
BẢNG TỔNG HỢP CÁC Ý KIẾN ĐÃ ĐƯỢC UBND TỈNH TRẢ LỜI 
NHƯNG CHƯA ĐƯỢC GIẢI QUYẾT DỨT ĐIỂM, CỬ TRI TIẾP TỤC KIẾN NGHỊ
(Kèm theo Báo cáo số:     /BC-HĐND  ngày     tháng 5 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Địa 
phương

Nội dung (Tóm tắt) Kết quả trả lời tại các báo cáo của UBND tỉnh (Tóm tắt)

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.

Nội dung này, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Quế Sơn xem xét, 
giải quyết theo phân cấp quản lý; đồng thời chủ động làm việc với Sở 
Giao thông - Vận tải về phương án đưa vào thực hiện theo đề án Kiên cố 
hóa hệ thống ĐH và GTNT giai đoạn 2021-2025 nếu đảm bảo phù hợp 
các tiêu chí 

(Báo cáo số 186/BC-UBND ngày 17/11/2020 của UBND tỉnh)

Đầu tư xây dựng đường ven bao thị 
trấn Đông Phú giai đoạn 2 (để thị trấn 
Đông Phú đạt chuẩn đô thị loại 4).

Đây là các tuyến đường đô thị và giao thông nông thôn do địa phương 
quản lý, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Quế Sơn kiểm tra, giải 
quyết theo phân cấp và trả lời cho cử tri rõ 

(Báo cáo số 185/BC-UBND ngày 17/11/2020 của UBND tỉnh)

Quế Sơn

Làm việc với chủ đầu tư tuyến đường 
cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi thực 
hiện kiên cố tuyến đường gom dân 
sinh đoạn qua huyện Quế Sơn.

Giao Sở Giao thông - Vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục theo 
dõi, phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị để đôn đốc Tổng Công 
ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và Ban quản lý dự án 
đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi tập trung kiểm tra, giải quyết dứt 
điểm các tồn tại, đảm bảo an toàn giao thông toàn tuyến 

(Báo cáo số 79/BC-UBND ngày 29/5/2019 của UBND tỉnh).



Thăng 
Bình

Lắp đặt đèn tín hiệu giao đoạn qua 
ngã tư chợ Quán Gò.

Sở Giao thông Vận tải đang kiểm tra, rà soát và tổng hợp các điểm có 
nguy ngơ tiềm ẩn tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND 
tỉnh bố trí kinh phí xử lý 

(Báo cáo số 203/BC-UBND, ngày 05/12/2019 của UBND tỉnh).

Hội An

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ 
quan chức năng giải quyết dứt điểm 
tình trạng ô nhiễm môi trường do 
cơ sở chế biến cá tại khu vực giáp 
ranh Điện Bàn - Hội An gây ra, ảnh 
hưởng đến đời sống của nhân dân

UBND tỉnh đã giao UBND thị xã Điện Bàn tiếp tục theo dõi, kiểm tra, 
giám sát quá trình hoạt động của 02 Công ty: 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 và Công ty TNHH Thái 
Việt AgriGroup, lĩnh vực hoạt động là sản xuất thức ăn chăn nuôi, kịp 
thời xử lý hoặc báo cáo cấp thẩm quyền xử lý khi phát hiện các hành vi vi 
phạm theo đúng quy định. 
Đối với các cơ sở sản xuất, chế biến cá quy mô nhỏ: UBND tỉnh đã giao 
UBND thị xã Điện Bàn kiểm tra, giải quyết tại Công văn số 
4849/UBND-TH ngày 21/8/2020. Yêu cầu UBND thị xã Điện Bàn triển 
khai thực hiện và thông tin cho cử tri rõ.

(Báo cáo số 185/BC-UBND ngày 17/11/2020 của UBND tỉnh).



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.

