
 BÁO CÁO
Tiến độ triển khai thực hiện đối với các nội dung trả lời ý kiến cử tri còn 
tồn đọng, chưa giải quyết dứt điểm theo đề nghị của Thường trực HĐND 

tỉnh tại Báo cáo số 168/BC-HĐND ngày 03/12/2021

Thực hiện Báo cáo số 168/BC-UBND ngày 03/12/2021 của HĐND tỉnh 
về kết quả giám sát giải quyết ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa 
IX và tiến độ thực hiện kiến nghị sau giám sát tại Báo cáo số 112/BC-HĐND 
ngày 21/7/2021 của HĐND tỉnh; UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, Ban, ngành và 
địa phương liên quan tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết các nội dung kiến nghị 
của cử tri còn tồn đọng, chưa giải quyết dứt điểm theo đề nghị của Thường trực 
HĐND tỉnh. 

Trên cơ sở báo cáo tiến độ của các Sở, Ban, ngành và địa phương liên 
quan, UBND tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh kết quả giải quyết, triển khai 
thực hiện các kiến nghị cử tri, cụ thể như sau:

1. Cử tri đề nghị có có giải pháp khắc phục tình trạng bồi lấp nghiêm 
trọng tại bờ biển Cửa Đại gây khó khăn cho việc lưu thông của các phương 
tiện tàu thuyền; đồng thời có giải pháp kè cứng tại khu vực bãi tắm và bờ 
biển Cửa Đại bị sạt lở do ảnh hưởng của bão nhằm giữ đất, giữ đường, giữ 
tài sản Nhà nước và Nhân dân.

- Về giải pháp khắc phục tình trạng bồi lấp nghiêm trọng tại bờ biển Cửa 
Đại gây khó khăn cho việc lưu thông của các phương tiện tàu thuyền: Theo các 
qui định về phân cấp kỹ thuật đường thuỷ nội địa thì tuyến luồng Hội An – Cù 
Lao Chàm là tuyến đường thuỷ nội địa quốc gia thuộc phạm vi quản lý của Cục 
Đường thuỷ nội địa Việt Nam. Năm 2021, Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam đã 
thực hiện hoàn thành công trình nạo vét đảm bảo giao thông bãi cạn Cửa Đại từ 
Km2+00 đến Km4+00 tuyến đường thuỷ nội địa Hội An – Cù Lao Chàm, tình 
hình giao thông đường thuỷ khu vực đã ổn định. 

- Về Dự án Chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ biển Cửa Đại, thành phố 
Hội An (Dự án) đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2624/QĐ-
UBND ngày 25/9/2020 với tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng. Dự án đã khởi công 
xây dựng vào tháng 7/2021, dự kiến thi công hoàn thành trước mùa mưa lũ năm 
2022. Các hạng mục đầu tư của Dự án có hạng mục nạo vét tuyến luồng nêu trên 
với các thông số cơ bản như sau:

+ Vị trí: Nằm trên tuyến luồng cấp I Hội An - Cù Lao Chàm, chiều dài 
nạo vét 1.950m lệch về phía Bắc, lý trình từ Km 0+000 đến Km1+950.

+ Các thông số kỹ thuật cơ bản của luồng: Bề rộng luồng 100m; chiều sâu 
luồng 4,2m; mái dốc nạo vét m=9,0; bán kính cong tối thiểu Rmin=506m; 
đường kính quay tàu D=220m.
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Thời gian thi công hoàn thành tuyến luồng dự kiến trước mùa mưa lũ năm 
2022.

 - Về giải pháp kè cứng tại khu vực bãi tắm và bờ biển Cửa Đại: Để từng 
bước khắc phục trình trạng sạt lở đang diễn ra nghiêm trọng tại bờ biển Cửa Đại, 
thành phố Hội An, ngoài các giải pháp kè mềm, đê ngầm đã và đang triển khai 
thực hiện, giải pháp kè cứng cũng được triển khai thực hiện.

Từ nguồn vốn từ ngân sách Trung ương và ngân sách thành phố Hội An, 
Dự án Kè bảo vệ bờ và tái tạo bãi biển Cửa Đại (do thành phố Hội An làm chủ 
đầu tư) đang chuẩn bị triển khai thực hiện với các thông số chính như sau:

+ Xây dựng bờ kè từ bãi biển Cửa Đại đến Cẩm An, trên tuyến bờ dài 
1.825 m;

+ Bờ kè làm theo kiểu kè cứng, lát mái bằng cấu kiện bê tông;
+ Tổng mức 150 tỷ đồng.
Tiếp thu ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã giao Ban 

Quản lý các dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, UBND thành phố 
Hội An, các ngành, đơn vị liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các 
công trình, hạng mục theo thời gian quy định; chủ động đánh giá và tiếp tục 
tham mưu UBND tỉnh các giải pháp đồng bộ, hiệu quả trong công tác phòng, 
chống giảm nhẹ thiên tai tại khu vực nêu trên nói riêng và trên địa bàn tỉnh nói 
chung.

