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BÁO CÁO
Trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa X 

(Trình tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa X)

Theo đề nghị của Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 127/BC-HĐND 
ngày 16/9/2022 về việc tổng hợp ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh 
khóa X, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các Sở, Ban, ngành và địa phương liên 
quan giải quyết, trả lời ý kiến cử tri thuộc thẩm quyền. Tại báo cáo này, Ủy ban 
nhân dân tỉnh tổng hợp trả lời tóm tắt một số nội dung chính cử tri phản ánh, 
quan tâm thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, như sau: 

1. Lĩnh vực đầu tư, xây dựng, giao thông:
- Cử tri thị xã Điện Bàn đề nghị: Đầu tư kinh phí duy tu, bảo dưỡng đường 

Võ Nguyên Giáp đoạn qua ngã 3 Thống nhất, phường Điện Dương (mặt đường 
lồi lõm, không bằng phẳng dễ gặp tai nạn).

Nội dung này UBND tỉnh đã giao Sở Giao thông vận tải kiểm tra, chỉ đạo 
các đơn vị liên quan triển khai sửa chữa bằng nguồn vốn bảo trì thường xuyên 
đường bộ năm 2022.

- Cử tri huyện Núi Thành đề nghị: 
+ Sửa chữa hư hỏng và mở rộng mặt đường ĐT.617 đoạn qua xã Tam Mỹ 

Tây; đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành tuyến ĐT.617 kéo 
dài từ xã Tam Trà qua huyện Bắc Trà My để thuận lợi cho việc đi lại của Nhân 
dân 2 huyện.

Tuyến ĐT.617 đoạn qua xã Tam Mỹ Tây bị hư hỏng nặng mặt đường do 
phương tiện thi công đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi nhưng chưa được 
chủ đầu tư dự án đường cao tốc khôi phục theo nội dung đã cam kết mặc dù 
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, UBND tỉnh đã nhiều lần đề nghị; HĐND tỉnh đã 
có chủ trương bố trí ngân sách tỉnh để sửa chữa, phục vụ đi lại của Nhân dân tại 
Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 15/7/2020, tuy nhiên đến nay vẫn chưa cân 
đối được kinh phí để sửa chữa toàn bộ các đoạn đường hư hỏng.

Trong năm 2022, UBND tỉnh đã bố trí kinh phí bảo trì để sửa chữa 02 
đoạn hư hỏng nặng từ Km0-Km1+200 (qua xã Tam Hiệp) và Km5+900-
Km6+700 (qua xã Tam Mỹ Tây); các đoạn còn lại UBND tỉnh sẽ tiếp tục bố trí 
kinh phí sửa chữa.

Giao Sở Giao thông vận tải làm việc với các Sở Tài chính ưu tiên bố trí 
nguồn vốn bảo trì đường bộ theo Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 
của HĐND tỉnh.
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+ Đầu tư xây dựng cầu sông Mùi xã Tam Trà để giúp cho học sinh và 
Nhân dân đi lại trong mùa mưa.

Cầu Sông Mùi cuối tuyến ĐT.617 hiện đang là cầu tràn nhưng có tần suất 
ngập lũ thấp (chỉ ngập khi có lũ rất lớn). Việc đầu tư xây dựng cầu vượt là cần 
thiết nhưng nhu cầu vốn đầu tư tương đối lớn, giao Sở Giao thông vận tải ghi 
nhận ý kiến cử tri để tham mưu UBND tỉnh khi có khả năng cân đối nguồn vốn. 
Trong khi chưa có cầu vượt lũ, UBND huyện Núi Thành, UBND xã Tam Trà 
chịu trách nhiệm theo dõi, cấm lưu thông qua cầu khi có lũ lớn để đảm bảo an 
toàn (công trình cầu sông Mùi hiện nay do UBND huyện Núi Thành quản lý, 
sau khi hoàn thành tuyến đường Tam Trà - Trà Kót, giao Sở Giao thông vận tải 
phối hợp với UBND huyện Núi Thành tham mưu UBND tỉnh chuyển công trình 
này ghép vào ĐT.617 cùng với tuyến đường Tam Trà - Trà Kót).

- Cử tri huyện Phú Ninh đề nghị: Bố trí nguồn vốn để tiếp tục thi công dự 
án mở rộng đường quốc lộ 40B (đoạn qua xã Tam Thái từ khu vực Chợ Lò đến 
điểm nút đường cao tốc).

Đoạn tuyến cử tri đề nghị mở rộng thuộc dự án Mở rộng Quốc lộ 40B do 
Bộ Giao thông vận tải triển khai (Ban Quản lý dự án 5 là chủ đầu tư) do gặp 
vướng mắc về mặt bằng nên phải dừng thi công từ đầu năm 2021 đến nay; bên 
cạnh đó do nguồn vốn đã bố trí không được giải ngân (không có khối lượng để 
thanh toán) nên đã hủy dự toán; hiện nay chủ đầu tư phải chờ bố trí được nguồn 
vốn giai đoạn 2021-2025 mới có thể tiếp tục triển khai (UBND tỉnh đã có Công 
văn số 3979/UBND-KTN ngày 21/6/2022 đề nghị Bộ Giao thông vận tải tiếp 
tục triển khai dự án).

Đối với phạm vi nút giao với đường cao tốc, Bộ Giao thông vận tải đã bố 
trí nguồn vốn bảo trì để sửa chữa mặt đường, đảm bảo giao thông. Do tính chất 
của nguồn vốn bảo trì, không có phần giải phóng mặt bằng nên chỉ sửa chữa 
trong phạm vi mặt bằng hiện có; hiện nay công trình đang triển khai thi công, 
dự kiến hoàn thành trong năm 2022.

Đề nghị UBND thành phố Tam Kỳ, UBND huyện Phú Ninh tiếp tục triển 
khai, hoàn thành dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao cho chủ đầu 
tư ngay sau khi dự án được phân bổ kinh phí, tiếp tục triển khai thi công.

- Cử tri huyện Thăng Bình đề nghị: Kiểm tra, kiểm soát tốc độ xe chạy trên 
đường Võ Chí Công; đồng thời, buộc đơn vị thi công đường khắc phục việc đổ 
vật liệu xây dựng lấn chiếm 02 bên lề tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông; bố trí 
đèn tín hiệu tại các điểm giao với đường Võ Chí Công.

Về kiểm soát tốc độ xe chạy trên đường Võ Chí Công: giao Công An tỉnh 
kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Về chỉ đạo đơn vị thi công không đổ vật liệu xây dựng lấn chiếm hai bên lề 
đường: Hiện nay Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông 
đang triển khai giai đoạn 2, mở rộng đường Võ Chí Công nên việc tập kết vật 
liệu gần phạm vi mặt đường đang lưu thông là không tránh khỏi. Yêu cầu Ban 
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Quản lý các công trình giao thông tỉnh (Chủ đầu tư) tăng cường kiểm tra, yêu 
cầu các nhà thầu thi công có biện pháp thi công phù hợp, hạn chế ảnh hưởng 
đến an toàn giao thông trên phần đường đang khai thác và đảm bảo vệ sinh môi 
trường.

Về bố trí đèn tín hiệu tại các điểm giao với đường Võ Chí Công: giao Sở 
Giao thông vận tải phối hợp với Ban Quản lý các công trình giao thông tỉnh 
(Chủ đầu tư dự án Mở rộng đường Võ Chí Công giai đoạn 2) và địa phương để 
khảo sát, đề nghị bố trí đầy đủ các hạng mục an toàn giao thông trước khi đưa 
công trình vào khai thác để đảm bảo an toàn. Ban Quản lý các công trình giao 
thông tỉnh chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các 
địa phương để tổ chức thực hiện.

 - Cử tri huyện Hiệp Đức đề nghị: Đầu tư mở rộng tuyến đường ĐT.614 để 
thuận lợi việc đi lại, lưu thông hàng hóa và phát triển của địa phương.

Tuyến đường ĐT.614 nối thị trấn Tiên Kỳ với đô thị Việt An có vai trò 
quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của huyện Tiên Phước và Hiệp 
Đức nhưng có quy mô nhỏ (đường GTNT loại A, nền đường rộng 5,0m; có rất 
nhiều đường cong bán kính nhỏ).

Giao Sở Giao thông vận tải tiếp thu ý kiến cử tri, nghiên cứu, tham mưu 
UBND tỉnh đầu tư Mở rộng tuyến đường ĐT.614 khi cân đối được nguồn vốn.

2. Lĩnh vực tài chính, ngân sách:
- Cử tri huyện Nam Trà My đề nghị: Quan tâm bố trí nguồn ngân sách tỉnh 

đầu tư cơ sở hạ tầng, cảnh quan môi trường đảm bảo các tiêu chí để xã Trà 
Mai trở thành thị trấn vào năm 2025.

Về nguồn vốn chi thường xuyên: Định mức theo Nghị quyết số 
36/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh đã phân bổ 30 tỷ 
đồng/huyện/năm (từ năm 2022-2025) để thực hiện nhiệm vụ kiến thiết thị chính 
và 5 tỷ đồng/huyện/năm (từ năm 2022-2025) để hoàn thiện các tiêu chí công 
nhận thị trấn. Do đó, đề nghị địa phương chủ động sử dụng kinh phí đã giao dự 
toán để triển khai thực hiện.

- Cử tri huyện Nam Trà My đề nghị: Bố trí nguồn kinh phí đẩy nhanh tiến 
độ thực hiện đề án sắp xếp, bố trí dân cư theo Nghị quyết số 23/2021/NQ-
HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh; Cử tri huyện Nam Giang đề nghị:  
Xem xét nâng số lượng phân bổ nhà ở hằng năm theo Nghị quyết 23/2021/NQ-
HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh  để đảm bảo sắp xếp ổn định cuộc sống 
Nhân dân (mức phân bổ từ 1 đến 2 nhà/năm như hiện nay là quá thấp so với 
nhu cầu thực tế tại địa phương).

Tại Quyết định số 231/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 của UBND tỉnh về 
việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư năm 2022 cho các địa phương thực hiện các 
Nghị quyết của HĐND tỉnh, tổng kinh phí phân bổ cho 09 huyện miền núi thực 
hiện Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh là 
27.000 triệu đồng; trong đó, huyện Nam Trà My được phân bổ 6.000 triệu đồng, 
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huyện Nam Giang được phân bổ 2.000 triệu đồng. Đề nghị hai huyện rà soát 
nhu cầu năm 2022, ưu tiên phân bổ cho các xã có đối tượng cần di dời khẩn cấp 
do thiên tai được thực hiện trước, nếu còn đối tượng di dời khẩn cấp do thiên tai 
mà thiếu kinh phí hỗ trợ, UBND huyện tổng hợp, có văn bản đề nghị UBND 
tỉnh xem xét bổ sung kinh phí. 

Trong thời gian đến, giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với 
các địa phương kiểm tra, rà soát, nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh phương án hỗ 
trợ phù hợp cho hai địa phương nói trên và các địa phương trên địa bàn tỉnh để 
nâng số lượng hộ được phân bổ hỗ trợ hằng năm và đẩy nhanh tiến độ thực hiện 
sắp xếp, bố trí dân cư theo Nghị quyết số 23 của HĐND tỉnh.

- Cử tri huyện Nam Giang đề nghị: 
+ Sớm bố trí các nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia để tạo thuận 

lợi cho việc giải ngân vốn của địa phương.
Hiện nay, UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định phân bổ kế hoạch vốn 

đầu tư công trung hạn, kế hoạch vốn năm 2022 thực hiện các Chương trình 
MTQG. Đề nghị UBND huyện Nam Giang chỉ đạo triển khai thực hiện các 
nguồn vốn được giao và thông tin lại cho cử tri biết.

+ Nâng mức kinh phí hoạt động đối ngoại của huyện lên từ 300 triệu đồng 
đến 500 triệu đồng/năm (vì mức bố trí 200 triệu đồng/năm hiện nay là chưa bảo 
đảm cho thực hiện nhiệm vụ đối ngoại của địa phương).

Theo Nghị quyết số 36/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh 
quy định mức 200 triệu đồng/năm là mức làm cơ sở phân bổ dự toán năm 2022, 
năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách; trong quá trình điều hành, tùy vào nhiệm vụ 
thực tế huyện cân đối thêm nguồn để thực hiện.

+ Quan tâm, sớm bố trí kinh phí đầu tư xây dựng trụ sở nhà làm việc cho 
Công an xã; đồng thời, bố trí phương tiện cho quân sự xã, dân quân tự vệ để 
phục vụ công tác tuần tra, truy quét trên địa bàn tuyến biên giới.

Về đầu tư trụ sở Công an xã: HĐND tỉnh đã ban hành Đề án đầu tư xây  
dựng trụ sở Công an xã, thị trấn (giai đoạn 2022-2029) tại Nghị quyết số 
59/NQ-HĐND ngày 29/9/2029, với tổng 204 trụ sở Công an xã, thị trấn; trong 
đó, trên địa bàn huyện Nam Giang bố trí đầu tư 10 trụ sở Công an xã, lộ trình 
đầu tư đã được Công an tỉnh khảo sát và làm việc cụ thể với các địa phương 
theo thứ tự ưu tiên. Tuy nhiên, quá trình thực hiện tùy tình hình thực tế, các địa 
phương có thể đề xuất hoán đổi danh mục giữa các trụ sở theo Nghị quyết thì có 
văn bản đề nghị Công an tỉnh xem xét, tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND 
thống nhất điều chỉnh cho phù hợp.

