/12/2018). UBND tỉnh 
cũng đã giao 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 theo dõi, chỉ đạo. 

Ngày 29/7/2020, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 4280/UBND-TH 
ngày 29/7/2020 giao Sở Tài nguyên và Môi trường đã lập kế hoạch để kiểm tra, 
khảo sát thực tế tại khu vực. Tuy nhiên, do thời tiết mưa lớn kéo dài nên chưa tổ 
chức thực hiện được. Sau khi thời tiết thuận lợi, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi 
trường tổ chức khảo sát thực tế và báo cáo cụ thể kết quả cho UBND tỉnh theo 
quy định.

4. Kiến nghị của cử tri về chỉ đạo, giám sát việc xử lý sạt lở, bồi lấp ruộng 
của một số hộ dân và công tác hoàn thổ, cải tạo môi trường sau khai thác đất 
san lấp tại đồi Núi Vũ, xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh của Công ty TNHH Dịch vụ 
Thương mại - Sản xuất - Xây dựng Đông Mê Kông.

Khu vực đồi Núi Vũ, xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh đã được UBND tỉnh 
cấp phép cho Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại - Sản xuất - Xây dựng Đông 
Mê Kông khai thác đất san lấp, xây dựng công trình tại Quyết định số 1744/QĐ-
UBND ngày 18/5/2015. Diện tích 2,0ha, thời hạn đến ngày 19/5/2017. Đề án cải 
tạo, phục hồi môi trường đã được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại 
Quyết định số 104/QĐ-STNMT ngày 03/4/2015. Tổng số tiền ký quỹ cải tạo, 
phục hồi môi trường là 251.400.000 đồng (Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại 
- Sản xuất - Xây dựng Đông Mê Kông đã nộp số tiền ký quỹ vào Kho bạc nhà 
nước huyện Phú Ninh).

Sau khi khai thác Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại - Sản xuất - Xây 
dựng Đông Mê Kông đã không thực hiện việc cải tạo, phục hồi môi trường theo 
đúng quy định. Do đó, UBND tỉnh đã có Công văn số 5060/UBND-KTN ngày 
11/9/2018 cho phép UBND huyện Phú Ninh sử dụng số tiền ký quỹ, cải tạo 
phục hồi môi trường nêu trên để thực hiện cải tạo, đóng cửa mỏ.

Trên cơ sở đó, huyện Phú Ninh đã lập đề án đóng cửa mỏ khoáng sản và  
Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức thẩm định (theo chỉ đạo của UBND 
tỉnh tại Công văn số 4778/UBND-KTN ngày 07/9/2017 về việc thẩm định các 
đề án đóng cửa mỏ khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh). 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 08/10/2020, Sở Tài nguyên và 
Môi trường có Công văn số 2072/STNMT-KS về các vấn đề liên quan đến đóng 
cửa mỏ khoáng sản của dự án trên; theo đó đề nghị UBND huyện Phú Ninh:

Thực hiện việc điều chỉnh các nội dung cải tạo trong Đề án đóng cửa mỏ 
phù hợp với các nội dung trong Đề án cải tạo, phục hồi môi trường đã được phê 
duyệt để đảm bảo có thể cải tạo theo hiện trạng phù hợp với khoản kinh phí 
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251.400.000 đồng mà Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại - Sản xuất - Xây 
dựng Đông Mê Kông đã ký quỹ. 

Đối với các hạng mục cần phải cải tạo bổ sung (xử lý sạt lở, bồi lấp ruộng 
của một số hộ dân) nằm ngoài phạm vi Đề án cải tạo, phục hồi môi trường đã 
được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 104/QĐ-
STNMT ngày 03/4/2015: Đề nghị UBND huyện Phú Ninh tự cân đối kinh phí từ 
nguồn thu đóng góp ngân sách địa phương trong khai thác khoáng sản của Công 
ty TNHH Dịch vụ Thương mại - Sản xuất - Xây dựng Đông Mê Kông đã nộp để 
tiếp tục thực hiện (Vì vấn đề phát sinh này một phần thuộc trách nhiệm trong 
công tác quản lý kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác khoáng sản của UBND 
huyện Phú Ninh).

