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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

Số:   125   /BC-HĐND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Nam, ngày   12    tháng  12  năm 2019 

BÁO CÁO 

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 65/BC-

HĐND ngày 09/7/2019 về giám sát giải quyết kiến nghị   

cử tri sau kỳ họp thứ 7 

 

Thực hiện khoản 3 Điều 90 Luật Tổ chức chính quyền địa phương, 

Thường trực HĐND tỉnh báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của 

cử tri sau kỳ họp thứ 9; tiến độ thực hiện kiến nghị sau giám sát tại Báo cáo 

65/BC-HĐND ngày 09/7/2019 như sau: 

A. Kết quả giám sát giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 9 

I. Tình hình và nội dung kiến nghị của cử tri 

Sau kỳ họp thứ 9, Thường trực HĐND tỉnh đã chuyển 102 kiến nghị cử tri 

đến UBND tỉnh xem xét, giải quyết; trong đó, có 46 ý kiến về đầu tư xây dựng 

và giao thông, 19 ý kiến về đất đai, tài nguyên, môi trường, 20 ý kiến về cơ chế, 

chính sách, giáo dục - đào tạo, y tế, 04 ý kiến trên lĩnh vực nội chính và một số ý 

kiến về các nội dung khác. 

Tại kỳ họp thứ 10, UBND tỉnh đã có Báo cáo số 79/BC-UBND ngày  

29/5/2019 trả lời, giao nhiệm vụ giải quyết 79/102 vấn đề thuộc thẩm quyền của 

tỉnh (chiếm 77%); giao các địa phương giải quyết 23/102 vấn đề (23%).  

II. Triển khai giám sát giải quyết ý kiến cử tri 

Thực hiện các quy định về giám sát giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri, 

Thường trực HĐND tỉnh đã rà soát nội dung trả lời tại Báo cáo số 79/BC-UBND 

ngày 29/5/2019; đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương giải 

quyết và báo cáo tiến độ thực hiện 17 nội dung về Thường trực HĐND tỉnh. 

Bên cạnh đó, Thường trực HĐND đã chỉ đạo các ban của HĐND tỉnh lồng 

ghép trong các cuộc làm việc, khảo sát thực tế ở các đơn vị, địa phương những 

nội dung liên quan trong giải quyết ý kiến cử tri nhằm đảm bảo đầy đủ thông tin 

giám sát, đánh giá giải quyết ý kiến cử tri. 

III. Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri 

1. Đối với Thường trực HĐND, các ban của HĐND tỉnh 

Tiếp thu kiến nghị cử tri về chế độ hỗ trợ đối với người có công cách mạng 

về nhà ở ngoài danh sách hưởng chính sách theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg, 

chính sách hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách dôi dư khi áp dụng quy 

định mới về số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã và thực hiện 

việc sắp xếp các đơn vị hành chính theo chủ trương chung; Thường trực HĐND 



2 
 

tỉnh đã phối hợp UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng các đề án trình kỳ họp HĐND 

tỉnh như quy định mức hỗ trợ đối với người có công cách mạng về nhà ở trên địa 

bàn tỉnh1; sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn các huyện Quế Sơn, 

Nông Sơn và Hiệp Đức giai đoạn 2019 – 20212; quy định số lượng, chức danh, 

mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách 

ở cấp xã; chế độ hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách 

cấp xã dôi dư trên địa bàn tỉnh3.  

Trên lĩnh vực đầu tư, tài chính, Thường trực HĐND và UBND tỉnh đã tiếp 

thu các kiến nghị, trình HĐND tỉnh quyết định bổ sung kế hoạch đầu tư công 

trung hạn 2016 – 2020 một số dự án có vai trò quan trọng trong phát triển kinh 

tế - xã hội như 09 dự án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông gắn với phát triển 

vùng nguyên liệu trên địa bàn 09 huyện miền núi; các dự án đầu tư nâng cấp 

Trung tâm y tế huyện Quế Sơn, Phước Sơn; dự án Trung tâm điều dưỡng người 

tâm thần (cơ sở 2),.. Trình HĐND tỉnh quyết định phân bổ lại nguồn thu cấp 

quyền khai thác tài nguyên nước theo kiến nghị cử tri Phước Sơn, Nam Giang. 