Về phương tiện Ban chỉ huy quân sự xã: Để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ 
an ninh, quốc phòng toàn dân vững mạnh, UBND tỉnh có chủ trương khảo sát 
đầu xây dựng Đề án xây dựng trụ sở Ban chỉ huy quân sự cấp xã trên địa bàn 
toàn tỉnh. Hiện nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đang xây dựng Đề án tham mưu 
Ban cán sự Đảng UBND tỉnh trình Thường vụ Tỉnh ủy xin chủ trương.
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- Cử tri huyện Đại Lộc đề nghị: Đầu tư trang thiết bị y tế, xây mới thêm 
khu điều trị và các khối nhà cũ đã thấm dột, không an toàn của Bệnh viện Đa 
khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam nhằm nâng cao chất lượng khám 
chữa bệnh trong khu vực.

Trong những năm qua, Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc 
Quảng Nam được ưu tiên đầu tư nhiều hạng mục với tổng mức đầu tư khá lớn 
như Dự án nâng cấp, cải tạo Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc 
Quảng Nam; hạng mục: Khoa sản - Nhi, Khoa truyền nhiễm - Lao, Khoa gây 
mê hồi sức - Ngoại tiết niệu - Tiêu hóa - Đông y, Nhà đại thể, Nhà cầu nối, Máy 
phát điện dự phòng, Hệ thống PCCC với tổng mức đầu tư: 145.992.838.000 
đồng, Dự án mua sắm trang thiết bị Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía 
bắc Quảng Nam, hạng mục: Hệ thống nội thất, trang thiết bị phòng mổ tại Khoa 
Gây mê hồi sức, Ngoại tiết niệu - Tiêu hóa - Đông y với tổng mức đầu tư 
69.000.000.000 đồng. Ngoài ra, từ nguồn ngân sách sự nghiệp y tế, nguồn thu 
của đơn vị hàng năm Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng 
Nam cũng được đầu tư sửa chữa, bảo dưỡng cơ sở vật chất và mua sắm trang 
thiết bị với số kinh phí hàng tỷ đồng. Vì vậy, có thể nói Bệnh viện đa khoa khu 
vực miền núi phía Bắc Quảng Nam là một trong các cơ sở y tế được ưu tiên đầu 
tư về cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị trong những năm gần đây.

 Tuy nhiên, với quy mô ban đầu của Bệnh viện 120 giường, bệnh viện vẫn 
còn nhiều khối nhà cũ xây dựng từ những năm 2001, thiết kế cấp 4 đã trên 21 
năm nên hết giá trị sử dụng, công năng sử dụng có nhiều hạn chế, không còn 
điều kiện cải tạo, nâng cấp, không an toàn cho bệnh nhân và nhân viên cũng 
như nhiều máy móc, trang thiết bị y tế đã được đầu tư đưa vào sử dụng liên tục 
nhiều năm nên nhu cầu đầu tư xây dựng mới nhiều hạng mục, mua sắm bổ 
sung, thay thế các máy móc, trang thiết bị tương xứng với Bệnh viện hạng I 
cũng cần được tính đến. Trong điều kiện nguồn lực đầu tư cho ngành y tế còn 
hạn hẹp, nhu cầu đầu tư cho tất cả các cơ sở y tế, tất cả các tuyến trong toàn 
ngành rất cao nên UBND tỉnh giao Sở Y tế phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu 
tư, Sở Tài chính kiểm tra, rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư cho phù hợp và 
khả năng cân đối ngân sách.

3. Lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường:
- Cử tri huyện Đại Lộc đề nghị: Điều chỉnh hoặc cấp mới quyền sử dụng 

đất sản xuất nông nghiệp cho Nhân dân.
Sau khi thực hiện chính sách dồn điền đổi thửa từ năm 2004 đến nay, 

UBND huyện Đại Lộc đã chỉ đạo các ngành và địa phương nơi có phương án 
dồn điền đổi thửa được duyệt tổ chức lập thủ tục đo đạc và chỉnh lý biến động 
sau đo đạc dồn điền đổi thửa, đến nay đã tổ chức thực hiện 13/18 xã, thị trấn 
gồm: Đại An, Đại Hòa, Đại Nghĩa, Đại Hưng, Đại Lãnh, Đại Hồng, Đại Thắng, 
Đại Phong, Đại Cường, Đại Đồng, Đại Hiệp, Đại Tân và thị trấn Ái Nghĩa. Đến 
nay, đã thực hiện chỉnh lý 18.069 giấy chứng nhận QSD đất cho công dân. 
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Đề nghị UBND huyện Đại Lộc tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước về 
đất đai, chỉ đạo các địa phương sau khi hoàn thành việc đo đạc dồn điền đổi 
thửa phải khẩn trương tổ chức họp xét, lập hồ sơ, thủ tục trình chỉnh lý biến 
động sau dồn điền đổi thửa cho nhân dân; đồng thời yêu cầu các ngành của 
huyện phối hợp với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện hướng dẫn, 
đôn đốc UBND các xã, thị trấn khẩn trương thực hiện lập hồ sơ, thủ tục chỉnh lý 
biến động sau đo đạc dồn điền đổi thửa theo quy định.

- Cử tri thị xã Điện Bàn, thành phố Hội An kiến nghị: Giải quyết dứt điểm 
tình trạng các dự án đầu tư đã nhiều năm nhưng không triển khai, “dự án treo” 
hoặc chậm tiến độ… trên địa bàn phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn; Triển 
khai thực hiện các dự án do tỉnh cấp phép kéo dài nhiều năm “dự án treo” trên 
địa bàn thành phố Hội An.

Thời gian qua, UBND tỉnh đã giao Thanh tra tỉnh và Sở Tài nguyên và  
Môi trường tổ chức thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong 
quá trình thực hiện các dự án đầu tư chậm tiến độ, chậm đưa đất vào sử dụng 
trên địa bàn tỉnh; trong đó có một số dự án đầu tư tại phường Điện Dương, thị 
xã Điện Bàn (có bao gồm các dự án: Lũng Lô 5, Thiên Đường Cổ Cò, Khu nghỉ 
mát Malibu MGM Hội An) và một số dự án tại thành phố Hội An. 

Đối với các dự án chậm tiến độ, dự án treo trên địa bàn toàn tỉnh: thực hiện 
chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 975-CV/TU ngày 
09/5/2022 về việc rà soát các dự án treo, dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh, 
UBND tỉnh đã tổ chức tổng rà soát tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu 
tư trên địa bàn tỉnh từ khi tái lập tỉnh đến nay. Qua rà soát, đã kiến nghị hướng 
giải quyết đối với từng nhóm dự án chậm tiến độ (chậm dưới 12 tháng, chậm từ 
12 đến 24 tháng và chậm trên 24 tháng), từng trường hợp cụ thể theo quy định 
của pháp luật và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả của các 
dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh để Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho chủ 
trương thực hiện.

- Cử tri thị xã Điện Bàn đề nghị: 
+ Chấn chỉnh tình trạng các dự án (sau khi hiện dự án đã thu hồi đất màu, 

đất ruộng, đất rừng của người dân rồi phân lô, ra sổ đỏ và bán đất), không tiếp 
tục thực hiện giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích đất còn lại là đất 
chỉnh trang dân cư (như dự án Đà Thành, khu Thống Nhất, Làng Chài…).

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 41, Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 
15/5/2014 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 17, Điều 1, Nghị 
định 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy 
định chi tiết thi hành Luật Đất đai) thì điều kiện dự án đầu tư xây dựng kinh 
doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền 
sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền gồm:

a) Chủ đầu tư dự án phải hoàn thành việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng 
gồm các công trình dịch vụ, công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy  



7

hoạch chi tiết xây dựng 1/500 đã được phê duyệt; đảm bảo kết nối với hệ thống 
hạ tầng chung của khu vực trước khi thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử 
dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở; đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết 
yếu gồm cấp điện, cấp nước, thoát nước, thu gom rác thải;

b) Chủ đầu tư phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai của 
dự án gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; thuế, phí, lệ phí liên quan đến đất đai 
(nếu có);

c) Dự án thuộc khu vực, loại đô thị được chuyển nhượng quyền sử dụng 
đất dưới hình thức phân lô, bán nền quy định tại Khoản 2 Điều này”;

d) Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị, xây  
dựng, phát triển đô thị, kinh doanh bất động sản và nhà ở”.

Do đó, việc sau khi dự án đã thu hồi đất màu, đất ruộng, đất rừng của 
người dân rồi phân lô, ra sổ đỏ và bán đất nhưng không thu hồi phần diện tích 
đất còn lại để chỉnh trang khu dân cư là trách nhiệm của chủ đầu tư (Đầu tư 
đồng bộ kết cấu hạ tầng theo quy hoạch chi tiết được duyệt). 

Đề nghị UBND thị xã Điện Bàn căn cứ các quy định hiện hành để làm việc 
với chủ đầu tư chấn chỉnh vấn đề này; đồng thời khẩn trương chỉ đạo hoàn 
thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của các dự án đảm bảo tiến độ; 
lập hồ sơ, thủ tục trình UBND tỉnh giao đất để triển khai hoàn thành toàn bộ dự 
án; theo dõi, đôn đốc và yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ 
thực hiện toàn bộ dự án theo quy hoạch được duyệt.

+ Khảo sát, đánh giá vấn đề xử lý môi trường tại các dự án trên địa bàn 
phường Điện Dương (nước thải các dự án du lịch, mương thoát nước đường 
ven biển, khu phố chợ Điện Dương… đều đổ ra sông Cổ Cò gây nguy cơ ô 
nhiễm nguồn nước).

Nội dung đề nghị của cử tri chung chung, không yêu cầu rõ dự án nào. Đề 
nghị UBND thị xã Điện Bàn giao phòng chuyên môn kiểm tra, rà soát các dự án 
thuộc địa bàn phường Điện Dương, trường hợp phát hiện có tình trạng xả nước 
thải chưa qua xử lý ra sông Cổ Cò gây ô nhiễm nguồn nước khu  vực phải xử lý 
theo quy định của pháp luật.

+ Xem xét, điều chỉnh, khớp nối và thực hiện giải phóng mặt bằng cho phù 
hợp vùng ranh giới giữa dự án nạo vét, thoát lũ khẩn cấp, chống xâm nhập mặn 
sông Cổ Cò và dự án biệt thự cao cấp ven sông Cổ Cò để tránh tình trạng đất 
sản xuất bị bỏ hoang, sụt lún đất, mồ mả của người dân ở khu vực này (do đất 
nằm ngoài ranh giới của các dự án trên nên không giải phóng mặt bằng).

Hiện nay, UBND tỉnh đã phê duyệt Quy hoạch phân khu điều chỉnh (tỷ lệ 
1/2.000) khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc tại Quyết định số 1253/QĐ-
UBND ngày 26/4/2019. Đề nghị UBND thị xã Điện Bàn quản lý, thực hiện theo 
quy hoạch điều chỉnh được duyệt.
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- Cử tri huyện Nông Sơn đề nghị: Xem xét điều chỉnh nâng giá đền bù đối 
với vật, cây cối, công trình kiến trúc… cho phù hợp (việc áp giá đền bù theo 
Quyết định 42/2021/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của UBND tỉnh hiện nay thấp, 
chưa tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân).

Hiện nay, UBND tỉnh đã tổng hợp, trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định 
một số nội dung Quy định về đơn giá bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi là 
thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (thay thế các 
quy định trước đây). Dự kiến nội dung này sẽ được HĐND tỉnh xem xét, cho ý 
kiến tại kỳ họp thứ 12 sắp đến (tháng 12/2022).

Sau khi HĐND tỉnh thống nhất, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo triển khai thực hiện 
theo đúng quy định.

- Cử tri huyện Núi Thành đề nghị: Tăng cường giám sát công tác quản lý 
rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh để khắc phục tình trạng người dân lấn chiếm 
đất rừng.

UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 96/UBND-KTN ngày 07/01/2022 về 
việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về lâm nghiệp và tài nguyên 
khoáng sản năm 2022, trong đó có nội dung chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, 
thành phố: “… Chỉ đạo các Ban quản lý rừng trực thuộc thường xuyên phối hợp 
với các ngành liên quan tổ chức tuần tra, truy quét trong lâm phận được giao 
quản lý nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm”. Đồng thời, 
chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường: “… Tiếp tục tổ chức rà soát việc giao đất 
lâm nghiệp, cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho tổ chức, cá nhân; chỉ 
đạo các Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp, tiếp nhận, xử lý kịp thời các 
hành vi lấn, chiếm đất rừng (sản xuất, phòng hộ, đặc dụng),... trái pháp luật do 
các cơ quan chức năng có liên quan, các Ban quản lý rừng và UBND cấp xã 
chuyển đến”. Trên cơ sở đó, Chi cục Kiểm lâm đã ban hành Công văn số 
11/CCKL-TTPC ngày 11/01/2022 để chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm và Đội 
KLCĐ&PCCCR tham mưu UBND cấp huyện triển khai thực hiện Công văn số 
96/UBND-KTN ngày 07/01/2022 của UBND tỉnh. 

