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BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh 

về trả lời ý kiến của cử tri trên lĩnh vực kinh tế, ngân sách 
sau kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa IX

Qua xem xét Báo cáo số 57/BC-UBND ngày 08/6/2020 của UBND tỉnh về trả
lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 14, 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 14, 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 60 ý kiến, kiến nghị
của cử tri1 được UBND tỉnh trả lời. Qua xem xét trả lời ý kiến cử tri của UBND
tỉnh, Ban nhận thấy, 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;  các kiến nghị thuộc trách nhiệm giải quyết của các cơ quan, địa phương
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. 

Tuy nhiên,  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; số kiến nghị thuộc thẩm quyền giải
quyết cấp tỉnh, số kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện để thuận lợi
trong việc chỉ đạo, theo dõi, giám sát; vẫn còn một số kiến nghị trả lời chưa đầy
đủ, chưa trọng tâm, chưa nêu rõ thời điểm thực hiện các kiến nghị, cụ thể như sau: 

1 Có 32 ý kiến trên lĩnh vực đầu tư, xây dựng, giao thông, nông nghiệp; 01 ý kiến trên lĩnh
vực tài chính, ngân sách; 13 ý kiến trên lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường; 04 ý kiến
trên lĩnh vực công thương, thông tin truyền thông; 10 ý kiến liên quan đến đường cao tốc Đà
Nẵng – Quảng Ngãi.
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1. Có 08/60 kiến nghị của cử tri về đầu tư, xây dựng, giao thông2 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, sự phù hợp với quy hoạch và sắp xếp theo thứ tự ưu
tiên mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, khả năng cân đối nguồn lực để xem xét,
tổng hợp đề xuất vào danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

2. Có 02/60 kiến nghị về đầu tư, sửa chữa các công trình thủy lợi, di dời trạm
bơm trên địa bàn tỉnh đã được UBND tỉnh giao cho các địa phương kiểm tra, rà
soát phối hợp với các ngành và Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi giải quyết
như: Cử tri huyện Thăng Bình đề nghị đầu tư xây dựng tuyến kênh Cơ Bình (xã
Bình Định Nam) và kênh chính Phước Hà chảy ra xã Bình Định Nam; kè bê tông
kênh N22/5 đoạn từ xã Bình Phục đến xã Bình Giang; Cử tri thị xã Điện Bàn đề
nghị di dời trạm bơm Bến Hục xuống phía Đông nhằm đảm bảo phục vụ cho sản
xuất trên 60 ha đất của HTX II và III của xã Điện Thọ.

Tuy nhiên, qua giám sát các địa phương, Ban xét thấy, hiện nay trên địa bàn
tỉnh có nhiều công trình hệ thống kênh mương thủy lợi được xây dựng từ khá lâu,
đến nay đã xuống cấp, hư hỏng gây lãng phí trong sử dụng nguồn nước. Ngoài ra,
một số công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Thăng Bình chưa phân cấp cho địa
phương quản lý. Do đó, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn, Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Quảng Nam và các cơ quan
chuyên môn kiểm tra, khảo sát, kịp thời duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp, sửa chữa các
công trình để đảm bảo nước tưới phục vụ cho hoạt động sản xuất của nhân dân.
Đồng thời, chỉ đạo cơ quan chuyên môn xem xét, đánh giá việc triển khai thực hiện
Nghị quyết 205/2016/NQ-HĐND ngày 26/4/2016 của HĐND tỉnh về cơ chế đầu tư
kiên cố hóa kênh mương, thủy lợi hóa đất màu và thủy lợi nhỏ trên địa bàn tỉnh
giai đoạn 2016-2020, tham mưu đề xuất HĐND tỉnh ban hành cơ chế trong giai
đoạn mới phù hợp với tình hình thực tế.