Kiến nghị liên quan về cơ chính sách hỗ trợ đầu tư, nâng cấp, mở rộng các 

tuyến đường giao thông nông thôn được đầu tư theo các cơ chế hỗ trợ trước đây 

cũng đã được tiếp thu, giao nhiệm vụ ngành giao thông tham mưu đề xuất chính 

sách hỗ trợ, biện pháp kỹ thuật phù hợp để áp dụng giai đoạn sau năm 20204. 

Bên cạnh đó, Thường trực HĐND đã chỉ đạo các ban của HĐND tỉnh rà soát 

102 nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành từ năm 2011 đến nay. Trên cơ sở kết 

quả rà soát, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức tổng kết, đánh giá việc thực 

hiện 21 nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định sửa đổi, bổ 

sung, thay thế hoặc ban hành mới phù hợp với tình hình thực tiễn, tạo điều kiện 

thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.  

2. Đối với UBND tỉnh và các ngành, địa phương 

a) Các nội dung được tiếp thu, giải quyết 

Về cơ bản, đa số ý kiến cử tri được UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa 

phương tiếp thu, đề ra lộ trình giải quyết. Một số nội dung liên quan việc đề nghị 

bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn được giải trình, cung cấp thông tin về 

sự cần thiết, khả năng đảm bảo nguồn lực và giao trách nhiệm ngành chuyên 

môn tham mưu trình HĐND tỉnh xem xét quyết định trong kế hoạch trung hạn 

giai đoạn 2021-2025. 

Các đơn vị đã tiếp thu kiến nghị cử tri, kịp thời bổ sung các hạng mục liên 

quan đảm bảo hiệu quả đầu tư các dự án như bổ sung mương thoát nước dọc khi 

thực hiện dự án mở rộng Quốc lộ 40B đoạn qua huyện Phú Ninh; sửa chữa, bảo 

dưỡng một số công trình từ nguồn vốn Quỹ bảo trì đường bộ trên tuyến ĐT 615. 

                                                 
1 Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019. 
2 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 và Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 18/10/2019. 
3 Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019. 
4 Tại kỹ họp này UBND tỉnh đã trình báo cáo đánh giá kết quả cơ chế hỗ trợ hoàn thiện hạ tầng giao thông giai 

đoạn 2015-2020 và đề xuất cơ chế hỗ trợ giai đoạn sau 2020. 
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 Kiến nghị cử tri huyện Phú Ninh về kiểm tra, đánh giá thực trạng chấp hành 

pháp luật về bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản được ngành chức 

năng tiếp thu và tổ chức kiểm tra, thanh tra; kịp thời có biện pháp xử lý sai 

phạm. Các vấn đề liên quan trách nhiệm phối hợp trong thực hiện chức năng 

quản lý nhà nước cũng được UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời như khắc phục các bất 

cập về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa; giải quyết 

chồng lấn diện tích đất rừng giao tổ chức và cá nhân; kiểm tra và khắc phục tình 

trạng tích nước của thủy điện Sông Tranh 2 ảnh hưởng đến việc đi lại của người 

dân,… 

b) Các nội dung chưa giải quyết xong 

(1) 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 

(kiến nghị cử tri Nam Trà My) 

Trả lời nội dung này, UBND tỉnh giao 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. 

Tuy nhiên, tại Báo cáo 1569/BC-VP ngày 07/11/2019 của Sở Công Thương 

về báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện; Sở chỉ tổng hợp và cung cấp các thông tin 

về số dự án thủy điện được quy hoạch, số dự án đã triển khai và các vấn đề 

vướng mắc trong thực hiện thủ tục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất; 

không đề cập nội dung tham mưu tổ chức kiểm tra, rà soát đánh giá toàn diện tác 

động đến môi trường khi đầu tư xây dựng các công trình thủy điện theo kiến 

nghị cử tri.  