Ngoài ra, để tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá 
rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật theo Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 
18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 
3885/UBND-KTN ngày 17/6/2022 chỉ đạo các địa phương và các Sở, Ban 
ngành triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05/CT-TTg; Chi cục Kiểm lâm 
ban hành Công văn số 309/CCKL-TTPC ngày 17/6/2022 để chỉ đạo các đơn vị 
trực thuộc tiếp tục tham mưu UBND cấp huyện triển khai thực hiện tốt nội dung 
Công văn 3885/UBND-KTN ngày 17/6/2022 của UBND tỉnh.

Do vậy, đề nghị UBND huyện Núi Thành chỉ đạo các đơn vị trực thuộc 
căn cứ các văn bản nêu trên để tổ chức quản lý bảo vệ rừng đạt hiệu quả.  
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- Cử tri huyện Quế Sơn đề nghị: 
+ Xem xét miễn lệ phí chỉnh lý biến động quyền sử dụng đất cho Nhân dân 

sau khi thực hiện sáp nhập thôn.
Tại Công văn số 4913/UBND- KTTH ngày 21/8/2019, UBND tỉnh đã chỉ 

đạo: “Thực hiện miễn thu tiền dịch vụ chỉnh lý biến động liên quan đến thành 
phần công việc điều chỉnh thông tin địa chỉ thường trú, địa chỉ thửa đất trên 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ gia đình, cá  nhân tại các địa 
phương thành lập, đổi tên thôn, tổ dân phố theo Quyết định số 179/QĐ-UBND 
ngày 18/01/2019 của UBND tỉnh (trong đó có huyện Quế Sơn) có các giao dịch 
liên quan đến thực hiện quyền, nghĩa vụ theo quy định của Luật Đất đai và các 
quy định hiện hành của nhà nước”. Đề nghị UBND huyện Quế Sơn triển khai 
thực hiện đảm bảo theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh.

+ Xem xét có chính sách phù hợp cho người dân có nhu cầu về nhà ở được 
tham gia mua đất tại các khu vực tái định cư của địa phương .

Đất ở tại các khu tái định cư là đất để phục vụ việc tái định cư cho các  
trường hợp đủ điều kiện bố trí tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; trường hợp 
việc xây dựng khu tái định cư, kết hợp với việc khai thác quỹ đất, thì việc khai 
thác quỹ đất được thực hiện thông qua hình thức đấu giá. Việc đấu giá được 
thực hiện công khai, minh bạch, do đó tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất 
thì đăng ký tham gia đấu giá theo quy định.

Về chính sách cho người dân có nhu cầu sử dụng đất “mua đất hoặc giao 
đất có thu tiền sử dụng đất theo giá đất tại các khu tái định cư” thì hiện nay 
không có văn bản quy định.

+ Xem xét thu hồi đất (trên 10 hecta của Công ty đá Thái Bình xin khai 
thác mỏ) để giao đất cho Nhân dân sản xuất vì trên 20 năm không khai thác.

UBND huyện Quế Sơn báo cáo Thanh tra tỉnh đưa vào kế hoạch thanh tra 
đối với diện tích giao cho Công ty đá Thái Bình khai thác nhưng không  triển 
khai thực hiện.

- Cử tri huyện Thăng Bình đề nghị: 
+ Có giải pháp thu hồi đất, đền bù, tái định cư để ổn định cuộc sống cho 

các hộ dân (đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và định cư lâu năm) 
trong khu vực quản lý hành lang giao thông 100m dọc hai bên đường Võ Chí 
Công, địa phận xã Bình Sa.

Nội dung này đã được UBND tỉnh giao cho Sở Xây dựng báo cáo phương 
án thiết kế đô thị tuyến đường Võ Chí Công, làm cơ sở giao nhiệm vụ chủ đầu 
tư để thực hiện, trong đó ưu tiên giải phóng mặt bằng và triển khai trước đối với 
các đoạn có nhiều đất ở tại Thông báo số 182/TB-UBND ngày 20/5/2022 của 
UBND tỉnh về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại buổi làm việc 
với lãnh đạo huyện Thăng Bình.
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- Cử tri thành phố Tam Kỳ đề nghị:
+ Thực hiện đồng bộ công tác giải quyết hồ sơ thuộc lĩnh vực đất đai trên 

toàn tỉnh để đơn giản hóa thủ tục và tạo thuận lợi cho người dân.
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1389/QĐ-UBND ngày 24/5/2021 

phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện được sửa 
đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi 
quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam.

Đề nghị UBND thành phố Tam Kỳ chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi 
trường thực hiện đảm bảo đúng theo đúng quy định và thường xuyên thông tin 
cho người dân có nhu cầu giải quyết các thủ tục liên quan đến lĩnh vực đất đai 
thì liên hệ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công thành phố Tam Kỳ (Số 159 - 
Trưng Nữ Vương - Thành phố Tam Kỳ) để được hướng dẫn hoặc tra cứu bộ thủ 
tục trên lĩnh vực đất đai tại phần mềm một cửa theo địa chỉ: 
https://motcua.quangnam.gov.vn.

+ Thực hiện thống nhất về các quy định tách thửa, chuyển mục đích sử 
dụng đất trên địa bàn toàn tỉnh.

Việc tách thửa đất, chuyển mục đích sử dụng đất phải được thực hiện tuân 
thủ theo quy định của Luật Đất đai hiện hành. Tuy nhiên, để giải quyết nhu cầu 
của người dân, UBND thành phố Tam Kỳ đã ban hành Quyết định số 850/QĐ-
UBND ngày 10/3/2022 về quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận và giải quyết 
hồ sơ, thủ tục hành chính về quy trình chuyển mục đích sử dụng đất phải được 
phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc chuyển mục đích sử dụng một 
phần thửa đất thì thực hiện tách thửa và cấp GCN mới cho từng thửa đất mới 
sau khi chia tách trên địa bàn thành phố Tam Kỳ và Quyết định số 851/QĐ-
UBND ngày 10/3/2022 về Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận và giải quyết 
hồ sơ, thủ tục hành chính về Quy trình tách thửa liên quan đến việc mở đường 
khớp nối với giao thông công cộng hiện có và tách từ một thửa đất thành 05 
thửa trở lên trên địa bàn thành phố Tam Kỳ. 

Đề nghị UBND thành phố Tam Kỳ tiếp tục hướng dẫn những hộ dân có 
nhu cầu về tách thửa đất, chuyển mục đích sử dụng đất thì liên hệ trực tiếp tại 
Trung tâm Hành chính công thành phố để được giải quyết cụ thể.

+ Tăng cường công tác quản lý hiện trạng, quản lý trật tự xây dựng, tránh 
tình trạng người dân làm nhà không phép, trái phép; đồng thời, đẩy nhanh tiến 
độ xây dựng cơ bản, đặc biệt là đối với các tuyến đường giao thông tránh việc 
triển khai thi công kéo dài ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân 
khu vực dự án.

Theo báo cáo của UBND thành phố Tam Kỳ: Đầu năm 2022, UBND thành 
phố đã chỉ đạo Đội Quy tắc đô thị thành phố xây dựng kế hoạch để thực hiện 
nhiệm vụ này. Trên cơ sở đó, Đội Quy tắc đô thị đã xây dựng Kế hoạch số 
14/KH-QTĐT ngày 17/01/2022 và Kế hoạch số 19/KH-QTĐT ngày 19/01/2022 
về việc kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự xây dựng, trật tự đô thị, quản lý quy 
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hoạch, đất đai trên địa bàn thành phố. Đồng thời, UBND thành phố thường 
xuyên kiểm tra, chỉ đạo Đội Quy tắc đô thị thành phố bám sát địa bàn, phối hợp 
với UBND các xã, phường kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời và đúng quy định 
pháp luật đối với các trường hợp xây dựng nhà không phép, sai phép trên địa 
bàn thành phố. Đến hết tháng 9/2022, UBND thành phố ban hành 18 quyết định 
xử phạt vi phạm hành chính, 02 quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp 
khắc phục hậu quả, qua đó đã góp phần tích cực trong việc lập lại trật tự đô thị 
và trật tự xây dựng tại địa phương. 

Đề nghị UBND thành phố Tam Kỳ tiếp thu ý kiến cử tri, tiếp tục chỉ đạo 
chấn chỉnh và hạn chế tình trạng xây dựng nhà không phép, sai phép trong thời 
gian đến; theo dõi, kịp thời chỉ đạo các ngành chức năng, Đội Quy tắc đô thị 
tăng cường công tác bám sát địa bàn, phối hợp với các địa phương phát hiện và 
xử lý nghiêm, triệt để các trường hợp vi phạm trên lĩnh vực xây dựng nhà 
không phép, sai phép.

+ Xem xét quy định hiện nay về đơn giá chuyển mục đích sử dụng đất (đơn 
giá cao và ngày càng tăng) dẫn đến khó khăn cho người dân có nhu cầu tách 
thửa đất, chuyển mục đích sử dụng đất để làm nhà ở.

Việc thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến chuyển mục đích sử dụng 
đất đã được quy định cụ thể tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 
của Chính phủ; Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính 
và theo bảng giá đất đã được UBND tỉnh Quảng Nam ban hành tại Quyết định 
số 24/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019; Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND 
ngày 21/12/2021. 

UBND thành phố Tam Kỳ thông tin, hướng dẫn cho người dân thực hiện 
theo đúng các quy định hiện hành.

- Cử tri huyện Hiệp Đức đề nghị: Kiểm tra, đánh giá tác động và có 
phương án đền bù, hỗ trợ mất đất sản xuất cho người dân 2 bên bờ sông vùng 
hạ lưu do Thủy điện Sông Tranh 4 tích nước vận hành, khi xả nước làm thay đổi 
dòng chảy, gây sạt lở. Sớm giải quyết cho người dân thuộc diện giải phóng mặt 
bằng lòng hồ Thủy điện Sông Tranh 4 (đã có giấy cam kết hỗ trợ cho hộ dân bị 
ảnh hưởng khi đơn giá về đất đai, cây trồng của Công ty Cổ phần Thủy điện 
Sông tranh 4) nhưng đến nay vẫn không thực hiện. Đồng thời, giải quyết dứt 
điểm việc di dời các hộ dân bị ảnh hưởng bởi Thủy điện Sông Tranh 4 do việc 
tích nước của thủy điện gây ngập mỗi khi trời mưa.

Đối với nội dung này đề nghị UBND huyện Hiệp Đức chỉ đạo các phòng,  
ban có liên quan của huyện phối hợp với Chủ đầu tư kiểm tra, xác định cụ thể 
nội dung kiến nghị số lượng các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi công 
trình Thủy điện Sông Tranh 4 để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Trường 
hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo UBND tỉnh để xem xét, giải quyết.

- Cử tri huyện Nam Giang đề nghị: Có cơ chế, chính sách riêng về xây 
dựng khu nghĩa trang nhân dân các xã vùng cao, biên giới. 
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UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 46/2021/QĐ-UBND ngày 
23/12/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định về xây dựng, quản lý, sử dụng 
nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Công văn số 
5301/UBND-KTN ngày 11/8/2022 chỉ đạo tăng cường công tác quản lý quy 
hoạch, xây dựng, sắp xếp và quản lý nghĩa trang nhân dân trên địa bàn tỉnh…

Đề nghị UBND huyện Nam Giang chỉ đạo triển khai thực hiện theo đúng 
các nội dung chỉ đạo và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

- Cử tri thành phố Hội An đề nghị: 
+ Xem xét có chính sách giảm nộp thuế đất để Nhân dân giảm bớt khó 

khăn sau đại dịch Covid-19.
Giao Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường 

tiếp thu ý kiến cử tri, nghiên cứu các quy định hiện hành để tham mưu UBND 
tỉnh xem xét, giải quyết theo đúng quy định.

+ Xem xét, điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 đối với khu dân cư Bắc 
Tỉnh lộ ĐT 607 thuộc phường Tân An; đồng thời, tạo điều kiện cho Nhân dân 
được tách thửa để tặng cho con và giải quyết khó khăn trong cuộc sống.

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Hội An tiếp thu 
ý kiến cử tri, tổ chức kiểm tra thực tế và có phương án điều chỉnh quy hoạch 
đảm bảo phù hợp và theo đúng các quy hoạch đã được phê duyệt.

- Cử tri huyện Thăng Bình đề nghị xem xét việc công nhận lại diện tích đất 
ở cho các trường hợp đã sử dụng đất ổn định trước ngày 18/12/1980 để đảm 
bảo công bằng (những trường hợp lập hồ sơ trước ngày 01/7/2014 thì được 
công nhận 100% diện tích vườn ao là đất ở, còn những trường hợp lập hồ sơ 
sau ngày 01/7/2014 chỉ được công nhận diện tích đất ở theo hạn mức).