Nội dung này, UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và PTNT làm việc 
với Sở Nông nghiệp và PTNT thành phố Đà Nẵng để bàn hướng giải 
quyết dứt điểm những nội dung tồn tại trên diện tích chồng lấn giữa 02 
địa phương, đến thời điểm hiện tại 02 địa phương đã thực hiện được một 
số nội dung thỏa thuận sau: 
- Hoàn thành việc di dời Trạm quản lý bảo vệ rừng Cà Nhông về phần đất 
thuộc địa phận thành phố Đà Nẵng quản lý.
 - Đã thực hiện xong việc cắm mốc ranh giới giữa 02 địa phương.
 Nội dung còn vướng mắc: Đà Nẵng chưa bàn giao diện tích 3,9 ha đất 
trồng keo và 2,34 ha đất trồng cao su chồng lấn cho huyện Đông Giang, 
do chưa thống nhất được phương án thực hiện đề bù cho 02 hộ dân. Theo 
đó, UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục làm việc với 
Sở Nông nghiệp và PTNT thành phố Đà Nẵng để bàn phương 11 án 
thống nhất giải pháp xử lý chồng lấn giữa 02 địa phương đối với diện tích 
3,9 ha trồng keo và 2,34 ha trồng cao su

(Báo cáo số 186/BC-UBND ngày 17/11/2020 của UBND tỉnh)

Quế Sơn, 
Thăng 

Bình, Tiên 
Phước, 

Núi 
Thành, 

Phú Ninh, 
Bắc Trà 

My

Đề nghị xem xét hỗ trợ cho cán bộ 
không chuyên trách cấp xã vì hiện 
nay mức phụ cấp còn thấp, không 
đảm bảo cuộc sống.  

Về chế độ chính sách đối với người hoạt động Không chuyên trách thôn, 
tổ dân phố: Hiện nay tỉnh đang thực hiện theo Nghị định số 34/2019/NĐ-
CP ngày 24/4/2019 về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công 
chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ 
dân phố và Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 của 
HĐND 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. UBND 
tỉnh đã giao Sở Nội vụ tiếp tục tham mưu thực hiện theo đúng quy định, 



đồng thời tiếp thu ý kiến cử tri và tổng hợp các khó khăn, vướng mắc 
trong quá trình triển khai thực hiện, tham mưu UBND tỉnh để báo cáo 
HĐND tỉnh theo đúng thẩm quyền.

(Báo cáo số 185/BC-UBND ngày 17/11/2020 của UBND tỉnh).

Tiên 
Phước

Giải quyết dứt điểm tình trạng ô 
nhiêm môi trường của Trại heo 
Hùng Vân (thôn Phướng Thuốc, xã 
Tiên Phong).

Trang trại chăn nuôi heo của Công ty TNHH Hùng Vân đã được Sở Tài 
nguyên và Môi trường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi 
trường vào ngày 02/5/2019, qua đó tham mưu UBND tỉnh xử lý vi phạm 
hành chính với số tiền 193.976.000 đồng. Hiện Công ty đang hoàn thiện 
hồ sơ môi trường, xây dựng, cải tạo lại hệ thống xử lý nước thải.
UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục theo dõi, kiểm 
tra và xử lý (nếu phát hiện hành vi vi phạm) theo đúng quy định của pháp 
luật. Đồng thời đã giao UBND huyện Tiên Phước thường xuyên kiểm tra, 
giám sát quá trình hoạt động của trang trại, tuyên truyền vận động nhân 
dân đồng thuận cho trang trại hoạt động, đồng thời theo dõi, hướng dẫn 
Công ty thực hiện các biện pháp đảm bảo môi trường 

(Báo cáo số 185/BC-UBND ngày 17/11/2020 của UBND tỉnh).

Hiệp Đức Nâng mức giá hỗ trợ, đền bù đối 
với cây Cao su khi nhà nước thu 
hồi đất vì mức hỗ trợ, đền bù hiện 
nay theo Quyết định số 
13/2019/QĐ-UBND ngày 
29/8/20191 quá thấp so với chi phí 
đầu tư thực tế của người dân và 

Ngày 20/7/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1923/QĐ-UBND 
v/v đính chính nội dung tại Phụ lục 01 và 03 ban hành kèm theo Quyết 
định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 29/8/2019 của UBND tỉnh quy định 
đơn giá đối với các loại cây trồng, hoa màu, các loại con vật nuôi; mật độ 
cây trồng; mức hỗ trợ đối với tài sản khai thác nghề biển, nghề sông để 
thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa 
bàn tỉnh Quảng Nam, trong đó đã điều chỉnh đơn giá bồi thường đối với 

1 Quy định này quy định đơn giá đối với các loại cây trồng, hoa màu, các loại con vật nuôi; mật độ cây trồng; mức hỗ trợ đối với tài sản khai thác 
nghề biển, nghề sông để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.



một số tỉnh lân cận. cây cao su. UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, 
phối hợp với UBND huyện Hiệp Đức hướng dẫn triển khai thực hiện theo 
đúng nội dung điều chỉnh đơn giá bồi thường đối với cây cao su tại Quyết 
định nêu trên.

