
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh

BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về trả lời ý kiến cử tri 

sau kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa IX

Qua xem xét Báo cáo số 57/BC-UBND ngày 09/6/2020 của UBND tỉnh về trả
lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa IX, Ban Dân tộc HĐND tỉnh
báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

1. Nhận xét, đánh giá về nội dung trả lời ý kiến cử tri 

Sau kỳ họp thứ 14, có 15 ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc lĩnh vực dân tộc và
miền núi được chuyển đến UBND tỉnh (gồm: 07 ý kiến trên lĩnh vực đầu tư, xây
dựng, giao thông, nông nghiệp; 01 ý kiến về đất đai, tài nguyên môi trường; 05 ý
kiến về công thương, thông tin truyền thông; 02 ý kiến về thực hiện các cơ chế
chính sách). 

Qua thẩm tra, Ban nhận thấy phần lớn ý kiến liên quan việc đầu tư hoàn thiện
hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, UBND tỉnh đã trả lời khá cụ thể, trọng
tâm, phù hợp với khả năng và nguồn lực của tỉnh; kịp thời chỉ đạo, phân công các
sở, ngành liên quan phối hợp, hướng dẫn các địa phương trong quá trình tổ chức
thực hiện; đồng thời chỉ đạo các địa phương thực hiện giải quyết các kiến nghị của
cử tri theo thẩm quyền đã phân cấp. 

(Bảng tổng hợp kèm theo)

Tuy nhiên, một số nội dung UBND tỉnh chưa giao trách nhiệm, thời điểm
thực hiện các kiến nghị của cử tri, cụ thể:

- Cử tri huyện Nam Trà My đề nghị hỗ trợ đầu tư mở tuyến đường giao thông
nối liền các xã Trà Dơn - Trà Leng - Trà Tập đến trung tâm huyện để nhân dân đi
lại thuận lợi.

Kiến nghị của cử tri đã được UBND tỉnh trả lời khá cụ thể những khó khăn về
nguồn lực đầu tư. Tuy nhiên, giao thông là vấn đề quan trọng, bức thiết đối với sự
phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi, Ban đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ
đạo kiểm tra, khảo sát, tổng hợp và tham mưu xây dựng đề án hỗ trợ đầu tư các
tuyến đường giao thông giai đoạn 2021-2025 theo chủ trương đã được HĐND tỉnh
thống nhất.

- Ý kiến cử tri các huyện Nam Trà My, Nam Giang, Đông Giang liên quan
đến việc đầu tư hệ thống lưới điện đã được UBND tỉnh trả lời khá cụ thể và giao
Sở Công Thương theo dõi ý kiến của các Bộ, ngành Trung ương về cấp vốn để
tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện trong thời gian đến. Theo Ban,
nhu cầu về điện là vấn đề bức thiết hiện nay của khu vực miền núi, vì vậy, đề nghị
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UBND tỉnh chỉ đạo các ngành định kỳ báo cáo tiến độ triển khai thực hiện để kịp
thời có giải pháp, lộ trình thực hiện trong các giai đoạn tiếp theo. Ngoài ra, cần
tranh thủ các nguồn lực, ưu tiên bố trí vốn đầu tư sớm hơn để phục vụ cho đời
sống sinh hoạt và sản xuất của người dân, góp phần nâng cao đời sống tinh thần,
tạo động lực cho người dân phát triển kinh tế - xã hội.

2. Kiến nghị, đề xuất 

- Để giải quyết hiệu quả các vấn đề cử tri nêu, Ban đề nghị UBND tỉnh bổ
sung nội dung trả lời các kiến nghị nêu trên, xác định cụ thể thời hạn, chế độ thông
tin báo cáo đối với các sở, ngành để kịp thời đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ giải quyết
cũng như làm cơ sở để các Ban HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh giám
sát kết quả giải quyết.

- Đề nghị Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc giải
quyết các kiến nghị cử tri của UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn trên địa bàn
ứng cử; đồng thời, báo cáo kết quả giải quyết ý kiến cử tri đến Thường trực HĐND
tỉnh để theo dõi. 

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về Báo cáo trả lời ý
kiến cử tri sau kỳ họp thứ 14 của UBND tỉnh, kính trình HĐND tỉnh xem xét./.

Nơi nhận:
- Thường trực HĐND, UBND tỉnh;
- Các ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu khách mời;
- VP HĐND tỉnh: CPVP, CV;
- Lưu VT, TH (Yến).

TM. BAN DÂN TỘC
TRƯỞNG BAN

#ChuKyLanhDao
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