Thực hiện văn bản kiến nghị số 18/KN-VKSTC ngày 10/12/2021 của Viện 
kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị kiểm tra rà soát việc cấp GCNQSD đất ghi 
mục đích sử dụng đất “Thổ cư” và xác định lại diện tích đất ở, diện tích đất 
vườn, đất khác theo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013, UBND tỉnh đã 
có Thông báo kết luận số 174/TB-UBND ngày 13/5/2022 trong đó thống nhất 
giải quyết theo kiến nghị của Viện kiểm sát tối cao, nội dung quy định cụ thể 
như sau:

+ Đối với trường hợp người sử dụng đất từ ngày 18/12/1980 đến trước 
ngày 01/7/2004 và người sử dụng đất đang có một trong các loại giấy tờ về 
quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100, Luật Đất đai và Điều 18, Nghị định số 
43/2014/NĐ-CP và khoản 16, Điều 2, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP mà giấy tờ 
đó ghi rõ diện tích đất ở thì diện tích đất ở được xác định theo giấy tờ đó. 
Trường hợp trong giấy tờ đó không ghi rõ diện tích đất ở thì diện tích đất ở 
được xác định theo khoản 2, Điều 8 Quyết định số: 15/2020/QĐ-UBND ngày 
05/11/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam (công nhận không quá 5 lần theo hạn 
mức).
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+ Đối với trường hợp người sử dụng đất không có một trong các loại giấy 
tờ theo quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 thì thực 
hiện công nhận lại diện tích đất ở (theo hạn mức giao đất) theo Quyết định số: 
15/2020/QĐ-UBND ngày 05/11/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam.

Giao UBND huyện Thăng Bình căn cứ nội dung nêu trên để hướng dẫn 
nhân dân thực hiện các thủ tục, hồ sơ theo quy định.

- Cử tri huyện Tiên Phước đề nghị: Có hướng xử lý (thu hồi đất hoặc mở 
đường cho dân vào canh tác) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thôn 
Địch An, xã Tiên Phong trong việc khai thác, sử dụng hiệu quả diện tích đất 
rừng nằm trong khu vực thao trường huấn luyện thuộc Trung đoàn 885 - Bộ 
Chỉ huy Quân sự tỉnh.

+ Đối với đất sản xuất của người mà nằm trong ranh giới đã được UBND 
tỉnh thu hồi đất, giao đất thuộc khu vực thao trường huấn luyện của Trung đoàn 
885 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thì thuộc đất quốc phòng, người dân không được 
sử dụng.

+ Đối với đất sản xuất của người dân nằm ngoài ranh giới đất quốc phòng, 
nhưng khi sản xuất bắt buộc phải đi qua khu vực đất quốc phòng đã được 
UBND tỉnh thu hồi đất, giao đất, thì địa phương có trách nhiệm làm việc với 
Trung đoàn 885 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để thống nhất hướng đề xuất mở 
đường sử dụng chung hoặc lập hồ sơ gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trình 
UBND tỉnh thu hồi giao cho địa phương mở đường dân sinh phục vụ phát triển 
kinh tế - xã hội.

Giao UBND huyện Tiên Phước có trách nhiệm chỉ đạo hướng dẫn thực 
hiện theo đúng quy định.

- Cử tri huyện Bắc Trà My đề nghị: Có chính sách hỗ trợ miễn phí, lệ phí 
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất đối với các hộ gia đình 
thực hiện việc sắp xếp, di dời ổn định dân cư theo Nghị quyết số 23/2021/NQ-
HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh ; đồng thời, miễn phí đăng ký biến động 
đất đai cho các trường hợp do thay đổi căn cước công dân.

UBND huyện Bắc Trà My chủ động kiểm tra, rà soát kết quả thực hiện 
Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh trên địa 
bàn, tổng hợp nội dung kiến nghị của cử tri nêu trên, báo cáo Sở Nông nghiệp 
và PTNT để xem xét, nghiên cứu tham mưu điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Nghị 
quyết số 23/2021/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh cho phù hợp.

4. Lĩnh vực công thương, thông tin truyền thông:
- Cử tri huyện Phước Sơn đề nghị: Khảo sát, lắp đặt hệ thống phát sóng di 

động để người dân các xã Phước Lộc, Phước Thành, Phước Kim thuận tiện liên 
lạc, trao đổi thông tin. Cử tri huyện Nam Trà My đề nghị: Tiếp tục đầu tư hạ 
tầng viễn thông cho huyện và các xã nhằm đáp ứng yêu cầu công việc, chuyển 
đổi số.
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Để đẩy mạnh công tác đầu tư hạ tầng viễn thông tại các huyện miền núi 
trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã giao Sở Thông tin và Truyền thông rà soát, 
tổng hợp và có công văn số 683/STTTT-BCVT ngày 22/6/2021 gửi Bộ Thông 
tin và Truyền thông về việc đầu tư phát triển hạ tầng viễn thông trên địa bàn 
tỉnh Quảng Nam, nội dung đề nghị phát triển hạ tầng viễn thông tại các khu vực 
miền núi trên địa bàn tỉnh; ban hành Kế hoạch số 309/KH-STTTT ngày 
7/4/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc Phát triển mới trạm BTS 
tỉnh Quảng Nam năm 2022; đồng thời chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông tập 
trung triển khai đầu tư hạ tầng viễn thông tại các khu vực miền núi của tỉnh, kết 
quả cụ thể như sau:

+ Đối với huyện Phước Sơn: Đến tháng 9/2022, Viettel đang đầu tư 03 
trạm BTS tại xã Phước Thành: 01 trạm, Phước Hiệp: 01 trạm, Khâm Đức: 01 
trạm; nâng tổng số trạm BTS trên toàn  huyện lên 62 trạm do 04 nhà mạng: 
Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnamibile, đảm bảo 12/12 xã, thị trấn có sóng 
thông tin di động 3G, 4G, Đường truyền cáp quang đến 10/10 xã. Hiện nay tại 
xã Phước Lộc, Viettel đang triển khai xây dựng 01 trạm, nhưng chậm tiến độ do 
vướng xử lý các quy định về đất rừng. Theo kế hoạch dự kiến, từ nay đến cuối 
năm, các doanh nghiệp sẽ đầu tư trạm tại các xã còn lại trên địa bàn huyện.

+ Đối với huyện Nam Trà My: Đến tháng 9/2022, các doanh nghiệp đã đầu 
tư 07 trạm BTS trên địa bàn huyện, gồm: Trà Nam: 01 trạm, Trà Linh: 3 trạm; 
Trà Cang: 1 trạm, Trà Tập 1 trạm; Trà Mai: 1 tram. Tổng số trạm BTS hiện nay 
trên địa bàn huyện là 34 trạm BTS do 04 nhà mạng: Viettel, Mobifone, 
Vinaphone, Vietnamibile. 10 /10 xã có sóng thông tin di động 3G, 4G. Đường 
truyền cáp quang đến 10/10 xã. Theo Kế hoạch, dự kiến đến cuối năm 2022, các 
doanh nghiệp sẽ phát triển mới thêm 15 trạm BTS để phủ sóng di động đến các 
thôn, bản.

Trong thời gian đến, đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tiếp thu ý kiến 
cử, tiếp tục tập trung chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông phát triển hạ tầng 
viễn thông tại các khu vực lõm sóng, xã miền núi khó khăn để đảm bảo sóng 
thông tin di động, đường truyền internet băng rộng phục vụ phát triển kinh tế - 
xã hội và phục vụ chuyển đổi số tại các khu vực này.

- Cử tri huyện Thăng Bình đề nghị: Khảo sát đầu tư nâng cấp hạ tầng 
ngành điện để phục vụ cho Nhân dân các xã vùng Tây của huyện (nhiều khu 
dân cư kéo dây điện từ sau công tơ đến hộ gia đình sử dụng khoảng cách từ 
300-500m, hệ thống đường dây điện không đảm bảo gây nguy hiểm).

Hiện nay, lưới điện của QNaPC (Công ty Điện lực Quảng Nam) đáp ứng 
yêu cầu về an toàn trong vận hành theo các quy định hiện hành. Trong các năm 
qua, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, QNaPC luôn quan tâm đầu tư nâng cấp 
lưới điện trên địa bàn toàn tỉnh, đặc biệt là khu vực nông thôn. Đối huyện 
Thăng Bình, thông qua quy chế phối hợp, QNaPC thống nhất với các địa 
phương thứ tự ưu tiên đầu tư trên địa bàn. Trên cơ sở số vốn phân bổ hàng năm 
và danh mục ưu tiên, QNaPC cân đối đầu tư hài hòa giữa các khu vực, các hạng 
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mục cấp thiết sẽ triển khai trước, các hạng mục còn lại sẽ thực hiện trong những 
năm tiếp theo. Khối lượng lưới điện đầu tư các năm qua ở khu vực lõm điện 
huyện Thăng Bình cụ thể như sau năm 2022 (7,7 km), 2021 (6,5 km), 2020 
(11,4 km).

Để tiếp tục đầu tư nâng cấp lưới điện trên địa bàn toàn tỉnh nói chung và 
huyện Thăng Bình nói riêng, đề nghị UBND huyện Thăng Bình chỉ đạo UBND 
các xã, thị trấn rà soát lại nhu cầu đầu tư, sắp xếp thứ tự ưu tiên và đăng ký 
danh mục về phòng Kinh tế Hạ tầng huyện để phối hợp với Điện lực Thăng 
Bình đưa vào kế hoạch đầu tư hàng năm một cách hiệu quả, phù hợp với nguồn 
vốn phân bổ của QnaPC.

- Cử tri huyện Nam Trà My đề nghị: Đầu tư hạ tầng điện lưới quốc gia đến 
các thôn, nóc trên địa bàn huyện vì hiện nay nhiều nơi chưa có điện.

Trong những năm qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành Điện tập trung tương 
đối lớn vốn đầu tư để cấp điện cho nhân dân những khu vực chưa có điện cũng 
như củng cố lưới điện hiện có trên địa bàn huyện Nam Trà My. Đến nay, lưới 
điện đã cơ bản đáp nhu cầu sinh hoạt của nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội 
của địa phương. 

Ngoài ra, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Công Thương đã tổ chức 
rà soát, cập nhật các hộ dân chưa có điện tại các thôn, buôn, bản, nóc, cụm,... 
thuộc 09 huyện miền núi trên  địa bàn tỉnh. Kết quả rà soát, huyện Nam Trà My 
còn khoảng 455 hộ dân chưa có điện, chưa được bố trí nguồn vốn để đầu tư cấp 
điện. Trong đó, khả năng cấp điện bằng lưới điện quốc gia là 219 hộ thuộc 05 
xã Trà Leng, Trà Cang, Trà  Nam, Trà Linh, Trà Vân, chi phí đầu tư dự kiến 
khoảng 23 tỷ đồng; khả năng cấp điện bằng nguồn năng lượng tái tạo, không 
nối lưới là 236 hộ thuộc xã Trà  Vinh, chi phí đầu tư dự kiến khoảng 12 tỷ đồng. 

Giao Sở Công Thương tổng hợp, tham mưu kế hoạch triển khai thực hiện 
“chỉ tiêu tỷ lệ hộ sử dụng điện” theo Nghị quyết số 37/2021/NQ-HĐND với các 
giải pháp đầu tư cấp điện như: tổ chức sắp xếp dân cư; có cơ chế, chính sách, 
cân đối, lồng ghép các nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương và địa phương, ODA, 
vay ưu đãi nước ngoài, …

5. Chế độ, chính sách, văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục:
- Cử tri huyện Duy Xuyên đề nghị: Sớm thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ 

cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của 
đại dịch Covid-19 .

Theo báo cáo của UBND huyện Duy Xuyên, các chính sách hỗ trợ quy  
định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số 
chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do 
đại dịch COVID-19 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của 
Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ 
người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 
đã thực hiện xong việc chi trả hỗ trợ đến đối tượng. Đối với các chính sách quy 
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định tại Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh về hỗ trợ 
người lao động không giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do), một số đối 
tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và hỗ trợ chi phí có 
liên quan cho các đối tượng cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh đã thực hiện chi 
hỗ trợ đến đối tượng đạt 50,37% (tương đương với 6.965 người), hiện nay địa 
phương đang tiếp tục thực hiện chi hỗ trợ đến các đối tượng còn lại là 6.028 
người.

Đề nghị UBND huyện Duy Xuyên chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện cho 
hỗ trợ đến các đối tượng còn lại và thông tin cụ thể cho cử tri rõ.

- Cử tri huyện Núi Thành đề nghị: Hỗ trợ xây dựng mới Trạm y tế xã Tam 
Trà đã xuống cấp. Cử tri huyện Hiệp Đức đề nghị đầu tư kinh phí xây dựng mới 
các Trạm y tế xã Phước Trà (xã ATK), xã Quế Lưu và xã Thăng Phước (xã 
chuẩn bị về đích nông thôn mới).