2 Đầu tư mở tuyến đường giao thông nối liền các xã Trà Dơn – Trà Leng – Trà Tập đến trung tâm
huyện Nam Trà My; Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT 609 từ Hà Nha (Đại Lộc) đến trung tâm thôn
Asơờ, xã Mà Cooih (Đông Giang); đầu tư và nâng cấp tuyến đường từ Chơ Chun (Nam Giang)
đến Ating (Gari) huyện Tây Giang; mở rộng tuyến đường giao thông từ Km 64 đến xã Chơ Chun
(huyện Nam Giang); mở thông tuyến đường Cần Trục xã Duy Thu đi xã Quế Trung (huyện
Nông Sơn); hỗ trợ kinh phí xây dựng tượng đài chiến thắng Nông Sơn – Trung Phước; mở rộng
Cầu Phong Thử - Điện Thọ nằm trên tuyến đường ĐT.609 (thị xã Điện Bàn);  đầu tư xây dựng
Bờ kè Sông Thu Bồn đoạn qua thôn Kỳ Bì xã Điện Thọ, thôn Thạnh Xuyên đi Tĩnh Yên, xã Duy
Thu (Duy Xuyên).
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3. Có 04/60 kiến nghị đã được cử tri kiến nghị nhiều lần 3, được UBND tỉnh
trả lời tại  các  Báo cáo số: 97/BC-UBND ngày 13/7/2018; 177/BC-UBND ngày
23/11/2018; 79/BC-UBND ngày 29/5/2019; 203/BC-UBND ngày 25/12/2019  và
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh giải quyết tại các báo
cáo thẩm tra số: 53/BC-HĐND ngày 08/7/2019; 129/BC-HĐND ngày 13/12/2019
nhưng đến nay vẫn chưa giải  quyết  dứt điểm, chưa đáp ứng yêu cầu nguyện
vọng của cử tri. Do đó, Ban đề nghị UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo các cơ
quan liên quan giải quyết dứt điểm và làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân
liên quan khi để chậm trễ.

3. Có 03/60 kiến nghị cử tri liên quan đến đời sống, sản xuất, sinh hoạt của
nhân dân nhưng chưa được giải quyết triệt để như:

- Cử tri huyện Bắc Trà My đề nghị xem xét, thu hồi diện tích 13 ha đất do
làng kinh tế Nước Oa xã Trà Tân sử dụng không hiệu quả (Tổng đội TNXP tỉnh
quản lý) giao lại cho UBND xã quản lý, thực hiện cấp đất cho nhân dân tại tổ K25,
thôn 2 xã Trà Tân canh tác để phát triển kinh tế.

- Cử tri huyện Nông Sơn đề nghị thu hồi lại diện tích đất đã quy hoạch nhưng
không trồng cao su của Công ty Cao su Quảng Nam, Công ty Nông trường Cao su
Nông Sơn và diện tích đất quy hoạch trồng cao su nhưng thực tế đang trồng keo để
giao địa phương cấp cho nhân dân sản xuất.

- Cử tri huyện Thăng Bình đề nghị thu hồi diện tích 60 ha đất tại Núi Gai (xã
Bình Lãnh) do Công ty Cao su Quảng Nam sử dụng không hiệu quả giao về cho
UBND xã quản lý, để trồng rừng tăng thu ngân sách địa phương.

Đối với các nhóm kiến nghị này, UBND tỉnh đã giao cho các địa phương
kiểm tra, rà soát việc sử dụng đất của các đơn vị, tham mưu Sở Tài nguyên và Môi
trường để có giải pháp quản lý, sử dụng hiệu quả.

Ban nhận thấy, phản ánh của cử tri là hoàn toàn xác đáng. Do đó, để đảm bảo
sử dụng đất hiệu quả, đúng mục đích, tiết kiệm nguồn lực đất đai, giải quyết nhu
cầu sản xuất cho nhân dân, Ban đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên
môn phối hợp chặt chẽ với các địa phương khẩn trương kiểm tra, rà soát việc chấp
hành pháp luật về quản lý, sử dụng đất đối với các diện tích đã giao cho các đơn vị
quản lý; đồng thời, quy định rõ thời gian giải quyết và đề ra các giải pháp khắc
phục, quản lý đất đai trong gian đến.