2. Cử tri đề nghị xem xét, điều chỉnh quy hoạch dự án Khu công viên 
ven biển Khu A tại khối phố Tân Thành, phường Cẩm An, vừa qua khu 
vực này đã bị sạt lở từ 10 - 15m do biển xâm thực. Điều chỉnh quy định về 
mật độ xây dựng và tách thửa tại dự án khu dân cư Bắc tỉnh lộ 607 do quy 
định này không còn phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của người dân và 
thực trạng quản lý xây dựng hiện nay.

- Về nội dung xem xét điều chỉnh quy hoạch dự án Khu công viên ven 
biển Khu A tại khối Tân Thành, phường Cẩm An.

UBND thành phố Hội An đã có Tờ trình số 06/TTr-UBND ngày 
12/01/2022 gửi Sở Xây dựng thẩm định và phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy 
hoạch chi tiết (1/500) Khu A, thuộc cụm công viên ven biển; địa điểm: phường 
Cẩm An, thành phố Hội An. 

- Về nội dung điều chỉnh quy hoạch mật độ xây dựng và tách thửa tại dự 
án khu dân cư Bắc tỉnh lộ 607.

UBND thành phố Hội An đã có Tờ trình số 25/TTr-UBND ngày 
21/02/2022 gửi Sở Xây dựng về việc đề nghị điều chỉnh điều lệ quản lý xây 
dựng QH chi tiết (1/500) KDC Bắc Tỉnh lộ 607, phường Tân An, thành phố Hội 
An.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương xem xét, thẩm định các nội 
dung đề nghị của UBND thành phố Hội An, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 
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3/2022 để xem xét, quyết định. Đồng thời chủ động báo cáo kết quả thực hiện 
nội dung đề nghị của cử tri nêu trên về Thường trực HĐND tỉnh để theo dõi.

3. Cử tri đề nghị đẩy nhanh tiến độ đầu tư các nhà máy xử lý rác theo 
quy hoạch tại Hội An.

Trong thời gian qua, thành phố Hội An đã đôn đốc Công ty cổ phần Đầu 
tư và Xây dựng 579 hoàn thiện các thủ tục giao đất và xin giấy phép xây dựng 
để khởi công xây dựng nhà máy. Việc chậm tiến độ nguyên nhân liên quan đến 
thủ tục thay đổi pháp nhân đầu tư và kế hoạch sử dụng đất làm cơ sở giao đất 
xây dựng Nhà máy.

Trong thời gian đến, UBND tỉnh đề nghị UBND thành phố Hội An tiếp 
tục phối hợp với các Sở, ngành liên quan theo dõi, đôn đốc Công ty 579 đẩy 
nhanh tiến độ triển khai dự án đảm bảo theo kế hoạch đề ra; đồng thời chủ động 
báo cáo kết quả thực hiện nội dung đề nghị của cử tri nêu trên về Thường trực 
HĐND tỉnh, UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

STT Kế hoạch công việc thực hiện
Thời gian dự kiến 

hoàn thành
1 Thẩm duyệt  PCCC (đã thực hiện) Tháng 01/2022

2 Thực hiện Thẩm tra  thiết kế bản vẽ thi công 
(đã thực hiện) Tháng 01/2022

3 Thủ tục thu hồi và giao đất Tháng 02/2022
4 Giấy phép xây dựng Tháng 02/2022
5 Khởi Công xây dựng nhà xưởng Tháng 3/2022
6 Thi công hoàn thiện nhà xưởng Tháng 6/2022
7 Lắp đặt thiết bị và chạy thử Tháng 6-8/2022
8 Vận hành chính thức Nhà máy Tháng 9/2022

4. Cử tri đề nghị giải quyết kiến nghị phản ánh tình trạng đầu tư 
không đồng bộ, chậm khắc phục hư hỏng các công trình hạ tầng kỹ thuật 
đô thị, cây xanh, vướng mắc đất… tại khu vực dự án: 1A, 1B, 2A, khu đô 
thị số 9, An Phú Quý, Ngân Câu - Ngân Giang, Khu tái định cư trường Đại 
học Nội vụ... thuộc phường Điện Ngọc (cây xanh không được chăm sóc, 
đường chưa thảm nhựa, hệ thống điện chiếu sáng hư hỏng ở một số nơi…).

Tiếp thu ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã giao UBND 
thị xã Điện Bàn chủ trì kiểm tra, xác nhận hiện trạng, vướng mắc cụ thể từng dự 
án, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết. Đến nay, UBND thị xã Điện 
Bàn chưa có báo cáo về UBND tỉnh.