Sở Y tế đã có văn bản đăng ký danh mục các Trạm Y tế nêu trên vào Danh 
mục đầu tư của “Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó 
khăn” sử dụng vốn vay và viện trợ không hoàn lại của ADB do Ngân hàng Phát 
triển Châu Á (ADB) tài trợ.

Tuy nhiên, theo ý kiến của Bộ Y tế: theo "Tiêu chí bắt buộc" tại điểm a, 
tiểu mục 2.2, mục 2 Công văn số 3388/BYT-KHTC ngày 28/6/2022 của Bộ Y 
tế về việc rà soát danh mục các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển 
kinh tế - xã hội trong lĩnh vực y tế là "không trùng lắp với các nguồn khác đã 
được bố trí (như dự án y tế của ADB, WB, 03 Chương trình mục tiêu quốc 
gia)", vì vậy, danh mục các Trạm Y tế xã nêu trên không thể đưa vào Chương 
trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong lĩnh vực y tế.

Đề nghị UBND các huyện: Núi Thành. Hiệp Đức tiếp thu ý kiến cử tri, 
kiểm tra, đánh giá và làm việc với Sở Y tế, các Sở liên quan để nghiên cứu, 
lồng ghép các nguồn vốn để đầu tư, sửa chữa Trạm y tế xã Tam Trà trong thời 
gian đến.

- Cử tri thành phố Hội An đề nghị: 
+ Tăng cường kiểm tra, giám sát việc khám bệnh bằng bảo hiểm y tế nhằm 

đảm bảo công bằng cho các bệnh nhân.
Việc thực hiện kiểm tra, giám sát các đơn vị y tế KCB BHYT đã được 

UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho Sở Y tế đưa vào chương trình hoạt động định kỳ 
và đột xuất để đảm bảo thanh quyết toán, chi trả đúng quy định cho người bệnh 
có Thẻ BHYT; bên cạnh đó, ngành y tế cũng đã công khai số điện thoại đường 
giây nóng để tiếp nhận và xử lý kịp thời những ý kiến của người bệnh.

+ Bổ sung chế độ phụ cấp cho Tổ trưởng Tổ dân cư ở thôn, khối phố để 
động viên gắn bó lâu dài với phong trào ở địa phương.

Để thuận tiện cho việc quản lý, theo dõi và triển khai các hoạt động của 
thôn, tổ dân phố, các địa phương đã tổ chức mô hình hoạt động theo Tổ đoàn 
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kết. Mỗi thôn, tổ dân phố được chia thành nhiều Tổ đoàn kết (đối với vùng núi  
cao, vùng cao vùng xa thì chia thành nóc, làng), mỗi Tổ đoàn kết có Tổ trưởng, 
một số tổ có địa bàn rộng, đông dân cư có thể có thêm tổ phó. Tuy nhiên, hiện 
tại chưa có văn bản pháp luật quy định về chế độ, chính sách đối với Tổ trưởng, 
Tổ phó các tổ đoàn kết mà việc bồi dưỡng được các địa phương chủ động thực 
hiện tuỳ vào nguồn ngân sách địa phương, việc hỗ trợ có thể được chi trả theo 
tháng hoặc theo năm. Đề nghị UBND thành phố Hội An căn cứ vào tình hình 
của địa phương thực hiện chi trả chế độ cho Tổ trưởng, Tổ phó tổ đoàn kết cho 
phù hợp.

- Cử tri thị xã Điện Bàn đề nghị: 
+ Có chính sách hỗ trợ tăng thêm tiền lương hàng tháng đối với Thanh 

niên xung phong tham gia kháng chiến chống Mỹ  (vì mức lương từ năm 2011 
đến nay chỉ có 540.000đ/tháng là quá thấp và đại đa số những đối tượng này 
hiện nay đều lớn tuổi, sức khỏe suy giảm nên cuộc sống khó khăn). 

Ngày 27/7/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 
40/2011/QĐ-TTg quy định chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành  
nhiệm vụ trong kháng chiến. Theo đó, đối tượng đảm bảo những điều kiện quy  
định tại Quyết định này thì được hưởng trợ cấp 1 lần hoặc trợ cấp hàng tháng  
(mức trợ cấp 360.000 đồng/tháng). Ngoài ra, còn được hưởng chế độ ưu đãi 
khác như: bảo hiểm y tế, vay vốn sản xuất và thân nhân được hưởng trợ cấp mai 
táng phí khi đối tượng từ trần. Ngày 05/7/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban 
hành Quyết định số 29/2016/QĐ-TTg về việc điều chỉnh chế độ trợ cấp hàng 
tháng đối với thanh niên xung phong đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết 
định số 40/2011/QĐ-TTg từ 360.000 đồng/tháng sang hưởng mức trợ cấp 
540.000 đồng/tháng và được áp dụng cho đến nay. 

Giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp thu ý kiến của cử tri và 
tổng hợp tham mưu cấp có thẩm quyền trình Chính phủ xem xét về việc nâng 
mức trợ cấp đối với đối tượng này.

+ Xem xét việc phân luồng, tiếp nhận học sinh tại các trường Trung học 
phổ thông trên địa bàn phường Điện Dương để tạo điều kiện cho con em được 
học tập tại các trường Trung học phổ thông thành phố Hội An (vì phường Điện 
Dương có 10 khối phố nhưng con em của 05 khối phố là Hà Quảng Bắc, Hà 
Quảng Gia, Hà Quảng Đông, Hà Quảng Tây và Hà Bản không được tuyển sinh 
tại Hội An).

Việc phân tuyến tuyển sinh vào lớp 10 công lập hằng năm do UBND các 
huyện, thị xã, thành phố đề xuất (kể cả vùng ven), trên cơ sở đó, Sở Giáo dục và 
Đào tạo tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt và ban hành Kế hoạch tuyển sinh. 
Tiếp thu ý kiến cử tri, trong những năm đến, đề nghị UBND thị xã Điện bàn chỉ 
đạo các địa phương, đơn vị liên quan lập danh sách học sinh ở các phường vùng 
ven với Hội An, đề xuất số lượng phân tuyến tuyển sinh vừa đáp ứng nguyện 
vọng của phụ huynh vừa phù hợp với điều kiện của các trường THPT, báo cáo 
Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, trình UBND tỉnh quyết định.
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- Cử tri huyện Núi Thành, Thăng Bình đề nghị: Có hướng dẫn, giải quyết 
đối với hồ sơ liệt sĩ của một số hộ đồng bào dân tộc thiểu số bị cháy, mất, sao 
lục không có hồ sơ gốc; biện pháp hỗ trợ để đảm bảo việc thực hiện kê khai,  
sao lục hồ sơ, giấy tờ … về thời gian tham gia cách mạng cho các đối tượng thụ 
hưởng chế độ, chính sách người có công đã già yếu, đi lại khó khăn, trí nhớ 
giảm; khắc phục tình trạng sai sót về chính tả, họ tên ghi trong Bằng Tổ quốc 
ghi công tại xã Tam Trà.

Hiện nay, hồ sơ liệt sĩ, hồ sơ người có công không thuộc quân đội, công  
an quản lý được lưu tại kho lưu trữ của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 
tỉnh Quảng Nam, thân nhân liệt sĩ có nhu cầu sao lục hồ sơ để giải quyết các 
chế độ liên quan thì có đơn nêu rõ lý do đề nghị cấp trích lục hoặc sao một số 
giấy tờ trong hồ sơ người có công (có xác nhận của UBND cấp xã nơi thường 
trú) gửi đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam (qua Trung 
tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Nam), để được giải quyết theo quy 
định.

Hướng dẫn, giải quyết đối với tình trạng sai sót về chính tả, họ tên của liệt 
sĩ ghi trong Bằng Tổ quốc ghi công tại xã Tam Trà: Đối với những trường hợp 
này, người thờ cúng liệt sĩ làm đơn đề nghị cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công” 
gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú (kèm theo Bằng cũ nếu còn); Ủy 
ban nhân dân cấp xã xác nhận bản khai, tổng hợp, lập danh sách và lập tờ trình 
gửi về Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động – Thương 
binh và Xã hội có trách nhiệm tổng hợp gửi danh sách về Sở Lao động – 
Thương binh và Xã hội để có văn bản đề nghị Trung ương cấp lại Bằng Tổ quốc 
ghi công theo quy định.

- Cử tri huyện Quế Sơn, thị xã Điện Bàn đề nghị: Có chính sách hỗ trợ phù 
hợp để gia đình các liệt sĩ có điều kiện sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng các phần 
mộ liệt sĩ được an táng tại nghĩa trang của các gia đình đã hư hỏng, xuống cấp.

Hiện nay, các địa phương đang triển khai thực hiện Đề án cải tạo, nâng cấp 
nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 
2022 - 2026 theo Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của HĐND tỉnh 
Quảng Nam, với tổng kinh phí trên 203 tỷ đồng.

Trong thời gian đến, giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp 
với các Sở, ngành liên quan và các địa phương tiếp thu ý kiến cử tri, tổ chức 
khảo sát thực tế tình hình mộ liệt sĩ an táng ngoài nghĩa trang liệt sĩ để tham 
mưu cấp có thẩm quyền xem xét, hỗ trợ kinh phí đảm bảo phù hợp với khả năng 
cân đối ngân sách và tình hình thực tế.

- Cử tri huyện Tiên Phước đề nghị: 
+ Xem xét ưu tiên bổ sung thêm kinh phí hỗ trợ để khuyến khích người dân 

thực hiện tốt hơn Nghị quyết 35/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của HĐND 
tỉnh  (mức phân bổ của huyện 500 triệu/xã hiện nay là thấp so với nhu cầu thực 
tế của người dân).
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Tại Quyết định số 1385/QĐ-UBND ngày 24/5/2022, UBND tỉnh  đã phân 
bổ kinh phí thực hiện Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của 
HĐND tỉnh là 50 tỷ đồng, trong đó huyện Tiên Phước được phân bổ mức kinh 
phí là 08 tỷ, chiếm 16%/16 đơn vị, địa phương được phân bổ vốn. Đây là mức 
phân bổ lớn nhất trên toàn tỉnh. Do đó, đề nghị địa phương khẩn trương giải 
ngân nguồn vốn để hỗ trợ cho người dân. Trong quá trình thực hiện, địa phương 
tiếp tục rà soát, báo cáo nhu cầu về Sở Nông nghiệp và PTNT để có cơ sở cân 
đối từ các huyện không giải ngân hết.

+ Chi trả kịp thời chế độ phụ cấp hằng tháng, quý cho nhân viên y tế thôn.
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2302/QĐ-UBND ngày 06/9/2022 

về việc bổ sung kinh phí thực hiện chính sách đối với cộng tác viên dân số, gia 
đình, trẻ em và nhân viên y tế thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết 
số 12/2022/NQ-HĐND ngày 21/4/2022 của HĐND tỉnh; đến nay đã thực hiện 
cấp kinh phí cho nhân viên y tế thôn về UBND các huyện, thị xã, thành phố 
triển khai chi trả theo quy định.

Đề nghị UBND huyện Tiên Phước tiếp thu ý kiến cử tri, triển khai thực 
hiện chi trả theo đúng quy định.

- Cử tri huyện Đông Giang đề nghị: Có hướng dẫn cụ thể, đơn giản hóa 
các thủ tục để hỗ trợ cho người dân thực hiện Nghị quyết số 35/2021/NQ-
HĐND ngày 29/9/2021 sớm được tiếp cận, thụ hưởng chính sách hỗ trợ của 
tỉnh.

Tại quyết định số 3361/QĐ-UBND ngày 17/11/2021, UBND tỉnh đã mẫu 
hóa hồ sơ, thủ tục đăng ký cho chủ vườn, chủ trang trại. Do vậy, đề nghị địa 
phương căn cứ vào nhu cầu, loại hình đề xuất hỗ trợ là vườn hay trang trại cụ 
thể hóa phù hợp với điều kiện từ địa phương để người dân thuận lợi trong việc 
tiếp cận. Dưới góc độ tỉnh, không thể chi tiết mẫu chung cho toàn tỉnh (những 
huyện miền núi cao khác miền núi thấp và khác đồng bằng). Về hồ sơ thủ tục 
thanh quyết toán, đã hướng dẫn cụ thể tại Quyết định 3361, đồng thời theo phân 
cấp quản lý, đề nghị địa phương giao nhiệm vụ cho các cơ quan chuyên môn 
cấp huyện nghiên cứu hướng dẫn thêm.

- Cử tri huyện Đông Giang đề nghị sớm xây dựng, hoàn thiện và ban hành 
nghị quyết về Bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc thiểu số 
tỉnh Quảng Nam. Cử tri huyện Bắc Trà My đề nghị có cơ chế chính sách hỗ trợ 
xây dựng Nhà làng truyền thống đối với đồng bào dân tộc thiểu số nhằm khôi 
phục và bảo tồn văn hoá truyền thống các dân tộc.