(Báo cáo số 185/BC-UBND ngày 17/11/2020 của UBND tỉnh).

Bắc Trà 
My

Đầu tư 02 tuyến đường giao thông 
nông thôn: tuyến đường đi thôn 3 
xã Trà Giác và thôn 3 xã Trà Giáp; 
xây dựng nhà máy nước phục vụ 
nhân dân thị trấn Bắc Trà My

Các công trình này thuộc phân cấp quản lý của chính quyền địa phương 
cấp huyện, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Bắc Trà My xem xét, 
giải quyết theo phân cấp quản lý; đồng thời, chủ động làm việc với Sở 
Giao thông - Vận tải về phương án đưa vào thực hiện theo đề án Kiên cố 
hóa hệ thống ĐH và GTNT giai đoạn 2021-2025 nếu đảm bảo phù hợp 
các tiêu chí. Trong đó, các công trình đường giao thông có thể đưa vào đề 
án Kiên cố hóa hệ thống ĐH và GTNT để thực hiện nếu phù hợp tiêu chí 

(Báo cáo số 203/BC-UBND ngày 05/12/2019 của UBND tỉnh).

Nông Sơn Hỗ trợ kinh phí xây dựng đường từ 
cầu Nông Sơn đến Trường Sơn 
Đông; đường ĐH7 từ quán Cỏ 
Bông (thôn Trung Hạ, xã Quế 
Trung) đi xã Ninh Phước.

- Dự án cầu Nông Sơn và đường nối từ cầu Nông Sơn đến đường Trường 
Sơn Đông đã được UBND tỉnh thống nhất danh mục đầu tư giai đoạn 
2018- 2020, đã trình Thường trực HĐND tỉnh thống nhất danh mục và 
nguồn vốn đầu tư từ năm 2018; dự kiến tổng mức đầu tư trên 300 tỷ đồng 
(ngân sách tỉnh 262 tỷ đồng, ngân sách huyện 38 tỷ đồng để bồi thường, 
GPMB), năm 2018 ngân sách tỉnh bố trí 36 tỷ đồng để triển khai thực 
hiện. Tuy nhiên, nguồn thu ngân sách huyện Nông Sơn thấp nên chưa có 
khả năng cân đối đảm bảo thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng dự 
án. Trước mắt, giai đoạn 2018 - 2020 ưu tiên đầu tư xây dựng hạng mục 
cầu Nông Sơn và đường dẫn vào cầu (giai đoạn 1), đã được HĐND tỉnh 
phê duyệt Quyết định chủ trương đầu tư tại văn bản số 223/HĐND-VP 
ngày 18/9/2018; tổng mức đầu tư 128,410 tỷ đồng (ngân sách tỉnh 127,81 
tỷ đồng, ngân sách huyện 0,6 tỷ đồng để bồi thường, GPMB), chủ đầu tư 



là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh; dự 
án khởi công từ ngày 22/11/2019, đến nay đã thi công cơ bản hoàn thành 
phần hạ bộ và hoàn thành công tác đúc dầm, giá trị khối lượng thực hiện 
đạt khoảng 65% giá trị hợp đồng, lũy kế vốn đã bố trí đến nay 85 tỷ 
đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2021. Việc đề nghị đầu tư tuyến 
đường nối từ cầu Nông Sơn đến đường Trường Sơn Đông sẽ nghiên cứu 
triển khai khi xuất hiện nguồn vốn và đầu tư xong hạng mục Cầu Nông 
Sơn và đường dẫn vào cầu (giai đoạn 1). Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư 
chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông - Vận tải theo dõi, tổng hợp, đề xuất 
phương án hỗ trợ và phân kỳ đầu tư phù hợp trong khả năng cân đối 
nguồn vốn của ngân sách các cấp.
- Việc đề nghị đầu tư xây dựng đường giao thông để kết nối liên huyện là 
cần thiết, nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông phát triển kinh tế 
- xã hội địa phương nhưng phải trên cơ sở quy hoạch được duyệt; nguồn 
vốn hỗ trợ được thực hiện theo Nghị quyết số 134/2014/NQ-HĐND ngày 
11/12/2014 về kiên cố hóa mặt đường các tuyến đường huyện (ĐH) hằng 
năm đã được phân bổ; các tuyến nằm ngoài đề án, theo cơ chế điều hành 
của UBND tỉnh tại Quyết định số 4123/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 về 
ban hành một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 thì việc đầu tư, 
nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường ĐH, đường nội thị ĐX và các tuyến 
đường giao thông, cầu cấp 3 trở xuống do cấp huyện quản lý thuộc nguồn 
vốn ngân sách đầu tư cấp huyện theo phân cấp; ngân sách tỉnh chỉ hỗ trợ 
đầu tư trong trường hợp đặc biệt cần thiết, được Tỉnh ủy hoặc HĐND 
tỉnh xét thấy cần thiết phải hỗ trợ đầu tư và có chủ trương thống nhất 
bằng văn bản. Do đó, đề nghị địa phương kiểm tra tính cấp thiết của dự 
án, quy mô đầu tư để ưu tiên bố trí nguồn vốn triển khai thực hiện. Ngoài 
ra, hiện nay, Sở Giao thông Vận tải đang xây dựng đề án Kiên cố hóa hệ 
thống đường huyện và giao thông nông thôn giai đoạn 2021-2025 trên địa 