Yêu cầu UBND thị xã Điện Bàn khẩn trương triển khai thực hiện và báo 
cáo theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 9012/UBND-TH ngày 
15/12/2021 trước ngày 05/3/2022; đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về 
Thường trực HĐND tỉnh để theo dõi.
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5. Cử tri đề nghị hỗ trợ kinh phí đầu tư một số hạng mục các di tích 
lịch sử đã được công nhận trên địa bàn huyện Núi Thành.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ 
chức khảo sát, đánh giá hiện trạng di tích bị xuống cấp trên địa bàn huyện Núi 
Thành đối với các di tích: Nhà ông Võ Sạ (Tam Hiệp), Nhà bà Trịnh Thống 
(Tam Xuân 1), Mộ và nhà thờ tiền hiền Tam Giang (Tam Giang), Mộ Nguyễn 
Chỉ (Tam Giang).

Hiện nay, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đang tổng hợp các di tích nêu 
trên vào dự thảo Đề án hỗ trợ đầu tư tu bổ di tích cấp quốc gia và di tích cấp tỉnh 
trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2026, dự kiến Đề án sẽ được UBND tỉnh xem 
xét, trình tại kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa X (tổ chức tháng 4/2022).

6.  Cử tri đề nghị ban hành khung giá rừng, định giá thiệt hại về rừng 
theo Luật Lâm nghiệp năm 2017 để có cơ sở pháp lý giải quyết, xử lý các vụ 
việc phá rừng, hủy hoại rừng.

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND ngày 
12/01/2022 về Quy định khung giá rừng và giá cho thuê rừng trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam. Trên cơ sở Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND, Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn đã ban hành Công văn số 154/SNN&PTNT-CCKL ngày 
21/01/2022 gửi các Sở, Ban, ngành và địa phương liên quan triển khai thực hiện 
Quy định khung giá rừng và giá cho thuê rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 
đảm bảo theo đúng Quyết định ban hành. Đề nghị các Sở, Ban, ngành và địa 
phương triển khai thực hiện nghiêm túc.

7. Cử tri đề nghị xây dựng kè chống sạt lở, bảo vệ dân cư bờ Nam 
sông cầu Bà Rén (đoạn qua Trung tâm hành chính xã Quế Xuân 1).

UBND tỉnh đã có Công văn số 7539/UBND-KTN ngày 25/10/2021 gửi 
Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai, Văn phòng Chính phủ, các Bộ: 
Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất hỗ 
trợ kinh phí khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, 
trong đó có danh mục công trình kè chống sạt lở, bảo vệ dân cư bờ Nam sông 
cầu Bà Rén (đoạn qua Trung tâm hành chính xã Quế Xuân 1), với chiều dài cần 
gia cố khoảng 1km, kinh phí dự kiến 100 tỷ đồng. Hiện nay, các Bộ, ngành 
Trung ương đang nghiên cứu, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, 
quyết định.

8. Cử tri đề nghị có giải pháp hỗ trợ nguồn giống để người dân tái 
đàn chăn nuôi lợn sau bệnh dịch tả lợn Châu Phi vì hiện nay nguồn lợn 
giống không đảm bảo chất lượng, giá lợn giống cao, Nhân dân không có vốn 
đầu tư.

UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối 
hợp với Sở Tài chính, các ngành, địa phương nghiên cứu, xây dựng cơ chế, 
chính sách hỗ trợ tái đàn lợn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025 
để tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp cuối 
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năm 2020 (tại Thông báo số 216/TB-UBND ngày 10/6/2020, Công văn số 
3365/UBND-KTN ngày 22/6/2020).

Sau khi xem xét dự thảo Đề án và tình hình thực tế của tỉnh, UBND tỉnh 
đã thống nhất chưa trình HĐND tỉnh Nghị quyết về cơ chế, chính sách hỗ trợ 
phát triển chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 tại 
kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2020 (với một số lý do như: Hiện nay, nhờ các giải 
pháp vĩ mô từ Trung ương, giá lợn trên địa bàn cả nước đang giảm dần, theo cơ 
chế thị trường, các tổ chức, cá nhân đang đầu tư chăn nuôi trở lại. Tuy nhiên, 
việc tái đàn cũng cần thận trọng, đảm bảo các điều kiện an toàn sinh học. Quan 
điểm chung là ngân sách không hỗ trợ đối với chăn nuôi quy mô nhỏ, không 
đảm bảo yêu cầu sản xuất hàng hóa, đồng thời rủi ro cao về dịch bệnh).