Hiện nay, HĐND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Nghị quyết 23/2022/NQ-
HĐND ngày 20/7/2022 về việc ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định 
mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa 
phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 
vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 
– 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; trong đó bao gồm Dự án số 6: 
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“Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số 
gắn với phát triển du lịch” 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định 2130/QĐ-UBND ngày 
15/8/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang xây dựng Hướng dẫn triển 
khai thực hiện Dự án số 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt 
đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”.

Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương xây dựng Hướng 
dẫn cụ thể và hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện hiệu quả Dự án số 
6 theo ý kiến đề nghị của cử tri.

- Cử tri huyện Nông Sơn đề nghị: 
+ Có phương án khai thác, phát triển du lịch khu nước nóng tại xã Sơn 

Viên.
Đề nghị UBND huyện Nông Sơn nghiên cứu Nghị quyết số 13-NQ/TU 

ngày 20/7/2021 của Tỉnh ủy Quảng Nam về phát triển thương mại, du lịch tỉnh 
Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; các định hướng phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh… đặc biệt là định hướng phát triển kinh tế - xã hội của 
địa phương để đề xuất phương án khai thác, phát triển du lịch khu nước nóng tại 
xã Sơn Viên phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Sau khi hoàn thiện 
Phương án, UBND huyện Nông Sơn lấy ý kiến các Sở liên quan như: Văn hoá, 
Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
Tài nguyên và Môi trường… để hoàn thiện Phương án, làm cơ sở triển khai 
thực hiện theo lộ trình.

+ Đề nghị “Phục dựng lại di tích lịch sử khu căn cứ Tân Tỉnh - Trung 
Lộc”.

Di tích Tân Tỉnh Trung Lộc – Căn cứ Nghĩa hội Quảng Nam tại xã Quế 
Lộc được UBND tỉnh xếp hạng là di tích lịch sử tại Quyết định số 2256/QĐ-
UBND ngày 9/8/2021, đây là địa điểm của căn cứ Nghĩa hội Quảng Nam giai 
đoạn 1866-1887. Hiện nay, di tích Tân Tỉnh Trung Lộc- Căn cứ Nghĩa hội 
Quảng Nam trên thực địa không còn vết tích và cũng không có tư liệu, sơ đồ, 
hình ảnh hiện trạng trước đây về di tích này được lưu trữ. Vì vậy, việc phục 
dựng lại các hạng mục của di tích là không có cơ sở để thực hiện.

Theo Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND ngày 21/4/2022 của HĐND tỉnh 
về Quy định cơ chế hỗ trợ đầu tư, tu bổ các di tích được xếp hạng trên địa bàn 
tỉnh Quảng Nam thì di tích nêu trên được hỗ trợ dựng bia với định mức là 300 
triệu đồng và được bố trí vốn hỗ trợ vào năm 2024. Đề nghị UBND huyện Nông 
Sơn hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 
các Sở, ngành liên quan để được hỗ trợ dựng bia di tích lịch sử khu căn cứ Tân 
Tỉnh – Trung Lộc theo thời gian quy định.

- Cử tri huyện Núi Thành đề nghị: Xem xét hỗ trợ thẻ BHYT hàng năm đối 
với lực lượng cựu Thanh niên  xung phong xã Tam Sơn. 
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- Cử tri Thăng Bình, Phú Ninh đề nghị quan tâm, có cơ chế chính sách, 
BHYT cho cựu thanh niên xung phong, những người trước đây có tham gia xây 
dựng công trình đại thuỷ nông Phú Ninh có hoàn cảnh khó khăn.

Theo quy định hiện hành: Có 17 đối tượng được cấp thẻ BHYT được quy  
định tại khoản 2, 3 Điều 12 Luật BHYT 2008 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 
6 Điều 1 Luật BHYT sửa đổi 2014). Đến thời điểm hiện nay chưa có quy định 
đối với đối tượng theo kiến nghị của cử tri.

Đề nghị UBND các huyện: Núi Thành, Thăng Bình, Phú Ninh thông tin 
cho cử tri rõ các quy định hiện hành.

- Cử tri huyện Núi Thành đề nghị:
+ Xem xét nâng chế độ phụ cấp hằng tháng đối với cán bộ các Hội đặc thù 

(Người cao tuổi, Chữ thập đỏ, Tù yêu nước).
Về chế độ chính sách đối với người làm công tác hội đã được quy định cụ 

thể tại Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định 
chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ 
quy định về tổ chức, hoạt động, quản lý hội; Thông tư số 03/2014/TT-BNV 
ngày 19/6/2014 của Bộ Nội vụ và Quyết định số 4136/QĐ-UBND ngày 
15/12/2011 của UBND tỉnh về chế độ thù lao đối với người nghỉ hưu giữ chức 
danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; đề nghị 
huyện Núi Thành chỉ đạo hướng dẫn thực hiện theo quy định. 

Hiện nay, Bộ Nội vụ đang phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng 
trình Chính phủ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 45/2010/NĐ-CP về tổ 
chức, hoạt động và quản lý hội. Do đó, trong thời gian đến, sau khi có Nghị 
định mới về tổ chức, hoạt động và quản lý hội ban hành, giao Sở Nội vụ theo 
dõi, tiếp tục tham mưu cấp thẩm quyền triển khai thực hiện.

+ Có hướng dẫn, giải quyết đối với hồ sơ liệt sỹ của một số hộ đồng bào 
dân tộc thiểu số bị cháy, mất, sao lục không có hồ sơ gốc; đồng thời, khắc phục 
tình trạng sai sót về chính tả, họ tên ghi trong Bằng Tổ quốc ghi công tại xã 
Tam Trà.

Đề nghị UBND huyện Núi Thành chỉ đạo phòng chuyên môn chủ động 
kiểm tra, hướng dẫn người dân các thủ tục điều chỉnh, sửa đổi hồ sơ liên quan 
theo ý kiến phản ánh, kiến nghị đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành và 
giải quyết kịp thời các chế độ chính sách.

+ Có giải pháp để đưa nội dung dạy bơi vào học tại các trường học để 
tránh tình trạng đuối nước ở trẻ em như hiện nay.

Vấn đề này cũng đã được nêu ra tại Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 
20/7/2022 về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 9: “Chủ động bố trí 
ngân sách hằng năm của địa phương theo phân cấp ngân sách để thực hiện công 
tác phòng, chống đuối nước trẻ em; vận động xã hội hóa xây dựng, bảo dưỡng 
cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ giáo dục thể chất, khu thể dục, 
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thể thao... Xây dựng đề án hồ bơi di động trong hệ thống các trường học. 
Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư hồ bơi cho trường học”. 

Căn cứ vào Nghị quyết nêu trên, UBND tỉnh đã giao cho Sở Giáo dục và 
Đào tạo xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện. 

+ Hằng năm, có kế hoạch tổ chức thi tuyển viên chức ngành giáo dục sớm 
để đảm bảo giáo viên giảng dạy khi khai giảng năm học mới.

Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 5690/KH-UBND ngày 
26/8/2022 về tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam 
năm 2022. Hiện nay, các địa phương và Sở Giáo dục và Đào tạo đang thu nhận 
hồ sơ và chuẩn bị thi tuyển theo kế hoạch. Trong những năm đến, UBND tỉnh 
khuyến khích các địa phương tự tổ chức tuyển dụng viên chức giáo dục để đáp 
ứng nhu cầu dạy học tại địa phương (Một số địa phương như: Tam Kỳ, Điện 
Bàn đã xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo dục riêng).

+ Triển khai thực hiện chương trình tăng cường Tiếng Việt cho học sinh 
người dân tộc Cor, xã Tam Trà khi các em bắt đầu học lớp 1.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo: Năm 2021, Sở Giáo dục và Đào 
tạo đã có Công văn chỉ đạo giảng dạy tăng cường Tiếng Việt cho học sinh tiểu 
học vùng dân tộc thiểu số (Công văn số 714/SGDĐT-GDTH ngày 09/4/2021 về 
việc tập huấn và triển khai dạy học tăng cường tiếng Việt cho học sinh tiểu học 
vùng dân tộc thiểu số năm học 2020-2021) và tổ chức tập huấn cho các địa 
phương có học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu sổ trong đó có Phòng Giáo dục 
và Đào tạo huyện Núi Thành.

Trong 02 năm học 2021-2022 và năm học 2022-2023, Phòng Giáo dục và 
Đào tạo huyện Núi Thành đã triển khai việc tổ chức dạy học và tăng cường 
kiểm tra, giám sát, tư vấn, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động tăng cường Tiếng 
Việt cho học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số tại các Công văn số 
151/PGDĐT ngày 06/9/2021 và Công văn số 524/PGDĐT ngày 08/9/2022 về 
việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học.

Hằng năm, Trường Tiểu học Nguyễn Du, xã Tam Trà đều có Kế hoạch 
tăng cường Tiếng Việt trong hè cho học sinh lớp 1 dân tộc Cor tại các điểm 
trường Phú Trường, điểm trường Phú Tân, điểm trường Phú Tứ 2. Năm học 
2022-2023, có 33 học sinh dân tộc Cor đã được làm quen với Tiếng Việt trước 
khi vào lớp Một.

Tiếp thu ý kiến cử tri, đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo 
giảng dạy tăng cường Tiếng Việt cho học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số 
trong những năm học đến.

- Cử tri huyện Phú Ninh đề nghị: Kiểm tra, giải quyết kịp thời việc hỗ trợ, 
cung cấp vật tư y tế (bông, băng, gạt...) cho các Trạm y tế xã, thị trấn để phục 
vụ công tác khám chữa bệnh cho Nhân dân.
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Việc cung cấp đủ thuốc, vật tư y tế cho các Trạm Y tế xã là thuộc trách 
nhiệm của Trung tâm Y tế huyện. Đề nghị UBND huyện Phú Ninh kiểm tra, chỉ 
đạo giải quyết kịp thời nội dung kiến nghị của cử tri bảo đảm đủ và kịp thời 
thuốc VTYT phục vụ cho công tác khám chữa bệnh tại các Trạm y tế xã, thị 
trấn.

- Cử tri huyện Phú Ninh, Nam Trà My đề nghị: 
+ Tăng chế độ, chính sách hỗ trợ đối với những người hoạt động không 

chuyên trách ở cấp xã, thôn, khối phố.
Về chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp 

xã: Ngày 29/9/2021, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ-
HĐND về sửa đổi điểm b khoản 4 Điều 2 Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND 
ngày 03/10/2019 của HĐND tỉnh quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, 
phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; chế 
độ hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư 
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Theo đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ thêm tăng từ 0,5 
lên 0,9 mức lương cơ sở/người/tháng đối với Phó Chỉ huy trưởng Quân sự và 
0,3 lên 0,7 mức lương cơ sở/người/tháng đối với các chức danh còn lại của 
người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Như vậy mức phụ cấp hằng tháng 
đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã là 1,85 mức lương cơ 
sở/người/tháng (nếu chưa tính trường hợp kiêm nhiệm các chức danh thì mức 
phụ cấp này tương đương với Trung cấp mới ra trường), là mức cao so với các 
tỉnh, thành phố lân cận (Quảng Ngãi: 1,12 - 1,15 mức lương cơ sở; Kon Tum: 
0,9 - 1,04 mức lương cơ sở).

Về chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, 
tổ dân phố: Theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP 
ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, 
công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ 
dân phố thì ngân sách nhà nước thực hiện khoán quỹ phụ cấp bằng 3,0 lần mức 
lương cơ sở để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách 
ở mỗi thôn, tổ dân phố; riêng đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, thôn 
thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có 
thẩm quyền; thôn thuộc xã biên giới hoặc hải đảo được khoán quỹ phụ cấp bằng 
5,0 lần mức lương cơ sở. 

Thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị 
quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 quy định mức phụ cấp, phụ cấp 
kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, 
công an viên, thôn/khối đội trưởng; mức bồi dưỡng, bồi dưỡng kiêm nhiệm đối 
với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam. Theo đó, mức phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không 
chuyên trách ở thôn, tổ dân phố là 1,66 mức lương cơ sở/người/tháng (đối với 
thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên; thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an 
ninh trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn thuộc xã biên giới 
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hoặc hải đảo); 1,0 mức lương cơ sở/người/tháng (đối với các thôn còn lại và tổ 
dân phố). Mức phụ cấp này thực hiện đúng theo quy định tại Nghị định số 
34/219/NĐ-CP. Trong thời gian tới, giao Sở Nội vụ theo dõi, có đề xuất với Bộ 
Nội vụ báo cáo Chính phủ về việc sửa đổi quy định về mức phụ cấp đối với 
người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

- Cử tri huyện Phước Sơn đề nghị: 
+ Quan tâm hỗ trợ kinh phí trợ cấp cho trường hợp tham gia công tác 

Trưởng thôn sau nhiệm kỳ không tham gia nữa.
Nội dung này, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 44/2018/NQ-HĐND 

ngày 06/12/2018  về bãi bỏ tiết 3 điểm 2 khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 
30/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh và quy định mức hỗ trợ 
một lần đối với những người hoạt động không chuyên trách khác ở thôn, tổ dân 
phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 
06/12/2018 về mức hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách thôn, tổ dân phố 
thôi đảm nhận chức danh sau khi sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa 
bàn tỉnh Quảng Nam. Theo đó, đã hỗ trợ chế độ trợ cấp một lần đối với những 
người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam. Kết quả đã giải quyết cho 11.618 trường hợp với tổng kinh phí 
28.094.000.000 đồng. Đối với đề nghị của cử tri huyện Phước Sơn, giao Sở Nội 
vụ ghi nhận và theo dõi, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định khi 
điều kiện ngân sách tỉnh cho phép.