Thường trực HĐND tỉnh nhận thấy, các bất cập, hạn chế và tác động bất lợi 

khi thực hiện các dự án thủy điện đã được Đoàn giám sát chuyên đề Ban Dân tộc 

HĐND tỉnh chỉ rõ tại Báo cáo số 78/BC-HĐND ngày 30/11/2018. Trong thời 

gian đến, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện kịp thời, có hiệu quả các kiến 

nghị tại mục 4 Báo cáo 78/BC-HĐND; cân nhắc các tác động của thủy điện về 

xã hội, môi trường, đất đai, sinh kế của người dân khi có chủ trương đầu tư xây 

dựng, nhất là các dự án thủy điện có di dân, tái định cư, ảnh hưởng đến đất rừng. 

Sớm tham mưu xây dựng và bố trí kinh phí thực hiện Dự án ổn định đời sống, 

sản xuất cho người dân sau tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện theo Quyết 

định số 64/2014/QĐ-TTg và Quyết định 06/2019/QĐ-TTg ngày 01/02/2019 của 

Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg (nội 

dung này đã được đề nghị nhiều lần nhưng UBND tỉnh chưa tích cực chỉ đạo 

thực hiện). Báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 

30/5/2020. 

(2) 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 



4 
 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức 

kiểm tra viêc̣ chấp hành pháp luâṭ về tài nguyên và môi trường đối với Công ty 

Cổ phần Xây dưṇg Phát triển công nghê ̣Thanh Quảng (đơn vị khai thác mỏ) và 

có Kết luâṇ kiểm tra số 1085/KL-STNMT ngày 02/7/2019. Theo đó, đơn vị khai 

thác mỏ có trách nhiệm cải taọ, phục hồi môi trường đối với diện tích là 30.000 

m2. Tuy nhiên, đến ngày 30/10/2019, đơn vị khai thác mỏ mới tiến hành san gaṭ 

măṭ bằng đươc̣ khoảng 10.000 m2 và hiêṇ đang dừng hoaṭ đôṇg cải taọ do điều 

kiêṇ thời tiết. Như vậy các quy định liên quan 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 mới được thực hiện một phần sau khi cử tri có kiến nghị.  

Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tiếp tuc̣ chỉ đaọ Sở Tài nguyên 

và Môi trường, UBND huyêṇ Núi Thành, Công ty Cổ phần Xây dưṇg Phát triển 

Công nghê ̣Thanh Quảng thưc̣ hiêṇ đầy đủ theo chỉ đaọ của UBND tỉnh taị Công 

văn số 4080/UBND-KTN ngày 12/7/2019; đến thời điểm 31/12/2019 (thời hạn 

được gia haṇ tiến đô ̣ thưc̣ hiêṇ viêc̣ cải taọ) phải hoàn thành dứt điểm việc cải 

tạo, phục hồi môi trường và báo cáo kết quả về Thường trực HĐND tỉnh trước 

ngày 10/01/2020. 

 (3) Xử lý chồng lấn quy hoạch rừng sản xuất, rừng phòng hộ 

Các kiến nghị cử tri liên quan việc xử lý chồng lấn quy hoạch rừng sản xuất, 

rừng phòng hộ đã được UBND tỉnh tiếp thu, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn chủ trì, phối hợp với các địa phương liên quan tổ chức kiểm tra, rà 

soát toàn bộ diện tích bị chồng lấn để có phương án xử lý, đảm bảo quyền lợi 

của người sử dụng đất.  

Ngày 06/5/2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Công văn số 

633/SNN&PTNT-CCKL gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Ban quản 

lý rừng phòng hộ, đặc dụng để thực hiện rà soát, thống kê diện tích, chủ sử dụng 

đối với đất rừng sản xuất, đất vườn, đất nông nghiệp, đất ở thuộc quyền sử dụng 

hợp pháp của người dân hiện nay được quy hoạch rừng phòng hộ, rừng đặc 

dụng. Tuy nhiên, chỉ có 11 đơn vị báo cáo kết quả rà soát5.  

