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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

Số:   129    /BC-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

     Quảng Nam, ngày  13   tháng  12  năm 2019 

  

BÁO CÁO 

Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh  

về trả lời ý kiến của cử tri sau Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa IX 

  

Qua xem xét Báo cáo số 203/BC-UBND ngày 25/12/2019 của UBND tỉnh 

về trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa IX và qua kết quả 

giám sát, khảo sát tại một số địa phương, đơn vị, Ban Kinh tế - Ngân sách 

HĐND tỉnh báo cáo một số nội dung sau: 

I. Tình hình và nội dung trả lời ý kiến cử tri của UBND tỉnh trên lĩnh vực 

kinh tế - ngân sách 

Sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa IX, Thường trực HĐND tỉnh đã 

tổng hợp các ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến UBND tỉnh , theo đó, lĩnh vực 

kinh tế, ngân sách, đầu tư xây dựng, tài nguyên và môi trường có 62 ý kiến, 

kiến nghị của cử tri1 được UBND tỉnh trả lời theo luật định. Qua xem xét trả 

lời ý kiến cử tri của UBND tỉnh, Ban nhận thấy có 39 ý kiến được UBND tỉnh 

trả lời rõ ràng, trọng tâm, giải pháp cụ thể theo từng nhóm lĩnh vực và phân 

rõ trách nhiệm cơ quan chủ trì, phối hợp giải quyết, đáp ứng ngày càng tốt 

hơn nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, 

góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Đối với những 

kiến nghị thuộc thẩm quyền của Trung ương đã được UBND tỉnh tổng hợp, 

kiến nghị với các Bộ, ngành liên quan và chỉ đạo các Sở, ngành theo dõi kết 

quả giải quyết, báo cáo về UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.  

Bên cạnh đó, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhận thấy UBND tỉnh 

chưa phân loại rõ số lượng kiến nghị đã được giải quyết, số kiến nghị đang được 

giải quyết, số kiến nghị chưa được giải quyết để thuận lợi trong việc chỉ đạo, 

theo dõi, giám sát. Đồng thời còn 23 ý kiến UBND tỉnh trả lời chưa đầy đủ, 

chưa trọng tâm, còn chung chung, cụ thể như sau:  

1. Có 9/62 kiến nghị của cử tri về đầu tư, xây dựng, giao thông đòi hỏi 

nguồn vốn đầu tư rất lớn nhưng khả năng ngân sách địa phương có hạn, chưa thể 

giải quyết trong giai đoạn này. Do đó, đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các 

ngành, địa phương xem xét tính bức xúc, thứ tự ưu tiên trong khả năng cân đối 

nguồn lực tổng hợp đề xuất vào danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-

2025 cụ thể như sau: 

                                           
1 Có 25 ý kiến trên lĩnh vực đầu tư, xây dựng, giao thông; 03 ý kiến trên lĩnh vực nông 

nghiệp, nông thôn; 09 ý kiến trên lĩnh vực tài chính, ngân sách; 18 ý kiến trên lĩnh vực đất 

đai, tài nguyên, môi trường; 04 ý kiến trên lĩnh vực công thương, thông tin truyền thông; 

03 ý kiến liên quan đến đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi. 
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- Tiếp tục đầu tư hoàn thiện các cơ sở vật chất đối với Trạm y tế xã trên địa 

bàn huyện Bắc Trà My. 

- Đầu tư tuyến đường ĐT614 từ Tiên Phước đi Hiệp Đức. Tuyến đường 

Tiên Cẩm – Tiên Hà; tuyến Tiên Phong đi Tiên Mỹ. 

- Đầu tư hệ thống điện chiếu sáng tuyến ĐT 615 qua đoạn địa bàn xã Tam 

Lộc, huyện Phú Ninh và tiếp tục mở rộng gia cố lề, mương thoát nước từ Cầu 

kênh chính Bắc Phú Ninh đi Tiên Phước. 

- Đầu tư nâng cấp kè kênh N25 và khắc phục một số đoạn của kênh Phú 

Ninh bị sạt lở (đoạn từ Bình Phục qua Bình Giang, Thăng Bình). 

- Đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT 609 từ Hà Nha – Đại Lộc đến trung 

tâm thôn A Sờ, xã Mà Cooil – Đông Giang (đoạn từ KM46-Km75). 

- Đầu tư cầu có trọng tải lớn và nâng cấp các cây cầu (Ba khe 1, 2, 3) trên 

tuyến ĐT 609 đoạn từ Hà Nha lên Đại Lãnh, huyện Đại Lộc. 

- Xây dựng cầu ông Đốc để nối liền vùng Gò Nổi với huyện Đại Lộc. 

- Nâng cấp mở rộng tuyến ĐT 603; sớm thi công tuyến đường trục chính đô 

thị mới Điện Nam – Điện Ngọc; nâng cấp, mở rộng tuyến Dũng sĩ Điện Ngọc 

(đoạn khớp nối từ ĐT 607 đến tuyến trường Lê Hồng Phong cơ sở 2); cầu qua 

sông cổ cò; nâng cấp mở rộng tuyến đường từ ngã 3 thống nhất (Điện Dương) 

đến ngã tư thương tín – ngã ba Lai Nghi. 

- Đầu tư mở rộng cầu Phong Thử tuyến ĐT 609, thị xã Điện Bàn. 

2. Có 05/62 kiến nghị chưa giải quyết dứt điểm, chưa đáp ứng yêu cầu 

nguyện vọng của cử tri nên cử tri tiếp tục kiến nghị nhiều lần, cụ thể như sau: 

- Về các vấn đề liên quan đến đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi:  

Theo trả lời của UBND tỉnh, đã kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban 

Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp quan tâm chỉ đạo 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 kiểm tra, xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. 

Tuy nhiên, qua khảo sát và kiến nghị của một số địa phương, Ban xét thấy 

vấn đề này cử tri đã kiến nghị nhiều lần2 nhưng đến nay vẫn chưa được giải 

quyết dứt điểm gây bức xúc trong nhân dân. Vì vậy, Ban đề nghị UBND tỉnh 

tiếp tục làm việc với các cơ quan Trung ương để xem xét trách nhiệm đối với 

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, đồng thời, sớm có giải pháp khắc 

phục những vấn đề còn tồn tại, tạo thuận lợi trong sinh hoạt cho nhân dân:  

+ Cử tri huyện Núi Thành đề nghị tỉnh quan tâm giải quyết dứt điểm các 

tồn đọng liên quan đến tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi đi qua như hoàn 

trả lại mặt đường gom dân sinh, hoàn thiện hệ thống thoát nước, bồi thường 

diện tích đất nông nghiệp bị san lấp bởi thi công tuyến đường...tại xã Tam Mỹ 

Đông; đề nghị quan tâm giải quyết mở lối thông nhau giữa hành lang thông 

                                           
2 Báo cáo: số 97/BC-UBND ngày 13/7/2018 về trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa IX; số 

177/BC-UBND ngày 23/11/2018 về trả lời cử tri sau kỳ họp thứ 7; số 79/BC-UBND ngày 29/5/2019 về trả lời ý 

kiến cử tri sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa IX. 
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tuyến đường cao tốc vào khu nghĩa địa Núi Đình (xã Tam Hiệp) tạo điều kiện 

cho việc chôn cất người quá cố của địa phương. 

+ 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 như: mùa nắng thiếu nước tưới, mùa mưa không thoát nước được gây 

ngập úng..; thiếu đường gom phục vụ dân sinh (Phú Mỹ, Thành Mỹ xã Tam 

Phước) ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân. 

- Cử tri huyện Tiên Phước đề nghị sớm điều chỉnh phù hợp Chỉ thị 

06/CT- UBND ngày 02/7/2018 của UBND tỉnh về “tăng cường quản lý đất 

đai, xây dựng tại vùng Đông Nam tỉnh Quảng Nam”. 