- Cử tri huyện Núi Thành đề nghị: Có cơ chế, chính sách riêng về ưu tiên 
tuyển dụng, xét tuyển/thi tuyển công chức, viên chức đối với sinh viên là con/em 
đồng bào dân tộc thiểu số tự thi đỗ vào các trường đại học, đã tốt nghiệp ra 
trường để tạo nguồn cán bộ phục vụ lâu dài cho miền núi. 

- Cử tri huyện Nam Trà My kiến nghị: Xem xét có cơ chế riêng trong việc 
tổ chức thi tuyển, xét tuyển đối với người dân tộc thiểu số (không tổ chức thi 
chung như hiện nay).

Hiện nay, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 5374/KH-UBND ngày  
16/8/2022 về việc thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 10/02/2022 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số giai 
đoạn 2022 - 2025 và định hướng đến năm 2030, trong đó UBND tỉnh giao Sở 
Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tham 
mưu thực hiện công tác tuyển dụng công chức, viên chức người dân tộc thiểu số 
trên địa bàn tỉnh theo lộ trình được UBND tỉnh phê duyệt, bảo đảm đạt mục tiêu 
Nghị quyết số 21-NQ/TU đề ra. 

Đề nghị các Sở, Ban ngành và địa phương rà soát, đăng ký nhu cầu tuyển 
dụng công chức, viên chức; trong đó có đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng đối với 
người dân tộc thiểu số của đơn vị; Sở Nội vụ tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh 
thực hiện việc tuyển dụng đúng theo quy định của pháp luật.
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- Cử tri thành phố Tam Kỳ đề nghị: 
+ Cần quan tâm đến đời sống gia đình đối tượng chính sách (có hộ gia 

đình có nhiều liệt sĩ nhưng còn nhiều khó khăn).
Tại Khoản 2, Điều 6 của Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH ngày 

09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Ưu đãi người có công với cách 
mạng quy định chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của 
người có công phải được xác định và điều chỉnh phù hợp với điều kiện kinh tế - 
xã hội của đất nước trong từng thời kỳ; bảo đảm mức sống của người có công 
với cách mạng bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư 
nơi cư trú. 

Trong những năm qua, mặc dù kinh tế đất nước còn gặp nhiều khó khăn 
nhưng hàng năm Nhà nước đều dành một phần ngân sách đảm bảo các chế độ 
ưu đãi đối với người có công và thân nhân để thể hiện sự tri ân của Đảng và 
Nhà nước, đồng thời góp phần cải thiện và nâng cao đời sống người có công và 
thân nhân của người có công.

Giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp thu ý kiến của cử tri và 
tổng hợp, nghiên cứu tham  mưu cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

+ Nâng mức hỗ trợ chế độ cho cán bộ cơ sở ở thôn, khối phố; nâng mức 
phụ cấp của Tổ đoàn kết lên 300.000đồng/tháng; đồng thời, quan tâm chế độ 
phụ cấp đối với cán bộ kiêm nhiệm (khối lượng công việc nhiều, làm việc đầy 
đủ nhưng mức lương được hưởng thấp).

Về nâng mức hỗ trợ đối với người hoạt động ở thôn, tổ dân phố: Ngày  
21/4/2022, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND sửa đổi, bổ 
sung một số điều của nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 của 
HĐND tỉnh quy định mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt 
động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, công an viên, thôn/khối đội 
trưởng; mức bồi dưỡng, bồi dưỡng kiêm nhiệm đối với người trực tiếp tham gia 
công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Theo đó, nâng 
mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố 
từ mức 300.000 đồng/người/tháng lên mức 600.000 đồng/người/tháng và được 
ngân sách nhà nước hỗ trợ 3% mức lương cơ sở/người/tháng để đóng bảo hiểm 
y tế (trừ những đối tượng đang được hưởng chế độ BHYT theo quy định).

Về nâng mức bồi dưỡng cho Tổ đoàn kết lên mức 300.000 đồng: Hiện tại 
chưa có văn bản pháp luật quy định về chế độ, chính sách đối với Tổ trưởng, Tổ 
phố các tổ đoàn kết mà việc bồi dưỡng được các địa phương chủ động thực hiện 
tuỳ vào nguồn ngân sách địa phương. Đề nghị UBND thành phố Tam Kỳ căn cứ 
vào tình hình của địa phương thực hiện chi trả chế độ cho Tổ trưởng, Tổ phó tổ 
đoàn kết cho phù hợp.

Về chế độ bảo hiểm thai sản cho người hoạt động không chuyên trách nữ: 
giao Sở Nội vụ tiếp thu, ghi nhận ý kiến này và đề xuất cơ quan có thẩm quyền 
sửa đổi quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.
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Về ưu tiên xét nâng lương cho những người hoạt động không chuyên  
trách hoàn thành tốt nhiệm vụ: Hiện tại, người hoạt động không chuyên trách  
cấp xã chỉ được hưởng phụ cấp theo quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP 
ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, 
công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ 
dân phố và không được xếp lương theo bằng cấp chuyên môn, theo bậc lương, 
do đó, không thực hiện việc xét nâng lương cho người hoạt động không chuyên 
trách cấp xã.

Đề nghị UBND thành phố Tam Kỳ căn cứ các quy định hiện hành hướng 
dẫn triển khai thực hiện.

+ Sớm thực hiện cơ chế hỗ trợ cho người nông dân theo Nghị quyết số 
35/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của HĐND tỉnh .

Năm 2021, UBND thành phố Tam Kỳ chưa ban hành Đề án phát triển 
KTV – KTTT trên địa bàn thành phố, chưa xác định được nhu cầu vốn năm 
2022; do đó không cơ cơ sở phân bổ vốn để địa phương thực hiện. Đến nay, 
UBND thành phố Tam Kỳ đã ban hành đề án và đề xuất nguồn vốn hỗ trợ năm 
2023; đến nay, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổng hợp gửi Sở Tài chính để tham 
mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí cho địa phương thực hiện. Trong quá trình chờ 
nguồn kinh phí năm 2023 phân bổ, đề nghị UBND thành phố Tam Kỳ, rà soát 
nhu cầu, kiểm tra hiện trạng và hướng dẫn người dân nghiên cứu hồ sơ, thủ tục 
để tiếp cận nguồn vốn.

+ Có chế độ bảo hiểm thai sản cho người hoạt động không chuyên trách 
nữ và ưu tiên xét nâng lương cho những người hoạt động không chuyên trách 
hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tất cả những người lao động nữ có đóng BHXH đều được hưởng chế độ 
thai sản theo quy định. Nội dung định mức trong hưởng chế độ bảo hiểm cho 
người lao động (chế độ thai sản) được thực hiện theo quy định của Luật bảo 
hiểm xã hội.

Đề nghị UBND thành phố Tam Kỳ thông tin cho cử tri rõ.
- Cử tri huyện Hiệp Đức đề nghị:
+ Thực hiện cấp phát thuốc hằng tháng cho bệnh nhân tâm thần đảm bảo 

kịp thời, đủ chủng loại thuốc theo quy định; đồng thời, cung cấp đủ thuốc và vật 
tư y tế cho các Trạm y tế.

Thực trạng vừa qua đã có tình trạng chậm trong công tác đấu thầu thuốc, 
vật tư y tiêu hao cho các cơ sở điều trị do nhiều nguyên nhân và nguồn kinh phí  
mua thuốc từ ngân sách có sự chậm trễ khách quan nên chậm cấp phát thuốc 
cho bệnh nhân tâm thần khoảng 5 tháng. 

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Y tế có hướng dẫn cho các cơ sở điều trị cách 
tiến hành mua sắm trong thời gian chờ kết quả của Sở Y tế. Hiện nay, đã cung 
cấp đủ thuốc cho bệnh nhân tâm thần trên địa bàn tỉnh.
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+ Xem xét, có chính sách hỗ trợ đối với giáo viên dạy mẫu giáo không 
hưởng lương (giai đoạn từ năm 1989 trở về trước) nghỉ việc chưa được hưởng 
các chế độ chính sách của Nhà nước.

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan 
và địa phương tổ chức kiểm tra, rà soát đối với giáo viên dạy mẫu giáo không 
hưởng lương (giai đoạn từ năm 1989 trở về trước) nghỉ việc chưa được hưởng 
các chế độ chính sách của Nhà nước theo ý kiến kiến nghị của cử tri; tổng hợp 
báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hỗ trợ theo quy định.

+ Đầu tư thêm một số cây ATM tại các xã có khu công nghiệp, công ty, xí 
nghiệp như xã Bình Lâm, Quế Thọ, Sông Trà để phục vụ nhu cầu của người 
dân.

Đề nghị UBND huyện Hiệp Đức chủ động làm việc với Ngân hàng Nhà 
nước tỉnh để kiểm tra, khảo sát việc đầu tư thêm một số cây ATM đảm bảo phù 
hợp, phục vụ nhu cầu của người dân.

- Cử tri huyện Nam Giang đề nghị: 
+ Có cơ chế chính sách giảm nghèo bền vững thực sự mang lại hiệu quả 

để người dân sớm thoát nghèo; khi xây dựng chính sách cần quan tâm tăng hạn 
mức hỗ trợ lãi suất cho người dân (hiện nay mức hỗ trợ lãi suất vay 36 
tháng/50 triệu đồng/hộ nghèo là chưa đủ thời gian để người dân quay vòng 
vốn).

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối 
hợp với các Sở, Ban ngành và địa phương kiểm tra, rà soát và tổng kết, đánh giá 
Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh về Chính 
sách  khuyến khích thoát nghèo bền vững tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-
2021, trong đó có tổng hợp nội dung đề xuất kiến nghị của cử tri về hỗ trợ  lãi 
suất vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh tại Ngân hàng Chính sách xã hội 
đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; mức vay tối đa theo quy 
định hiện hành tại thời điểm vay, thời gian hỗ trợ lãi suất 60 tháng.

Mặt khác, UBND tỉnh cũng đã giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 
tiếp tục theo dõi, tham mưu thực hiện tốt Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 
04/5/2021 của Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững trên 
địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, Kế hoạch số 3311/KH-UBND ngày 
03/6/2021 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU; theo 
đó, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã thành lập Tổ soạn thảo Nghị 
quyết về Chương trình hỗ trợ thoát nghèo bền vững giai đoạn 2022- 2026, định 
hướng đến năm 2030 (Quyết định số 258/QĐ-LĐTBXH ngày 28/7/2022); trong 
đó tiếp thu kế thừa, phát triển các chính sách khuyến khích thoát nghèo bền 
vững của Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND và tích hợp thêm một số chính 
sách mới vào Chương trình. Hiện nay, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 
đang triển khai xây dựng Chương trình hỗ trợ thoát nghèo bền vững giai đoạn 
2022- 2026, định hướng đến năm 2030 để tham mưu trình cấp có thẩm quyền.
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+ Xem xét đầu tư xây dựng Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại xã 
Đắc Tôi (hiện nay chung 01 Nhà bia tưởng niệm nên người dân xã Đắc Tôi 
phải tập trung tại xã La Dêê để tổ chức các hoạt động tri ân, tôn vinh…).

Giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp thu ý kiến cử tri; trong 
thời gian đến đề nghị Sở phối hợp các ngành có liên quan tổ chức kiểm tra thực 
tế để có cơ sở kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

+ Nâng mức hỗ trợ cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã vì 
hiện nay mức hỗ trợ thấp, khối lượng công việc nhiều.

Ngày 29/9/2021, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ-
HĐND về sửa đổi điểm b khoản 4 Điều 2 Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND 
ngày 03/10/2019 của HĐND tỉnh quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, 
phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; chế 
độ hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư 
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Theo đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ thêm tăng từ 0,5 
lên 0,9 mức lương cơ sở/người/tháng đối với Phó Chỉ huy trưởng Quân sự và 
0,3 lên 0,7 mức lương cơ sở/người/tháng đối với các chức danh còn lại của 
người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Như vậy mức phụ cấp hằng tháng 
đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã là 1,85 mức lương cơ 
sở/người/tháng (nếu chưa tính trường hợp kiêm nhiệm các chức danh thì mức 
phụ cấp này tương đương với Trung cấp mới ra trường), là mức cao so với các 
tỉnh, thành phố lân cận (Quảng Ngãi: 1,12 - 1,15 mức lương cơ sở; Kon Tum: 
0,9 - 1,04 mức lương cơ sở).

+ Quan tâm đầu tư mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị thiết yếu và 
giường bệnh tại các Trạm y tế xã, nhất là các xã biên giới.

