
BẢNG TỔNG HỢP NỘI DUNG Ý KIẾN CỬ TRI TRÊN LĨNH VỰC DÂN TỘC, MIỀN NÚI 

(Kèm theo Báo cáo số 40/BC-HĐND, ngày 10/7/2020 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh) 

Lĩnh vực - nội dung 
Tóm tắt nội dung trả lời 

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

1. Đầu 

tư, xây 

dựng, 

giao 

thông, 

nông 

nghiệp. 

 

1 

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. 

 

Trên địa bàn huyện Nam Trà My hiện còn 13 thôn chưa có đường đến (đang là đường 

mòn) với chiều dài khoảng 60 Km; hệ thống đường này cần đầu tư để giải quyết nhu cầu giao 

thông cơ bản của người dân nhưng trong giai đoạn hiện nay, ngân sách vẫn chưa thể cân đối để 

thực hiện. Với hiện trạng tuyến đường hiện nay đang đảm bảo giao thông đi lại được và còn 

nhiều khó khăn như đã nêu trên nên việc đầu tư, nâng cấp, mở rộng tuyến đường giao thông nối 

liền các xã Trà Dơn - Trà Leng - Trà Tập đến trung tâm huyện Nam Trà My chưa thực hiện 

được trong giai đoạn hiện nay. 

2 

Cử tri huyện Nam Giang đề nghị đầu tư mở 

rộng tuyến đường giao thông từ Km 64 đến xã 

Chơ Chun (tuyến đường đã được đầu tư bê tông 

hóa toàn bộ vào năm 2017 đưa vào sử dụng, tuy 

nhiên, nền mặt đường hẹp ảnh hưởng đến quá 

trình tham gia giao thông). Đồng thời, bố trí 

kinh phí duy tu bảo dưỡng và nâng cấp các 

tuyến đường ĐH trên địa bàn huyện. 

Tuyến đường từ Km 64 đến xã Chơ Chun, huyện Nam Giang đã được UBND tỉnh hỗ trợ 

kinh phí đầu tư bằng các chương trình, dự án (Đề án Kiên cố hóa mặt đường ĐH đã xây dựng 

15km, dự án đầu tư công xây dựng 11,7km hiện đang triển khai). Sau khi hoàn thành các dự án, 

tuyến đường cơ bản đã đáp ứng nhu cầu đi lại trước mắt của nhân dân địa phương. Hiện nay, 

Sở Giao thông vận tải đã kiểm tra, khảo sát và trong dự kiến Đề án Kiên cố hóa mặt đường ĐH 

và GTNT giai đoạn 2021-2025 có tuyến đường này. 

Về kinh phí duy tu bảo dưỡng các tuyến đường ĐH trên địa bàn huyện là nguồn chi 

thường xuyên hằng năm, do ngân sách cấp huyện cân đối. Do ngân sách huyện khó khăn nên 

trong năm 2020, UBND tỉnh đã bố trí hỗ trợ 30% nhu cầu nguồn vốn bảo trì thường xuyên. 

Yêu cầu UBND huyện Nam Giang chủ động cân đối thêm ngân sách địa phương cho công tác 

duy tu bảo dưỡng hệ thống đường ĐH, GTNT trên địa bàn huyện theo quy định. 

3 

Cử tri huyện Tây Giang đề nghị quan tâm đầu 

tư và nâng cấp tuyến đường từ Chơ Chun (Nam 

Giang) đến ATing (Gari) huyện Tây Giang. 

 

Tuyến đường nối từ Chơ Chun (Nam Giang) đến Ating (Gari) huyện Tây Giang thuộc 

tuyến đường biên giới do Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai trong giai đoạn 2016-

2020 nhưng chưa đầu tư móng, mặt đường. Theo báo cáo của Sở Giao thông vận tải thì hiện 

nay Sở đang xem xét, đề xuất điều chỉnh tuyến quy hoạch nối Tây Giang với Đông Giang đi 

theo hướng tuyến này (gồm cả 02 đoạn nối từ QL14D - Chơ Chun và tuyến nối Ga Ry - A Xan) 

thay cho tuyến nối từ ChaVal - xã Lăng (do tuyến ChaVal - xã Lăng đi qua khu vực đất rừng, 

không có dân cư). Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với UBND các huyện Nam 

Giang và Tây Giang tiếp tục khảo sát, nghiên cứu, đề xuất phương án hiệu quả, sớm tham mưu 

UBND tỉnh xem xét, giải quyết đề nghị của cử tri. 