bàn tỉnh. Phạm vi của Đề án sẽ nâng cấp, cải tạo hệ thống ĐH trên địa 
bàn tỉnh, trong đó ưu tiên các tuyến đường quan trọng, thiết yếu. Sau khi 
đề án được HĐND tỉnh thông qua và triển khai thực hiện, các địa phương 
sẽ xem xét nâng cấp các tuyến đường ĐH được giao quản lý (trong đó có 
tuyến ĐH7).

(Báo cáo số 203/BC-UBND ngày 05/12/2019 của UBND tỉnh).

Mở các tuyến đường lâm sinh để 
phục vụ nhân dân đi lại và khai 
thác rừng địa bàn xã Ninh Phước.

Giai đoạn 2016- 2020, UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và PTNT làm 
chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường ô tô lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam. Trong đó, dự kiến đầu tư tại huyện Nông Sơn là 16,7 km. 
Đến nay, đã thực hiện được 8,9 km (xã Quế Lộc: 6,3 km; xã Quế Phước: 
1 km; xã Quế Lâm: 1,6km), phần còn lại không tiếp tục đầu tư do không 
thực hiện được công tác giải phóng mặt bằng. Giai đoạn 2021-2025, Sở 
Nông nghiệp và PTNT tiếp tục tham mưu UBND tỉnh thống nhất đề xuất 
dự án đầu tư đường ô tô lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai 
đoạn 2021-2025 từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu Phát triển lâm 
nghiệp bền vững. Tuy nhiên, đến nay Trung ương chưa phê duyệt kế 
hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Trong thời gian chờ 
phê duyệt, đề nghị UBND huyện Nông Sơn chỉ đạo các Phòng chức năng 
của huyện tiến hành khảo sát, lấy ý kiến của người dân và đề xuất kế 
hoạch đầu tư các tuyến đường ô tô lâm nghiệp để thực hiện 5 các bước 
chuẩn bị đầu tư ngay khi kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 được 
phê duyệt.

(Báo cáo số 203/BC-UBND ngày 05/12/2019 của UBND tỉnh).



Rà soát, đánh giá hiện trạng đất 
rừng, xử lý các trường hợp lấn 
chiếm đất rừng trái phép để sớm 
lập phương án giao đất rừng cho 
nhân dân sản xuất.

Xem xét, giải quyết tình trạng: 
Nhiều dự án treo và một số dự án 
đã đền bù cho nhân dân 70% diện 
tích nhưng vẫn kéo dài thời gian 
không triển khai, làm ảnh hưởng 
đến một số thủ tục liên quan đến 
đất đai như: tặng cho, mua bán, xây 
dựng nhà ở…

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

(Báo cáo số 57/BC-UBND ngày 08/6/2020 của UBND tỉnh).

Điện Bàn

Mở trục đường từ đường Dũng sĩ 
Điện Ngọc vào nối đường số 6 khu 
công nghiệp nhằm thuận tiện cho 
việc đi lại của công nhân

UBND tỉnh giao UBND thị xã Điện Bàn phối hợp với các sở, ngành liên 
quan khảo sát, kiểm tra hiện trạng phù hợp quy hoạch, tính cấp thiết dự 
án và đề xuất danh mục cần thiết đầu tư theo thứ tự ưu tiên, làm việc với 
Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét có 
phương án hỗ trợ và phân kỳ đầu tư phù hợp trong khả năng cân đối 



nguồn vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025
(Báo cáo số 203/BC-UBND ngày 05/12/2019 của UBND tỉnh).