Theo trả lời của UBND tỉnh, đã giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường chủ 

trì, phối hợp với các ngành liên quan và địa phương tham mưu UBND tỉnh 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 tại vùng Đông Nam tỉnh Quảng Nam; nội dung 

đang được Sở Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến của các ngành, địa phương 

để tổng hợp trình UBND tỉnh. 

Tuy nhiên, vấn đề này cử tri đã kiến nghị nhiều lần3, đã được UBND tỉnh 

chỉ đạo, nhưng đến nay các ngành vẫn chậm tham mưu thực hiện, gây ảnh 

hưởng đến quyền, lợi chính đáng của người dân. Do đó, Ban đề nghị UBND tỉnh 

sớm chỉ đạo giải quyết dứt điểm và nêu rõ thời hạn giải quyết, trách nhiệm của 

các tập thể, cá nhân liên quan khi để chậm trễ. 

- 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. 

Theo trả lời của UBND tỉnh, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Kế 

hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, các ngành liên quan tiếp tục 

tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác đầu tư, quản lý hiện trạng, quản 

lý đất đai trên địa bàn tỉnh; thường xuyên tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra, 

giám sát về UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo. 

Về vấn đề này, thực tế trong thời gian qua, hiện tượng huy động vốn, khai 

thác chuyển nhượng trái phép các dự án khu dân cư, khu đô thị khi chưa đầu tư 

hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng vẫn còn xảy ra như ý kiến phản ánh của người dân. 

Do đó, đề nghị UBND tỉnh tập trung, chỉ đạo quyết liệt, thanh tra, kiểm tra toàn 

diện các dự án nhà ở, khu dân cư, đô thị trên địa bàn tỉnh. Xây dựng các giải 

pháp quản lý chặt chẽ, xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân sai phạm. 

3. Có 03/62 kiến nghị cử tri liên quan đến đời sống, sản xuất, sinh hoạt của 

nhân dân nhưng chưa được giải quyết triệt để như: 

                                           
3 Báo cáo số 79/BC-UBND ngày 29/5/2019 về trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa IX. 
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- Cử tri thị xã Điện Bàn đề nghị xem xét bồi thường để giải phóng mặt 

bằng hoặc hỗ trợ từng vụ cho nhân dân đối với 17,2 ha đất sản xuất ruộng lúa 

của nhân dân khu vực 3, phường Điện Ngọc phải bỏ hoang vì không có nước 

tưới, do quy hoạch không đồng bộ giữa các dự án. 

Theo trả lời của UBND tỉnh, đã giao UBND thị xã Điện Bàn kiểm tra thực 

tế, tổng hợp và đề xuất giải pháp cụ thể, báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn xem xét, giải quyết theo thẩm quyền... tuy nhiên, chưa quy định rõ 

trách nhiệm, thời gian giải quyết và giải pháp thực hiện trong thời gian đến. 

Vấn đề này Ban nhận thấy, đây là một trong những vấn đề bức xúc của 

người dân. Vì vậy, cần giải quyết kịp thời nhu cầu sản xuất của nhân dân, tránh 

để diện tích bị bỏ hoang, nên đề nghị UBND tỉnh cần quy định rõ thời hạn giải 

quyết và sớm đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian đến, yêu cầu các đơn vị 

triển khai dự án trên địa bàn sớm hoàn thiện hạ tầng, khớp nối các quy hoạch. 

- Cử tri thị xã Điện Bàn đề nghị sớm triển khai dự án làng Đại học (đã quy 

hoạch hơn 21 năm nhưng chưa triển khai thực hiện nhân dân không được hưởng 

các quyền liên quan như chuyển nhượng, xây dựng nhà ở....) 

Theo trả lời của UBND tỉnh, đã giao cho UBND thị xã Điện Bàn phối hợp 

chặt chẽ với Đại học Đà Nẵng triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng và tái 

định cư dự án xây dựng Đại học Đà Nẵng . 

Tuy nhiên, thực tế cho thấy Dự án Làng Đại học triển khai quá chậm, gây 

ảnh hưởng đến quyền lợi của nhân dân trong vùng thực hiện dự án. Do đó, đề 

nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc địa phương, đơn vị liên quan, kiến 

nghị các đơn vị liên quan sớm triển khai dự án. 