4 

Cử tri các huyện: Nam Giang, Phước Sơn, Bắc 

Trà My đề nghị tiếp tục quan tâm đầu tư nâng 

cấp trang thiết bị các Trạm Y tế xã, thị trấn 

Năm 2020: Thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh về 

kế hoạch đầu tư công năm 2020; hiên nay, Sở đang hoàn thiện các thủ tục đầu tư mua sắm trang 

thiết bị y tế cho 29 Trạm Y tế với tổng mức đầu tư 14,4 tỷ đồng, trong đó: Nam Giang (Zuôi; 

Cà Dy); Phước Sơn (Phước Năng, Phước Hòa, Phước Kim, Phước Thành, Phước Lộc, Phước 



Chánh, Phước Xuân), dự kiến lắp đặt và bàn giao thiết bị trong tháng 9 đến tháng 12/2020. 

Ngoài ra, Dự án: “Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn” sử dụng 

vốn vay và vốn viện trợ không hoàn lại của ADB hỗ trợ đầu tư mua sắm trang thiết bị cho các 

Trạm Y tế: Bắc Trà My (Trà Giác, Trà Sơn, Trà Dương); Phước Sơn (Phước Mỹ, Phước Công, 

Phước Hiệp, Phước Đức); Nam Giang (Thị trấn Thạnh Mỹ; La Dê). 

Theo kế hoạch, các Trạm Y tế còn lại sẽ được lựa chọn đưa vào danh mục đề nghị tiếp 

tục đầu tư trong giai đoạn 2021-2025 nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khám chữa 

bệnh của người dân tại tuyến cơ sở. 

5 

Cử tri các huyện: Phước Sơn, Nam Trà My đề 

nghị có chính sách thu hút, khuyến khích doanh 

nghiệp đầu tư thu mua, chế biến dược liệu tại 

địa phương, đặc biệt là đối với cây Quế. 

 

UBND tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế chính sách thu hút việc đầu tư chế biến cây dược 

liệu nói chung, cây Quế nói riêng, cụ thể như: Quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 22/01/2018 

của UBND tỉnh về Phê duyệt quy hoạch bảo tồn và phát triển cây dược liệu trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam giai đoạn 2018 - 2025, định hướng đến năm 2030…Do vậy, đề nghị địa phương 

nghiên cứu, hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã áp dụng những cơ chế chính sách ưu đãi 

trên để đầu tư vào vùng nguyên liệu, liên kết mua sản phẩm và xây dựng cơ sở chế biến dược 

liệu và Quế tại địa phương, nhằm nâng cao thu nhập và giá trị sản phẩm của địa phương. 

6 

Cử tri huyện Đông Giang đề nghị: Đầu tư nâng 

cấp, mở rộng tuyến ĐT 609 từ Hà Nha - Đại 

Lộc đến trung tâm thôn ASơờ, xã Mà Cooih - 

Đông Giang (đây là tuyến đường quan trọng để 

tạo điều kiện cho khu du lịch Cổng trời huyện 

Đông Giang đi vào hoạt động thuận lợi và kết 

nối vùng Đại Lộc - Đông Giang). 

 

Trong giai đoạn 2016-2020, UBND tỉnh đã ưu tiên bố trí nguồn vốn để đầu tư dự án nâng 

cấp, mở rộng tuyến đường ĐT609 với tổng chiều dài 46km (từ Km0+ Km46) với tổng mức đầu 

tư gần 1.000 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh và ngân sách Trung ương đầu tư, do Ban 

quản lý Dự án đầu tư Xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư, đến nay đã hoàn thành một số đoạn và 

đang tiếp tục đầu tư xây dựng đoạn còn lại. Hiện nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tình 

hình kinh tế - xã hội của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung gặp nhiều khó khăn; UBND tỉnh 

sẽ xem xét, nghiên cứu đầu tư nâng cấp trong giai đoạn tiếp theo trong khả năng cân đối nguồn 

vốn ngân sách tỉnh. 

 7 

Cử tri huyện Tây Giang đề nghị sớm đầu tư 

hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại cửa khẩu 

phụ Tây Giang - Kạ Lừm, đặc biệt là tuyến 

đường giao thông qua biên giới nằm trên địa 

bàn hai huyện Tây Giang và Kạ Lừm để phục 

vụ nhu cầu đi lại của nhân dân. 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang phối hợp với các ngành liên 

quan, tiếp tục làm việc với các Bộ, Ngành Trung ương xúc tiến nguồn vốn hỗ trợ đầu tư; đồng 

thời, yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đẩy nhanh các thủ tục nâng cấp cửa khẩu phụ 

Tây Giang lên cửa khẩu chính để tăng tính khả thi xúc tiến từ nguồn vốn này. 