Nâng cấp, mở rộng tuyến 607B 
(Lạc Long Quân) đi từ ngã tư 
Thương Tín, Điện Nam Đông đi 
Điện Dương; tuyến ĐT609; tuyến 
ĐH 13 (đoạn còn lại); mở rộng các 
tuyến đường hiện hữu, khớp nối 
với các dự án nhằm tránh tình trạng 
ngập úng và khớp nối hệ thống 
cống nước thải.

- Tuyến đường ĐT.607B: UBND tỉnh đã giao Sở Giao thông - Vận tải 
xem xét, đề xuất đầu tư trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 và 
Sở Kế hoạch và Đầu tư đang tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh để xem 
xét, báo cáo HĐND tỉnh. 
- Tuyến ĐT.609 qua thị xã Điện Bàn đã được đầu tư hoàn chỉnh theo quy 
hoạch, riêng công trình cầu Phong Thử chưa được mở rộng. UBND tỉnh 
đã giao Sở Giao thông - Vận tải đề xuất đầu tư cầu Phong Thử trong kế 
hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 và Sở Kế hoạch và Đầu tư đang 
tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh để xem xét, báo cáo HĐND tỉnh. 
- Về kiến nghị đầu tư tuyến ĐH13 (đoạn còn lại); mở rộng các tuyến 
đường hiện hữu, khớp nối với các dự án nhằm tránh tình trạng ngập úng 
và khớp nối hệ thống cống nước thải: Các công trình cử tri đề nghị đầu tư 
thuộc phân cấp quản lý của chính quyền địa phương cấp huyện, UBND 
tỉnh đã giao UBND thị xã Điện Bàn kiểm tra, giải quyết theo phân cấp và 
trả lời cho cử tri rõ

(Báo cáo số 185/BC-UBND ngày 17/11/2020 của UBND tỉnh).

Xây mới cầu Bàu Sấu (nối từ ĐH1 
đến ĐT605).

Cầu Bầu Sấu (nối từ ĐH1 đến ĐT.605) thuộc thị xã Điện Bàn là công 
trình thuộc phân cấp quản lý của chính quyền địa phương cấp huyện, 
UBND tỉnh đã giao UBND thị xã Điện Bàn kiểm tra, giải quyết theo 
phân cấp và trả lời cho cử tri rõ.

(Báo cáo số 185/BC-UBND ngày 17/11/2020 của UBND tỉnh).



Khai thông và xây lắp mới hệ thống 
mương thoát nước khu chợ mới 
Điện Dương và kênh mương của 
khối phố Tân Khai và Hà Bản để 
Nhân dân canh tác không bị ngập 
úng; có kế hoạch quy hoạch và 
quản lý nghĩa trang Nhân dân.

UBND tỉnh đã giao UBND thị xã Điện Bàn tiếp thu ý kiến phản ánh của 
cử tri, chỉ đạo các phòng, ban liên quan kiểm tra và giải quyết theo thẩm 
quyền quy định 

(Báo cáo số 185/BC-UBND ngày 17/11/2020 của UBND tỉnh).

Đề nghị xem xét giải quyết đối với 
trường hợp chủ sử dụng đất (trước 
1980) đã chuyển nhượng hoặc cho 
con phần diện tích đất thuộc phạm 
vi hành lang Quốc lộ 1A trước khi 
Nhà nước cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, đến khi cấp 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
thì Nhà nước trừ hành lang giao 
thông thuộc quyền sử dụng đất của 
hộ dân. Nay hành lang Quốc lộ 1A 
theo quy hoạch tim đường ra 14,5m 
(trước đây từ chân lề đường vào 
20m là hành lang) và Nhân dân 
phải nộp thuế 100% khi đưa vào 
diện tích sử dụng là không hợp lý, 
bởi vì nguyên thủy không phải là 
đất Nhà nước cấp.

UBND tỉnh đã đề nghị cử tri liên hệ với địa phương đối chiếu với hồ sơ 
địa chính trước đây được lập đang lưu trữ tại địa phương để được xem 
xét, giải quyết theo đúng quy định.

(Báo cáo số 185/BC-UBND ngày 17/11/2020 của UBND tỉnh).