5. Kiến nghị của cử tri về kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hoàn thổ, 
cải tạo phục hồi môi trường sau khai thác đất nguyên liệu tại đồi Trà Quân, xã 
Tam Xuân 1, huyện Núi Thành.

UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì kiểm tra về 
Phương án cải tạo đất để sản xuất nông lâm kết hợp tận thu đất dư thừa tại đồi 
Trà Quân, xã Tâm Xuân 1, huyện Núi Thành của Công ty CP Xây dựng Phát 
triển Công nghệ Thanh Quảng làm chủ dự án. Trên cơ sở báo cáo số 377/BC-
STNMT ngày 12/6/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh đã có 
Công văn số 3407/UBND-KTN ngày 23/6/2020 về việc 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 Tâm Xuân 1, huyện Núi Thành. 

Theo đó, UBND tỉnh cho phép Công ty CP Xây dựng Phát triển Công 
nghệ Thanh Quảng 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; hoàn thành trước ngày 15/9/2020 và 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 Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường để được xác nhận.

Theo Báo cáo số 67/BC-CtyTQ ngày 14/9/2020 thì Công ty đã thực hiện 
vận chuyển khối lượng đá bán phong hóa khoảng 10.000 m3/ tổng 40.000m3 ra 
khỏi khu vực dự án đến đổ, chôn lấp tại vị trí thực hiện Dự án Khu đô thị kiểu 
mẫu Tây Bắc (giai đoạn 1), phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ để san lấp, 
làm đường công vụ. Kết quả thực hiện chậm so với tiến độ, lý do: Ảnh hưởng 
dịch Covid nên thời gian thực hiện bị gián đoạn; hiện trường cải tạo còn nhiều 
đá phong hóa, một số vị trí có đá tảng rất cứng nên gặp nhiều trở ngại, cao trình 
địa hình cao; bên cạnh đó, việc vận chuyển phải tuân thủ khung giờ theo yêu cầu 
của địa phương (sáng từ 7h00 đến 11h00, chiều từ 13h00 đến 17h00). Đến nay, 
Công ty đã thực hiện cải tạo, san gạt mặt bằng với tỏng diện tích hiện nay 
khoảng 2/3 trên tổng diện tích đã khai thác. 
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Để đảm bảo tiến độ theo đúng yêu cầu, UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên 
và Môi trường, UBND huyện Núi Thành, UBND xã Tam Xuân 1 kiểm tra kết 
quả thực hiện và báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo tiếp theo.

6. Kiến nghị của cử tri về đẩy nhanh tiến độ đầu tư các nhà máy xử lý rác 
theo quy hoạch tại Hội An.

Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh, UBND thành phố Hội An đã thống 
nhất cho Công ty CP Đầu tư môi trường và Phát triển năng lượng DMC – 579 
Quảng Nam (Công ty 579) thực hiện đầu tư Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn 
sinh hoạt thành phố Hội An, công suất 120 tấn/ngày.đêm đúng với diện tích quy 
hoạch khu xử lý chất thải của thành phố Hội An tại Quyết định số 1662/QĐ-
UBND ngày 19/6/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Đề án 
quản lý chất thải rắn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 
Đến nay, UBND thành phố Hội An đã thực hiện công tác bàn giao mặt bằng 
sạch cho Chủ đầu tư dự án tại phường Cẩm Hà, thành phố Hội An. 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 21/9/2020, Sở Tài nguyên và 
Môi trường đã thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án, theo 
đó tiến độ thực hiện Dự án phấn đấu thi công vào cuối năm 2020 và đảm bảo 
hoàn thành công trình trong năm 2021, tổ chức vận hành vào đầu năm 2022.