4. Ngoài ra, có 09/60 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:

3 Cử tri thị xã Điện Bàn đề nghị xây dựng bờ kè Cầu LBĐ.06 đoạn qua xã Điện Thọ; Cử tri
huyện Núi Thành đề nghị 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; Cử tri
huyện Núi Thành 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”;
Cử tri huyện Núi Thành đề nghị quan tâm giải quyết căn cơ, bền vững vấn đề ô nhiễm môi
trường từ hoạt động của công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Quảng Nam đối với khu chứa
và xử lý rác thải Bích Sơn (Tam Xuân II), khu chứa và xử lý rác thải Hóc Bứa (Tam Nghĩa).
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- Cử tri huyện Quế Sơn đề nghị đầu tư xây dựng nhà máy nước sạch tại đập
Hương Mao nhằm đảm bảo nguồn nước sạch đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho các hộ
dân tại các xã Quế Xuân 1, Quế Xuân 2, Quế Phú, Hương An, Quế Mỹ; khảo sát
lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại ngã 3 Chợ Nón cắt với đường ĐT 611 và đoạn
ngã tư  đường Hùng Vương giao  nhau  với  đường Đỗ Quang,  đường Trường
Chinh.

- Cử tri thị xã Điện Bàn đề nghị lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại khu vực
giao nhau giữa đường ĐH15 và Quốc lộ 1A; hỗ trợ việc di dời các trụ điện trung,
hạ thế, sau khi chỉnh trang Khu dân cư xã Điện Quang theo quy hoạch nông thôn
mới; sớm hoàn thành dự án đường Dũng sĩ Điện Ngọc, trục giao thông chính
khu đô thị Điện Nam – Điện Ngọc.

- Cử tri huyện Thăng Bình đề nghị đẩy nhanh tiến độ cấp đổi giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất ở xã Bình Tú và giải quyết kiến nghị của người dân xã
Bình Hải về việc dừng cấp đổi 164 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do tỉnh
có chủ trương dừng thực hiện Thông Báo số 160-TB/TU ngày 10/3/2017 của
Tỉnh ủy Quảng Nam.

- Cử tri huyện Đông Giang đề nghị quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống lưới
điện đến khu du lịch sinh thái Cổng trời, các nhà máy chế biến gỗ....để tạo điều
kiện cho các doanh nghiệp đầu tư vào miền núi.

- Cử tri huyện Nam Giang đề nghị đầu tư điện lưới cho 2 thôn A Xò, Công
Zốt và cụm dân cư Grát, xã Chơ Chun và nâng cấp công suất trạm thu, phát
sóng tại 02 xã: La ê, Chơn Chun nhằm đảm bảo công tác thông tin liên lạc, ứng
dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác.

- Cử tri huyện Phú Ninh đề nghị quan tâm đầu tư hệ thống điện chiếu sáng
tuyến đường ĐT615 đoạn qua địa bàn xã Tam Lộc từ cầu Bá Tiện đến giáp xã
Tiên Cẩm.

II. Kiến nghị, đề xuất

1. Đối với UBND tỉnh:

- Giao trách nhiệm cụ thể, thời hạn giải quyết, chế độ thông tin báo cáo cho các
cơ quan và theo dõi, đôn đốc đến cùng giải quyết kiến nghị cử tri.

- 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.

- 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.

2. Đối với Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh: 
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Tăng cường giám sát việc trả lời, giải quyết kiến nghị cử tri của UBND tỉnh.
Đồng thời, trong quá trình tiếp xúc cử tri cần dành thời gian thỏa đáng để khảo sát
thực tế đối với các vấn đề cử tri kiến nghị nhất là vấn đề bức xúc mà cử tri quan
tâm, kiến nghị nhiều lần như: đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, thu hồi đất để
thực hiện các dự án....

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 14, HĐND tỉnh khóa IX. Ban Kinh tế - Ngân sách
HĐND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- TT HĐND; UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu khách mời;
- VP HĐND tỉnh: CPVP; TH.
- Lưu VT, TH (Thủy).

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN

#ChuKyLanhDao
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