Bên cạnh đó, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi phát sinh gây thiệt hại ở nhiều 
địa phương trong thời gian qua chủ yếu là ở quy mô nông hộ, không đảm bảo 
điều kiện an toàn sinh học theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn (năm 2020, bệnh DTLCP xảy ra tại 15 huyện, thị xã, thành phố, tổng 
số lợn mắc bệnh tiêu hủy là 3.966 con, trọng lượng tiêu hủy 286.540 kg; năm 
2021, trên địa bàn tỉnh xảy ra 261 ổ dịch ở 167 xã, phường, thị trấn/16 huyện, thị 
xã, thành phố (trừ các địa phương: Hội An, Tây Giang), tổng số lợn mắc bệnh 
tiêu hủy là 47.708 con, trọng lượng tiêu hủy 2.985.058 kg). UBND tỉnh đã cấp 
bổ sung kinh phí cho các địa phương để hỗ trợ trực tiếp cho chủ vật nuôi có gia 
súc bị tiêu hủy bắt buộc, do mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và Lở mồm long 
móng trong năm 2020 và 2021.

 Vì vậy, đề nghị các địa phương vận dụng một số cơ chế, chính sách 
khuyến khích phát triển nông nghiệp, trong đó có khuyến khích phát triển chăn 
nuôi do UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 
25/02/2021, Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 22/01/2020… để lồng ghép hỗ 
trợ một phần con giống theo kiến nghị của cử tri.

9. Cử tri đề nghị chấp thuận chủ trương cho khu du lịch sinh thái 
Cổng Trời được thuê và sử dụng lòng hồ thủy điện Trường Sơn - Sông 
Bung 5 phát triển du lịch.

Theo quy định, việc khai thác, phát triển du lịch trên lòng hồ thủy điện 
phải có ý kiến thống nhất của chủ hồ, đập thuỷ điện. Tuy nhiên, đến nay Công ty 
Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (PECC1), chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện 
Sông Bung 5 vẫn chưa thống nhất phương án kết hợp khai thác du lịch trên lòng 
hồ Thủy điện Sông Bung 5. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi 
trường nghiên cứu các quy định có liên quan, đề xuất phương án xử lý đối với 
việc cho thuê lòng hồ thủy điện Sông Bung 5 cho PECC1 (điều chỉnh hình thức 
sử dụng đất từ Nhà nước cho thuê đất sang hình thức Nhà nước giao đất không 
thu tiền sử dụng đất) để giải quyết chủ trương cho Khu du lịch sinh thái Trường 
Sơn - Sông Bung được thuê và sử dụng lòng hồ thủy điện Sông Bung 5 để phát 
triển du lịch.
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10. Cử tri đề nghị thu hồi diện tích đã quy hoạch nhưng không trồng 
cao su của Công ty cao su Quảng Nam, Công ty nông trường cao su Quảng 
Nam.

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, hiện nay Công ty TNHH 
MTV cao su Quảng Nam đang thuê đơn vị tư vấn thực hiện đo đạc chỉnh lý bản 
đồ địa chính tỷ lệ 1/5.000 tại các huyện Hiệp Đức, Nông Sơn, Phước Sơn để giải 
quyết tồn tại trong quá trình quản lý, sử dụng đất của Công ty và đang trình Sở 
Tài nguyên và Môi trường thẩm định Phương án Thiết kế kỹ thuật - Dự toán đo 
đạc chỉnh lý bản đồ địa chính. 

Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành kế hoạch thanh tra về việc 
quản lý, sử dụng đất của Dự án trồng cao su - Công ty TNHH MTV cao su 
Quảng Nam tại huyện Nông Sơn và huyện Phước Sơn tại Quyết định số 
758/QĐ-STNMT ngày 21/12/2021 về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm 
tra năm 2022. Theo kế hoạch thanh tra, nội dung nêu trên sẽ được thanh tra 
trong Quý I/2022.

UBND tỉnh đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp chặt chẽ với 
UBND huyện Nông Sơn khi triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra; tổng hợp 
kết quả thanh tra đối với Dự án trồng cao su - Công ty TNHH MTV cao su 
Quảng Nam tại huyện Nông Sơn và huyện Phước Sơn, báo cáo Thường trực 
HĐND tỉnh, UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Trên đây là Báo cáo tiến độ triển khai thực hiện đối với các nội dung trả 
lời ý kiến cử tri còn tồn đọng, chưa giải quyết dứt điểm theo đề nghị của Thường 
trực HĐND tỉnh tại Báo cáo số 168/BC-HĐND ngày 03/12/2021. UBND tỉnh 
kính báo cáo Thường trực HĐND tỉnh theo dõi, giám sát theo quy định./.

Nơi nhận:
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh ;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CPVP;
- Các phòng CV;
- Lưu: VT, TH (Hiền).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]              

                Trần Văn Tân] d
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