- Cử tri thị xã Điện Bàn đề nghị cấp giấy chứng nhận cho các hộ dân đã di 

dời bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án trường Đại học Nội vụ (dự án cơ bản 

hoàn thành hơn 10 năm). 

Theo trả lời của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường chưa nhận được 

hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận của trường Đại học Nội vụ, do đó đề nghị 

Trường Đại học Nội vụ chủ động cung cấp thông tin, hồ sơ liên quan về Sở Tài 

nguyên và Môi trường xem xét, giải quyết theo thẩm quyền quy định. 

Theo Ban, phản ánh của cử tri là hoàn toàn xác đáng. Do đó, để đảm bảo 

quyền lợi của người dân, tránh tình trạng khiếu kiện, khiếu nại kéo dài, Ban 

đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các Sở, ngành liên quan khẩn trương 

kiểm tra, giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân bị 

ảnh hưởng của dự án. 

4. Ngoài ra, có 06/62 ý kiến của cử tri, UBND tỉnh giao cho các sở, ban, 

ngành và địa phương giải quyết, song chưa giới hạn lộ trình, thời gian như: 

- Có giải pháp đối với vị trí đậu ghe thuyền cho nhân dân khu vực thôn 

Vân Thạch (bi ảnh hưởng bởi tuyến đường 129) vì hiện nay bố trí chưa phù 

hợp (xa nơi ngư dân sinh sống, khó khăn trong việc quản lý ghe, thuyền) và 

đề nghị nâng mức hỗ trợ cho ngư dân bị ảnh hưởng bởi tuyến đường 129 (vì 

mức bồi thường hiện nay quá thấp 2.000.000 đồng/01 ngư dân). 
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- Đề nghị lắp đặt 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).  

- 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). 

- Hỗ trợ đầu tư xây dựng tượng đài chiến thắng Nông Sơn – Trung 

Phước. 

- Đầu tư xây dựng đường tránh lũ từ chân cầu Khe Le đến chân đèo Le. 

- Đề nghị di dời các trụ bưu chính viễn thông trên trục đường 610B để 

không cản trở giao thông và mất mỹ quan. 

II. Kiến nghị, đề xuất 

Để đảm bảo các kiến nghị của cử tri được giải quyết kịp thời, thỏa đáng, 

Ban đề xuất một số vấn đề sau: 

1. Xác định trọng tâm vấn đề giải quyết, hướng tháo gỡ và phân công trách 

nhiệm phù hợp với thẩm quyền giải quyết của từng cơ quan, đơn vị theo quy 

định pháp luật hiện hành. 

2. Xác định thời hạn giải quyết, chế độ thông tin báo cáo và giao trách nhiệm 

cụ thể cho cơ quan theo dõi, đôn đốc đến cùng giải quyết kiến nghị cử tri. 

3. Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc giải quyết kiến nghị cử tri của 

các cấp, ngành liên quan. Xác định rõ trách nhiệm các cơ quan, đơn vị trong 

trường hợp chậm hoặc không giải quyết dứt điểm kiến nghị của cử tri theo thẩm 

quyền, gây bức xúc trong nhân dân. 

4. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ trong việc 

giải quyết kiến nghị, nhất là những vấn đề cử tri bức xúc, kiến nghị nhiều lần. 

5. Đối với những kiến nghị của cử tri liên quan đến giải quyết những tồn 

tại kéo dài do dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi đề nghị chỉ đạo 

giải quyết dứt điểm. 

6. Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh cần tăng cường giám sát việc trả lời, 

giải quyết kiến nghị cử tri của UBND tỉnh. 

Trên đây là Báo cáo thẩm tra việc trả lời ý kiến của cử tri thuộc lĩnh vực 

kinh tế - ngân sách sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa IX. Ban Kinh tế - Ngân 

sách HĐND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./. 

  Nơi nhận: 
- TT HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh 

   - Đại biểu khách mời; 

   - CPVP, CV; 

   - Lưu VT, TH (Thủy). 

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH 

TRƯỞNG BAN 
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