Ngày 22/7/2019, UBND tỉnh có Công văn số 4276/UBND-KTN về việc gia 

hạn thời gian trình phương án giải quyết quyền lợi cho người dân đối với đất 

rừng sản xuất, đất vườn, đất nông nghiệp, đất ở thuộc quyền sử dụng hợp pháp 

của người dân; trong đó, UBND tỉnh tiếp tục giao nhiệm vụ cho UBND các 

huyện, thị xã, thành phố và các Ban quản lý rừng căn cứ kết quả kiểm kê rừng 

năm 2016, kết quả kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 

2019, khẩn trương rà soát, thống kê để xây dựng Phương án, kiến nghị đề xuất 

phương án giải quyết khả thi trong giai đoạn 2020-2025 gửi về Sở Nông nghiệp 

và PTNT trước ngày 28/02/2020. 

Qua theo dõi, Thường trực HĐND tỉnh nhận thấy việc đề xuất, lập quy 

hoạch 03 loại rừng có trách nhiệm của chính quyền địa phương cấp huyện; các 
                                                 
5 gồm: 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; các Ban quản lý 

khu bảo tồn: Voi, Sông Thanh và Sao La 
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vấn đề vướng mắc, bất cập về quy hoạch 03 loại rừng mặc dù được cử tri phản 

ánh nhiều lần nhưng việc triển khai thực hiện rất chậm. Đề nghị UBND các 

huyện và các đơn vị còn lại nhanh chóng rà soát, tổng hợp để HĐND tỉnh, 

UBND tỉnh xem xét, giải quyết. Đến ngày 28/02/2020, đơn vị nào chưa thực 

hiện xong việc rà soát, đề xuất phương án xử lý, giao UBND tỉnh có hình thức 

và biện pháp xử lý phù hợp; cấp ủy, chính quyền địa phương nơi có diện tích 

quy hoạch chồng lấn phải chịu trách nhiệm trước cử tri và nhân dân. 

(3) 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; sửa 

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

Các bất cập trong thực hiện Chỉ thị 06/CT-UBND ngày 02/7/2018 của 

UBND tỉnh đã được cử tri kiến nghị nhiều lần; UBND tỉnh đã chỉ đạo và giao 

Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu sửa đổi từ tháng 7/2019. Tuy nhiên đến 

nay tiến độ thực hiện rất chậm. Ngoài việc ảnh hưởng đến quyền lợi của người 

sử dụng đất, có khá nhiều vụ việc dân sự không thể xét xử hoặc thi hành án do 

việc áp dụng các biện pháp theo Chỉ thị 06/CT-UBND.  

Trong thời gian đến, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tiếp tục 

chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát đề xuất phạm 

vi, giới hạn thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND phù hợp với tình hình thực tiễn 

phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; đồng thời đề xuất giải pháp cụ thể đảm 

bảo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của người 

sử dụng đất; báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực HĐND tỉnh. 

Tiếp thu kiến nghị cử tri về đơn giá bồi thường cây cây trồng con vật nuôi, 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan và UBND các 

huyện, thị xã, thành phố tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 

13/2019/QĐ-UBND ngày 29/8/2019 Quy định về 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. Theo đó, đơn giá cây 

trồng lâu năm được quy định tại Quyết định này có tỷ lệ tăng so với Quyết định 

số 39/2015/QĐ-UBND trước đây trung bình từ 1,2 đến trên 2 lần (tùy theo từng 

loại cây) để đảm bảo quyền lợi của người dân. Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ 

đạo Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát và tham mưu điều chỉnh các bất cập về 

chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ 

sung phù hợp với điều kiện thực tế.  

(4) 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 

Trả lời kiến nghị về hỗ trợ đầu tư dự án Sân vận động Phước Sơn, Nhà thi 

đấu đa năng để phục vụ Lễ hội Văn hóa -Thể thao các huyện miền núi lần thứ 

XX, năm 2022; tại Báo cáo 79/BC-UBND, UBND tỉnh giao UBND huyện làm 

việc với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch để xem xét, rà soát quy mô đầu tư và 

khả năng cân đối nguồn vốn, theo thứ tự ưu tiên để báo cáo HĐND huyện quyết 
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định đầu tư theo phân cấp và tổng hợp nhu cầu hỗ trợ báo cáo Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết. 