7. Kiến nghị của cử tri về tổ chức kiểm tra, giám sát để đánh giá toàn 
diện tác động môi trường rừng, đất, nước đối với việc đầu tư xây dựng các công 
trình thủy điện.

Quảng Nam là một trong những tỉnh thành có điều kiện phát triển thủy 
điện vừa và nhỏ, trong đó chiếm chủ yếu là thủy điện nhỏ và theo hệ thống bậc 
thang. Do đó trước khi xem xét phê duyệt quy hoạch hệ thống thủy điện, UBND 
tỉnh đã giao cho các ngành Công Thương, Tài nguyên và Môi trường phối hợp 
với tổ chức tư vấn xây dựng Đánh giá môi trường chiến lược quy hoạch thủy 
điện lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn tỉnh Quảng Nam kế từ năm 2008 thông qua 
tài trợ của Dự án Tăng cường năng lực Đánh giá môi trường chiến lược ngành 
Thủy điện Việt Nam. 

Quy hoạch thủy điện tỉnh Quảng Nam gồm 42 dự án đã được phê duyệt, 
bao gồm 10 dự án thủy điện bậc thang Bộ Công Thương phê duyệt và 32 dự án 
thủy điện vừa và nhỏ do UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2056/QĐ-
UBND ngày 29/6/2010.

Các dự án thủy điện mỗi khi triển khai đều có báo cáo đánh giá tác động 
môi trường trình cấp có thẩm quyền xem xét thẩm đinh phê duyệt trước khi trình 
UBND tỉnh phê duyệt Dự án đầu tư.

Đối với dự án thủy điện có chiếm dụng rừng tự nhiên thì yêu cầu dự án 
chỉ được phép triển khai khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển đổi 
mục đích sử dụng phần diện tích rừng tự nhiên bị chiếm dụng bởi Dự án theo 
đúng Nghị quyết 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ ban hành chương 
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trình hành động của chính phủ thực hiện 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;

UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì việc 
chi trả dịch vụ môi trường rừng của các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh. Đến 
nay, các chủ đập cơ bản đã thực hiện nghiêm túc việc chi trả dịch vụ rừng và 
đồng thời thực hiện công tác trồng rừng thay thế theo quy định Điều 21 Luật 
Lâm nghiệp.

Trong quá trình thẩm định hồ sơ môi trường đã yêu cầu các chủ dự án 
thủy điện phải thiết kế, lắp đặt thiết bị quan trắc tự động, liên tục đối với các 
thông số mực nước hồ, lưu lượng xả duy trì dòng chảy tối thiểu, lưu lượng xả 
qua nhà máy và truyền dữ liệu trực tiếp vào hệ thống giám sát khai thác, sử dụng 
tài nguyên nước theo quy định tại Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT ngày 07 
tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về 
giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước; thực hiện giám sát các thông số 
thủy văn phục vụ cho việc vận hành xả lũ.

8. Kiến nghị của cử tri về xử lý chồng lấn quy hoạch rừng sản xuất và 
rừng phòng hộ.

Nội dung này, UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối 
hợp với các ngành, địa phương kiểm tra, rà soát, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh 
để xem xét, trình Chính phủ giải quyết theo thẩm quyền.

Trên đây là Báo cáo tiến độ, kết quả triển khai thực hiện các nội dung 
thẩm tra, giám sát của HĐND tỉnh về trả lời ý kiến cử tri tại kỳ họp thứ 16, 
HĐND tỉnh khóa IX đối với các nội dung còn tồn đọng, chưa giải quyết dứt 
điểm, UBND tỉnh kính báo cáo HĐND tỉnh để theo dõi, tổng hợp./.

Nơi nhận:
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh ;
- VP HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CPVP;
- Các phòng CV;
- Lưu: VT, TH (Hiền).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Nguyễn Hồng Quang
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