3. Đất 

đai, tài 

nguyên, 

môi 

trường 

1 

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. 

Yêu cầu UBND huyện Nông Sơn chỉ đạo các phòng, Ban liên quan kiểm tra, rà soát về 

việc sử dụng đất của Công ty Cao su Quảng Nam, Công ty Nông trường Cao su Nông Sơn đề 

xuất phương án quản lý, sử dụng đất hiệu quả theo  đúng quy định của pháp luật; báo cáo Sở 

Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh theo dõi, xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. 

 



4. Công 

thương, 

thông 

tin, 

truyền 

thông 

1 

Cử tri huyện Phước Sơn đề nghị: 

 - Nâng cấp mạng lưới điện vùng cao từ 02 pha 

lên 03 pha, điều chỉnh hạ tầng điện theo tuyến 

đường mới sau khi sáp nhập thôn nhằm đáp ứng 

nhu cầu phục vụ sinh hoạt và sản xuất kinh 

doanh của Nhân dân trên địa bàn huyện. 

- Cấp radio cho các già làng, trưởng bản thay thế 

các tài liệu giấy, báo chí như trước đây. 

 

       - Qua khảo sát thực tế của Công ty Điện lực Quảng Nam cho thấy nhu cầu về phụ tải điện 3 

pha để sản xuất hiện nay tại các khu vực xã Phước Chánh, Phước Công, Phước Thành, Phước 

Lộc không nhiều. Trong khi đó, để nâng hệ thống lưới điện trung hạ thế và trạm biến áp thành 3 

pha như đề nghị của cử tri thì vốn thực hiện sẽ rất lớn và không thể đáp ứng được trong giai 

đoạn hiện nay. Vì vậy với nhu cầu thực tế sử dụng và khả năng cân đối vốn thực hiện thì chưa 

thể đầu tư nâng cấp lưới điện như đề xuất của cử tri. Yêu cầu UBND huyện Phước Sơn thông 

tin cho cử tri rõ và tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành điện để ngày càng đáp ứng tốt nhu cầu 

sinh hoạt của nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

- Tiếp thu ý kiến cử tri, giao Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục nghiên cứu, đề xuất 

với Bộ, ngành Trung ương để xem xét, hỗ trợ các phương tiện nghe xem, cung cấp thông tin 

phù hợp với điều kiện phát triển của nhân dân khu vực miền núi, tăng cường công tác truyền 

thanh cơ sở, kịp thời thông tin các cơ chế, chính sách, quy định, chủ trương của Đảng, Nhà 

nước đến với nhân dân. 

2 

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. 

 

Theo báo cáo của Công ty Điện lực Quảng Nam thì hiện nay Công ty đã cấp điện thi công 

khu du lịch sinh thái Cổng trời và sẽ đảm bảo đủ điện cho giai đoạn khởi động các dự án trên 

địa bàn. 

Tiếp thu ý kiến cử tri, để đáp ứng đủ điện cho giai đoạn tiếp theo, UBND tỉnh giao Sở 

Công Thương chủ trì, phối hợp với Công ty Điện lực Quảng Nam, các ngành liên quan khảo sát 

nhu cầu thực tế tại địa phương và căn cứ nội dung điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển 

điện lực tỉnh giai đoạn 2016-2025 có xét đến 2035, tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xét, 

quyết định. 

 3 

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, Chơ Chun nhằm 

đảm bảo công tác thông tin liên lạc, ứng dụng 

công nghệ thông tin phục vụ công tác. 

 

Danh mục đầu tư cấp điện cho 2 thôn A Xò, Công Zốt xã Chơ Chun đã có trong danh 

mục dự án cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Nam Giai đoạn 2019-2020 (tại Quyết định số 

1422/QĐ-UBND và 1423/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 của UBND tỉnh). Hiện nay các công 

trình đang được Sở Công Thương phê duyệt thiết kế. Đối với lưới điện cụm dân cư Grát xã Chơ 

Chun chưa có kế hoạch đầu tư (phát sinh mới do giãn dân). 

Tiếp thu ý kiến cử tri, đề nghị Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Công ty Điện lực 

Quảng Nam, các ngành liên quan và địa phương kiểm tra, khảo sát nhu cầu thực tế về sử dụng 

điện tại huyện Nam Giang, đề xuất phương án giải quyết phù hợp, tham mưu UBND tỉnh xem 

xét. 

 4 

Cử tri huyện Nam Trà My đề nghị tiếp tục quan 

tâm đầu tư điện lưới quốc gia về các khu dân cư 

trên địa bàn huyện nhằm phục vụ sinh hoạt và 

sản xuất của người dân. 