Tại Báo cáo 228/BC-UBND ngày 08/11/2019 gửi Thường trực HĐND tỉnh, 

UBND huyện Phước Sơn cho biết huyện đã phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao 

và Du lịch tỉnh tiến hành khảo sát và thống nhất đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh 

phí trong năm 2020 (ngân sách tỉnh 80%, NS huyện đối ứng 20%) để triển khai 

thực hiện nâng cấp, đầu tư mở rộng các hạng mục công trình trong năm 2021 

kịp phục vụ Đại hội thể thao miền núi lần thứ XX vào năm 2022 được tổ chức 

trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, đề nghị của huyện chưa được các cơ quan liên 

quan tham mưu giải quyết; trong danh mục dự án đề nghị bổ sung kế hoạch đầu 

tư công trung hạn 2016 – 2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu trình tại kỳ 

họp này chưa có các danh mục dự án nêu trên. Đề nghị UBND tỉnh, cơ quan 

chuyên môn giải trình, trao đổi về hướng giải quyết các vấn đề cử tri kiến nghị 

nêu trên. 

(5) 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 

Các bất cập về quy hoạch bảo tồn và phát triển dược liệu theo Nghị quyết 

39/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh đã được cử tri các địa phương 

phản ánh, kiến nghị nhiều lần nhưng việc tham mưu điều chỉnh khá chậm và 

thiếu bao quát, toàn diện. Đến ngày 21/11/2019, UBND tỉnh mới có Công văn 

số 6964/UBND-KTN đề nghị Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến về điều chỉnh 

cục bộ Quy hoạch bảo tồn và phát triển cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Quảng 

Nam đối với huyện Phước Sơn; trong khi đó các địa phương khác như Tây 

Giang, Nam Giang, Nam Trà My,… đều có nhu cầu bổ sung quy hoạch một số 

loại cây dược liệu có tiềm năng.  

Thường trực HĐND tỉnh đề nghị chỉ đạo rà soát việc tổ chức thực hiện Nghị 

quyết số 39/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh trên địa bàn toàn tỉnh, 

tổng hợp trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung tại kỳ họp gần 

nhất, tạo thuận lợi cho địa phương trong bảo tồn và phát triển dược liệu. 

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

Phước Sơn đã được cử tri kiến nghị từ năm 2017 và đã được UBND tỉnh trả lời, 

giao nhiệm vụ giải quyết từ tháng 5/2019; tuy nhiên việc thực hiện khá chậm, 

các cơ quan chưa tăng cường trách nhiệm trong phối hợp. Đến ngày 23/9/2019, 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mới có Công văn số 1624/SNNPTNT-

TT&BVTV hướng dẫn khảo sát, đánh giá kết quả di thực và phân tích chất 

lượng Sâm Ngọc Linh. Hiện nay, UBND huyện Phước Sơn mới chỉ đạo Phòng 

NN&PTNT huyện phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện hướng dẫn của 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và liên hệ làm việc với Sở KH&CN 

tỉnh 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.  
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(6) Tiến độ đầu tư các nhà máy xử lý rác theo quy hoạch tại Hội An 

Trả lời ý kiến cử tri thành phố Hội An về quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến 

độ xây dựng các nhà máy rác tại các khu vực theo quy hoạch, UBND tỉnh giao 

UBND thành phố Hội An khẩn trương hoàn thành các thủ tục về đầu tư và xây 

dựng công trình lò đốt rác thải xã Cẩm Hà (do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây 

dựng 579 khảo sát, nghiên cứu lập thủ tục đầu tư) hoàn thành đưa vào sử dụng 

trước ngày 31/12/2019.  

Theo báo cáo của UBND thành phố Hội An, các cơ quan thuộc UBND thành 

phố đã phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 579 lập hồ sơ dự án; 

nộp hồ sơ thẩm định công nghệ tại Sở Khoa học và Công nghệ; đồng thời, đã lập 

báo cáo đánh giá tác động môi trường trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm 

định. Như vậy, đến sát thời hạn đưa nhà máy vào sử dụng theo chỉ đạo của 

UBND tỉnh (ngày 31/12/2019) các thủ tục liên quan để thực hiện dự án lò đốt 

rác thải xã Cẩm Hà vẫn chưa thực hiện xong. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các 

sở, ngành nhanh chóng thẩm định hồ sơ, trình UBND tỉnh phê duyệt dự án để 

triển khai thực hiện, giải quyết các bức xúc về xử lý rác thải hiện nay. Báo cáo 

kết quả thực hiện về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 30/5/2020. 

(7) Tuyển dụng giáo viên và giải quyết các bất cập về biên chế sự nghiệp 

giáo dục tại các địa phương 

Chủ trương về tuyển dụng giáo viên đã được cấp có thẩm quyền chỉ đạo thực 

hiện từ quý II/2019. Tuy nhiên đến nay việc thực hiện khá chậm, chỉ tiêu đăng 

ký tuyển dụng thấp hơn chỉ tiêu chưa tuyển dụng, chưa giải quyết kịp thời các 

bức xúc về nhân lực, biên chế ngành giáo dục theo kiến nghị và phản ánh của cử 

tri.  

Sau giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về quản lý, sử dụng 

biên chế, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết 05/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 

trong đó có một số nhiệm vụ, giải pháp tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả 

biên chế nhưng việc tổ chức thực hiện chưa kịp thời. Tại kỳ họp này, đề nghị 

HĐND tỉnh xem xét các kiến nghị của Ban Pháp chế; giao UBND tỉnh chỉ đạo 

cơ quan chuyên môn phối hợp các địa phương xây dựng kế hoạch biên chế sự 

nghiệp giáo dục năm 2020 trình HĐND tỉnh quyết nghị chính thức tại kỳ họp 

thứ 15 sau khi hoàn thành việc thẩm định đề án vị trí việc làm tại các đơn vị sự 

nghiệp công lập trên địa bàn toàn tỉnh; sử dụng kết quả thẩm định để làm cơ sở, 

căn cứ giao chỉ tiêu biên chế, xác định rõ số biên chế sự nghiệp giảm sau sắp 

xếp tổ chức, bộ máy. Hoàn thành đề án sắp xếp 06 cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

thành 01 cơ sở theo chủ trương, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh. 

B. Tiến độ thực hiện kiến nghị sau giám sát tại Báo cáo 65/BC-HĐND 

ngày 09/7/2019 

Qua xem xét Báo cáo 204/BC-UBND ngày 05/12/2019 của UBND tỉnh về 

tiến độ giải quyết 09 ý kiến cử tri đã được Thường trực HĐND tỉnh đề nghị tại 

Báo cáo 65/BC-HĐND ngày 09/7/2019 cho thấy: 
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I. UBND tỉnh đã chỉ đạo giải quyết có hiệu quả 05 nội dung gồm: trình 

HĐND tỉnh ban hành quy định về mức hỗ trợ đối tượng cai nghiện tự nguyện 

theo Thông tư 124/2018/TT-BTC; chính sách hỗ trợ  liên kết, tiêu thụ sản phẩm 

nông nghiệp theo Nghị định 98/2018/NĐ-CP; có giải pháp hỗ trợ đất ở, đất sản 

xuất đối với các hộ gia đình mới phát sinh tại các khu tái định cư thuộc thủy 

điện A Vương; triển khai đầu tư một số đoạn kênh, trạm bơm trên địa bàn xã 

Tam Dân, Tam Đại, Tam Lộc (Phú Ninh); chỉ đạo phối hợp khắc phục một số 

bất cập trong quá trình thi công đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi6.  