Đối với Dự án Cấp điện huyện Nam Trà My do Tổng Công ty Điện lực miền Trung làm 

chủ đầu tư: Công ty Điện lực Quảng Nam đã lập phương án đầu tư cấp điện cho các khu vực 

chưa có điện còn lại thuộc huyện Nam Trà My trình Tổng Công ty Điện lực miền Trung xem 

xét, bố trí vốn thực hiện. Khối lượng đầu tư gồm 17,3km đường dây trung áp, 12,6km đường 



 dây hạ áp và 10 trạm biến áp với tổng mức đầu tư dự kiến 33,7 tỉ đồng, cấp điện cho thôn 3 xã 

Trà Vinh và một số nóc thuộc các xã Trà Linh, Trà Vân và Trà Cang. 

Bên cạnh đó, các chủ đầu tư cụm thủy điện Nam Trà My đang triển khai đầu tư dự án 

Đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp 110kV dùng chung đấu nối cụm thủy 

điện Nam Trà My vào hệ thống điện quốc gia bằng nguồn vốn của các doanh nghiệp. Dự án dự 

kiến sẽ hoàn thành trong Quý I năm 2021. Khi hoàn thành, dự án sẽ tạo thêm 01 nguồn điện cấp 

điện áp 22kV phục vụ cấp điện ổn định cho sinh hoạt và sản xuất tại địa phương, tăng cường 

khả năng cấp điện liên tục cho địa phương khi nguồn điện cấp điện từ Tam Kỳ lên bị sự cố, 

gián đoạn. 

Yêu cầu UBND huyện Nam Trà My thông tin cho cử tri rõ và tiếp tục phối hợp với các 

đơn vị liên quan triển khai thực hiện để phục vụ cấp điện ổn định cho sinh hoạt và sản xuất tại 

địa phương. 

5. Cơ 

chế 

chính 

sách, văn 

hóa, y tế, 

giáo dục 

1 

Cử tri các huyện: Phước Sơn, Nam Giang đề 

nghị kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 

12/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Hỗ trợ 

nguồn vật liệu thay thế vật liệu gỗ cho bà con 

làm nhà tạo điều kiện thực hiện tốt công tác sắp 

xếp, bố trí lại dân cư miền núi của tỉnh.  

Hiện nay, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn căn cứ theo chức năng, nhiệm 

vụ được giao rà soát, đánh giá lại tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh trong 

thời gian qua và đề xuất giải pháp thực hiện trong thời gian đến. Giao Sở Nông nghiệp và 

PTNT chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan và địa phương tiếp thu ý kiến cử tri để tổng 

hợp, tham mưu UBND tỉnh về kết quả thực hiện Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 

19/4/2017, Nghị quyết số 31/2018/NQ-HĐND ngày 29/8/2018 của HĐND tỉnh trong thời gian 

qua và đề xuất giải pháp thực hiện trong giai đoạn đến đảm bảo phù hợp, khả thi. 

2 

Cử tri huyện Hiệp Đức đề nghị tiếp tục hỗ trợ 

kinh phí cho 38 hộ thuộc đối tượng được hỗ trợ 

theo Nghị quyết 12 trong năm 2019. 

Từ năm 2017 đến nay, kinh phí hỗ trợ sắp xếp ổn định dân cư theo Nghị quyết số 

12/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh đã được UBND tỉnh giao hằng năm cho 

huyện Hiệp Đức với tổng kinh phí đến năm 2020 là 18.705 triệu đồng, trong đó: năm 2017 là 

2.450 triệu đồng, năm 2018 là 2.000 triệu đồng, năm 2019 là 8.000 triệu đồng và năm 2020 là 

6.255 triệu đồng. 

Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Hiệp Đức, 38 hộ dân nêu trên 

thuộc xã Phước Trà đã được địa phương tổ chức triển khai thực hiện hỗ trợ sắp xếp ổn định dân 

cư theo Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh trong năm 2019, 

nhưng đến nay chưa được hỗ trợ do chưa đảm bảo hồ sơ, thủ tục. Vì vậy, UBND tỉnh yêu cầu 

UBND huyện Hiệp Đức thông tin, trả lời để cử tri được rõ; đồng thời khẩn trương tổ chức thực 

hiện và cấp phát kinh phí hỗ trợ cho các hộ theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 

574/UBND-KTN ngày 07/02/2020 về tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo triển khai kế hoạch 

sắp xếp dân cư theo Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017, Nghị quyết số 

31/2018/NQ-HĐND ngày 29/8/2018 của HĐND tỉnh. 

 



 