II. Vẫn còn 04 nội dung chưa thực hiện, trong đó có một số vấn đề khá bức 

xúc, cụ thể:   

1. 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: 

Tại Báo cáo 65/BC-HĐND, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh 

chỉ đạo thực hiện việc bố trí tái định cư theo Quyết định số 1284/QĐ-UBND 

ngày 03/5/2019 của UBND tỉnh (phương án đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi 

trường, UBND huyện Duy Xuyên). 

 Đến nay, tại Báo cáo 204/BC-UBND ngày 05/12/2019, UBND tỉnh lại chỉ 

đạo UBND huyện Duy Xuyên khẩn trương triển khai thực hiện việc bố trí tái 

định cư và thu tiền sử dụng đất tái định cư đối với các hộ dân thuộc Dự án Cầu 

Cửa Đại và các hộ bị ảnh hưởng của các dự án khác trên địa bàn huyện đúng 

quy định pháp luật đất đai hiện hành (không thực hiện theo Quyết định số 

1284/QĐ-UBND ngày 03/5/2019 của UBND tỉnh). Do vậy, các vướng mắc liên 

quan bố trí tái định cư đối với 11 hộ dân vẫn chưa được giải quyết dứt điểm; vai 

trò, trách nhiệm của cơ quan chuyên môn trong công tác phối hợp với chính 

quyền địa phương đề xuất phương án bố trí tái định cư cần được xem xét, làm rõ. 

2. Thu hồi đất diện tích 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 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn 

bản đề nghị Công ty Cổ phần Công trình giao thông vận tải Quảng Nam  báo 

cáo tình hình sử dụng đất của đơn vị. Tuy nhiên, theo thông tin từ Sở Tài nguyên 

và Môi trường thì đến nay Công ty chưa có báo cáo cụ thể về Sở. Việc thực hiện 

của cơ quan chuyên môn khá bị động và lúng túng. Đề nghị UBND tỉnh yêu cầu 

Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tổ chức thanh tra, kiểm tra tình hình 

sử dụng đất của Công ty Cổ phần Công trình giao thông vận tải Quảng Nam; xử 

lý các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật về đất đai. 

3. Hỗ trợ kinh phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp khu 

vực miền núi. 

Sau kỳ họp thứ 9, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ 

trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và địa phương 9 huyện miền núi trình 

                                                 
6 Theo kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ tại buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng 

Nam giải quyết một số tồn tại, vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Đường 

cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua tỉnh Quảng Nam tại Thông báo số 307/TBBGTVT ngày 23/8/2019; 
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HĐND tỉnh “Phương án hỗ trợ kinh phí đo đạc bổ sung, đo vẽ lại, chỉnh lý, cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất lâm 

nghiệp 09 huyện trung du, miền núi của tỉnh”. Tuy nhiên do nội dung chưa đảm 

bảo nên chưa trình HĐND tỉnh xem xét tại kỳ họp này. Đề nghị UBND tỉnh tiếp 

tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiếp thu các góp ý, khẩn trương hoàn chỉnh nội 

dung trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp tiếp theo (kỳ họp 15); 

tuyệt đối không kéo dài thời gian thực hiện làm ảnh hưởng đến quyền lợi của 

người dân trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

4. Cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng cho các Cụm công nghiệp 

HĐND tỉnh đã giao UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng cơ chế hỗ trợ đầu tư xây 

dựng hạ tầng cho các CCN thay thế quy định hiện hành (Quyết định 

06/2012/QĐ-UBND và Quyết định 15/2015/QĐ-UBND), phù hợp nội dung quy 

định tại Nghị định 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý và 

phát triển cụm công nghiệp trình HĐND tỉnh quyết định theo thẩm quyền. Tuy 

nhiên đến nay UBND tỉnh chưa chỉ đạo thực hiện nội dung nêu trên. 

C. Đánh giá và kiến nghị 

I. Đánh giá 

Thường trực HĐND, các ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã lắng 

nghe, tiếp thu nghiêm túc các kiến nghị cử tri, tăng cường trách nhiệm giám sát 

việc giải quyết ý kiến cử tri; trong đó đã huy động sự tham gia của các Tổ đại 

biểu HĐND tỉnh.  

Sau khi tiếp nhận ý kiến cử tri, UBND tỉnh đã kịp thời chỉ đạo, tổ chức 

nghiên cứu tiếp thu, đề ra lộ trình giải quyết; kịp thời tổ chức các đợt kiểm tra, 

thanh tra xử lý vi phạm. 

Tuy nhiên một số sở, ngành trả lời kiến nghị của cử tri còn chậm, phải đôn 

đốc nhiều lần; báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết chưa trọng tâm, nội dung 

chưa rõ ràng; chưa xác định rõ giải pháp và lộ trình giải quyết đối với các kiến 

nghị. Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc của UBND tỉnh đối với các sở, 

ngành, địa phương trong triển khai thực hiện chỉ đạo giải quyết kiến nghị cử tri 

chưa quyết liệt. Tiến độ triển khai thực hiện các chủ trương, chỉ đạo của HĐND, 

UBND tỉnh của một số địa phương, đơn vị còn chậm. Công tác phối hợp giữa 

các sở, ngành với các địa phương có nhiều tiến bộ nhưng chưa thực sự chặt chẽ, 

đồng bộ. 

II. Kiến nghị 

1. Trên cơ sở xem xét báo cáo kết quả giám sát, HĐND tỉnh ban hành nghị 

quyết giao nhiệm vụ giải quyết các kiến nghị của cử tri theo quy định tại khoản 

4 Điều 74 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND. Cụ thể: 

a) Giao UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng đề án và trình HĐND tỉnh xem xét 

quyết định về: (1) Cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng cho các Cụm công 

nghiệp; (2) Phương án hỗ trợ kinh phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

lâm nghiệp khu vực miền núi; (3) kế hoạch biên chế sự nghiệp giáo dục năm 
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2020; (5) Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết 39/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của 

HĐND tỉnh về quy hoạch bảo tồn và phát triển dược liệu; (6) Bổ sung kế hoạch 

đầu tư công trung hạn 2016 – 2020 các dự án phục vụ Lễ hội Văn hóa – Thể 

thao các huyện miền núi lần thứ XX. 

b) UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vấn đề thuộc thẩm quyền nêu 

tại điểm b, mục 2, phần III mục A và phần II mục B Báo cáo này. Báo cáo tiến 

độ và kết quả thực hiện tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2020. 

2. Các ban của HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện chỉ đạo của 

HĐND, UBND tỉnh trong trả lời, giải quyết ý kiến cử tri, thực hiện tốt chức 

năng đại diện của cơ quan dân cử. Kịp thời tham mưu, đề xuất Thường trực 

HĐND tỉnh tổ chức các phiên giải trình, chất vấn liên quan việc thực hiện kiến 

nghị cử tri, đảm bảo giải quyết thấu đáo, hiệu quả. 

3. HĐND, Thường trực HĐND tỉnh chọn lọc một số nội dung giao Tổ đại 

biểu HĐND tỉnh tiến hành khảo sát thực tế, giám sát việc tiếp thu, giải quyết của 

UBND các cấp. 

4. Sự quan tâm chỉ đạo trả lời, giải quyết dứt điểm kiến nghị của cử tri có ý 

nghĩa lớn trong việc thể hiện trách nhiệm chính trị trước cử tri và nhân dân. Do 

đó cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng quy định các kiến nghị của 

cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của 

người đứng đầu các cơ quan thuộc UBND tỉnh; đồng thời xem xét có hình thức 

xử lý trách nhiệm đối với những cơ quan liên quan chậm trễ hoặc không giải 

quyết, trả lời kiến nghị của cử tri. 

Trên đây là báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị 

của cử tri sau kỳ họp thứ 7 và 9, HĐND tỉnh khóa IX . Kính trình HĐND tỉnh./. 

Nơi nhận: 
- TT HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- VP HĐND tỉnh: CPVP, CV; 

- Lưu VT, TH.  

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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