Về nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho các Trạm Y 
tế trên địa bàn tỉnh nói chung, huyện Nam Giang (nhất là các xã biên giới) nói 
riêng đã được Sở Y tế khảo sát  lập kế hoạch giai đoạn 2021-2025 và hàng năm 
để đề xuất đầu tư. Đến thời điểm hiện tại hầu hết các Trạm Y tế, nhất là các xã 
thuộc vùng miền núi, biên giới, hải đảo, vùng khó khăn đều được nằm trong các 
dự án, chương trình như: "Chương trình Đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở 
vùng khó khăn" sử dụng vốn vay và viện trợ không hoàn lại của ADB, "Chương 
trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong lĩnh vực y tế" hoặc được đầu 
tư từ nguồn ngân sách sự nghiệp y tế hàng năm.

- Cử tri huyện Phú Ninh, Thăng Bình đề nghị: Quan tâm có cơ chế hỗ trợ 
chính sách, bảo hiểm y tế cho Cựu thanh niên xung phong, những người trước 
đây tham gia thực hiện xây dựng công trình đại thủy nông Phú Ninh có hoàn 
cảnh khó khăn, đau ốm.

Theo quy định tại Điểm d, khoản 1, điều 1, Quyết định số 290/2005/QĐ-
TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ thì thanh niên xung phong 
tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30/4/1975 trở về trước đã 
phục viên, xuất ngũ, thôi việc nếu chưa được hưởng chế độ bảo hiểm y tế thì 
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được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định pháp luật hiện hành về chính 
sách bảo hiểm xã hội.

Những người trước đây tham gia thực hiện xây dựng công trình đại thủy 
nông Phú Ninh sau năm 1975 hiện nay chưa có chính sách ưu đãi đối với đối 
tượng này. Giao Sở Lao động – Thương binh và Xã  hội tiếp thu ý kiến cử tri và 
theo dõi, tổng hợp kiến nghị Trung ương xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

- Cử tri các huyện: Tiên Phước, Núi Thành, Phú Ninh, Thăng Bình, Hiệp 
Đức, Phước Sơn đề nghị: Sớm điều chỉnh, bổ sung mức hỗ trợ sửa chữa và xây 
mới nhà ở cho gia đình chính sách phù hợp với vật giá trong giai đoạn hiện 
nay, để các gia đình chính sách có điều kiện khắc phục tình trạng nhà ở khi 
xuống cấp (xem xét nâng mức hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, 
gia đình thuộc diện có nguy cơ sạt lở cho phù hợp với thực tế, mức hỗ trợ xây 
mới 40.000.000 đồng và sửa chữa 20.000.000 đồng như hiện nay không phù 
hợp).

Hiện nay, Trung ương chưa có quy định về tăng mức hỗ trợ xây mới, sửa  
chữa nhà ở cho các hộ gia đình chính sách người có công cách mạng. Vấn đề 
này, UBND tỉnh đã giao Sở Xây dựng tỉnh tổng hợp Báo cáo số 71/BC-SXD 
ngày 30/3/2022 báo cáo về nhu cầu hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với 
cách mạng và thân nhân liệt sĩ giai đoạn 2021-2025, trong đó có kiến nghị với 
Trung ương về nâng mức hỗ trợ từ 60 đến 80 triệu đồng đối với hộ xây mới; 30 
đến 40 triệu đồng đối với hộ sửa chữa.

Sở Xây dựng, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp thu ý kiến cử tri, 
trong thời gian đến tiếp tục theo dõi, tổng hợp tham mưu kiến nghị cấp trên xem 
xét, quyết định.

- Cử tri huyện Bắc Trà My đề nghị:
+ Có cơ chế chính sách hỗ trợ xây dựng Nhà làng truyền thống đối với 

đồng bào dân tộc thiểu số nhằm khôi phục và bảo tồn văn hoá truyền thống các 
dân tộc.

UBND huyện Bắc Trà My chủ động làm việc với Sở Văn hóa- Thể thao và 
Du lịch, Ban Dân tộc tỉnh để xem xét, lồng ghép hỗ trợ xây dựng Nhà truyền 
thống theo các chương trình, chính sách hiện hành.

+ Sớm ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022-
2025 trên địa bàn tỉnh; đồng thời, nâng mức hỗ trợ hàng năm đối với các xã đạt 
chuẩn nông thôn mới (hiện nay mức hỗ trợ 500 triệu đồng/xã/năm là thấp).

Đối với Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao đã được UBND tỉnh ban hành tại 
Quyết định số 2333/QĐ-UBND ngày 08/9/2022 ban hành Bộ tiêu chí về xã 
nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022-2025 thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam. 

Đề nghị UBND huyện Bắc Trà My tổ chức thực hiện và thông tin lại cho 
cử tri biết.
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Về nội dung nâng mức hỗ trợ hàng năm đối với các xã đã đạt chuẩn nông 
thôn mới (hiện nay mức hỗ trợ 500 triệu đồng/xã/năm là thấp): Hiện nay, ngoài 
nguồn vốn duy trì nâng chuẩn cho các xã đã đạt chuẩn NTM với mức 500 triệu 
đồng/xã/năm (ngân sách tỉnh) thì UBND tỉnh đã phân bổ vốn đầu tư trung hạn 
ngân sách Trung ương cho các xã đã đạt chuẩn NTM thêm với mức khoảng 500 
triệu đồng/xã/năm; như vậy cả 02 nguồn (ngân sách TW và ngân sách tỉnh) là 
1.000 triệu đồng/xã. Tuy mức hỗ trợ này chưa đáp ứng nhu cầu của địa phương, 
tuy nhiên ngân sách tỉnh hiện nay còn nhiều khó khăn và mục tiêu trong xây 
dựng NTM Trung ương giao tương đối cao nên cần phải dành nguồn lực để cân 
đối cho các xã chưa đạt chuẩn NTM và các xã mới đạt 8-9 tiêu chí để đến năm 
2025 không còn xã dưới 15 tiêu chí. Tiếp thu ý kiến góp ý của cử tri, UBND 
tỉnh sẽ xem xét báo cáo HĐND tỉnh hỗ trợ thêm cho các xã đã đạt chuẩn NTM 
khi xuất hiện nguồn.

- Cử tri huyện Tây Giang đề nghị: Tiếp tục chi trả kinh phí hỗ trợ khắc 
phục thiên tai còn lại của năm 2020 cho người dân xã Bhalêê.

Theo ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 2592/STC-NS ngày 
29/9/2022: Trên cơ sở kết quả kiểm tra, thống kê đánh giá, báo cáo của UBND 
các huyện, thị xã, thành phố về tình hình thiệt hại, đề xuất nhu cầu hỗ trợ kinh 
phí khắc phục hậu quả do bão, mưa lũ gây ra trong năm 2020, ý kiến chỉ đạo 
của UBND tỉnh, Sở Tài chính đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tham 
mưu UBND tỉnh quyết định hỗ trợ kinh phí cho các huyện, thị xã, thành phố, để 
làm nhà, sửa chữa nhà và di dời nhà ở ra khỏi vùng bị sạt lở; hỗ trợ sửa chữa, 
khắc phục cấp bách cơ sở hạ tầng thiết yếu; hỗ trợ khôi phục sản xuất nông 
nghiệp; đồng thời, tổng hợp báo cáo các cơ quan trung ương theo quy định. 

Đến nay, các đơn vị, địa phương đã tổ chức khắc phục hậu quả do bão, 
mưa lũ gây ra trong năm 2020, đang tổng hợp, báo cáo quyết toán kinh phí ngân 
sách tỉnh hỗ trợ. Việc UBND các huyện Tây Giang, Nam Giang chậm trễ trong 
rà soát, báo cáo sau khi kết thúc các đợt thiên tai trong năm 2020, chưa đảm bảo 
theo thời gian quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐCP ngày 09/01/2017 của 
Chính phủ và Thông tư liên tịch số 43/2015/TTLTBNNPTNTBKHĐT ngày 
23/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT và Bộ Kế hoạch & Đầu tư thuộc 
trách nhiệm của UBND các huyện, các huyện tự cân đối nguồn để thực hiện 
khắc phục thiên tai năm 2020 theo quy định.

- Cử tri huyện Nam Trà My đề nghị:
+ Xem xét, có cơ chế, chính sách thu hút đối với cán bộ, công chức, viên 

chức, lực lượng vũ trang công tác tại huyện nhằm khắc phục, hạn chế việc cán 
bộ, công chức xin nghỉ việc hoặc chuyển công tác, dẫn đến thiếu hụt nhân lực, 
nhất là đội ngũ nhân viên y tế và giáo viên.

Hiện nay, UBND tỉnh đã giao Sở Nội vụ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào 
tạo và một số cơ quan liên quan tham mưu đề xuất cơ chế khuyến khích giáo 
viên yên tâm công tác, ổn định lâu dài ở khu vực miền núi, khắc phục tình  
trạng thiếu giáo viên công tác ở vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn.
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Đề nghị Sở Nội vụ phối hợp với Sở Giáo dục và  Đào tạo, Sở Tài chính và 
một số cơ quan liên quan căn cứ chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 
117/TB-UBND ngày 08/4/2022 sớm tham mưu đề xuất cơ chế; báo cáo UBND 
tỉnh xin ý kiến các Bộ, ngành Trung ương liên quan và hoàn chỉnh đề án trình 
HĐND tỉnh để triển khai thực hiện.

+ Tiếp tục thực hiện đề án 500 để tăng cường cán bộ cho cấp xã.
Đề án tuyển chọn, đào tạo nguồn cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn trên  

địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2016 (gọi tắt là Đề án 500 tỉnh) đã kết thúc. Đa số 
các học viên được tuyển chọn đều được bố trí giữ các vị trí chủ chốt ở cấp xã, 
một số được luân chuyển về cấp huyện, cấp tỉnh. Hiện nay, thực hiện tinh giản 
biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo theo Nghị 
quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị; thực hiện đổi mới, sắp 
xếp tổ chức, bộ máy theo Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW của 
Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, bộ máy biên chế cấp xã cơ bản đã ổn 
định và bố trí đủ, đúng quy định. Do đó, việc tiếp tục thực hiện đề án 500 tăng 
cường cán bộ cho cấp xã không thể tiếp tục thực hiện.

- Cử tri huyện Phước Sơn đề nghị tiếp tục hỗ trợ kinh phí khuyến khích 
người dân thoát nghèo bền vững.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 
của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững giai đoạn 
2017-2021, hằng năm (từ 2018 đến nay), UBND tỉnh đã phân bổ, giao dự toán 
ngay từ đầu năm cho các địa phương để làm cơ sở thực hiện chi trả đầy đủ 
chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững (thưởng, y tế, giáo dục, tín 
dụng…) cho các hộ gia đình được công nhận thoát nghèo bền vững trong giai 
đoạn 2017-2021 theo nội dung Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND. Trong đó, 
huyện Phước Sơn đã được phân bổ trong giai đoạn 2018-2022 là 
39.260.582.000 đồng, cụ thể: Năm 2018: 4.902.791.000 đồng; Năm 2019: 
9.048.791.000 đồng; Năm 2020: 9.812.000.000 đồng; Năm 2021: 
9.561.000.000 đồng; Năm 2022: 5.936.000.000 đồng. Theo báo cáo hằng năm 
của các Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: nguồn kinh phí được tỉnh 
phân bổ đảm bảo kịp thời, đủ và địa phương chi đúng các chế độ chính sách 
theo Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND. 

Trên cơ sở ý kiến phản ánh của cử tri, đề nghị UBND huyện Phước Sơn 
chỉ đạo các Phòng chuyên môn tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ cho 
những hộ đã thoát nghèo, thoát cận nghèo từ 2021 trở về trước cho đến hết thời 
gian thụ hưởng theo quy định của Nghị quyết và theo đúng hướng dẫn của Sở 
Lao động - Thương binh và Xã hội. Đồng thời, thực hiện rà soát, đối chiếu với 
nguồn kinh phí được phân bổ với kết quả thực hiện chi trả chính sách hỗ trợ cho 
các hộ gia đình được công nhận thoát nghèo bền vững trong giai đoạn 2017-
2021 tại địa phương; trường hợp có khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện 
chi trả chính sách, huyện có trách nhiệm tổng hợp báo cáo về Sở Lao động – 
Thương binh và Xã hội để xem xét giải quyết theo thẩm quyền.
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- Cử tri các huyện: Tiên Phước, Núi Thành, Phú Ninh, Thăng Bình, Hiệp 
Đức, Phước Sơn đề nghị: Sớm điều chỉnh, bổ sung mức hỗ trợ sửa chữa và xây 
mới nhà ở cho gia đình chính sách phù hợp với vật giá trong giai đoạn hiện 
nay, để các gia đình chính sách có điều kiện khắc phục tình trạng nhà ở khi 
xuống cấp (xem xét nâng mức hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, 
gia đình thuộc diện có nguy cơ sạt lở cho phù hợp với thực tế (mức hỗ trợ xây 
mới 40.000.000 đồng và sửa chữa 20.000.000 đồng như hiện nay không phù 
hợp).

Hiện nay, Trung ương chưa có quy định về tăng mức hỗ trợ xây mới, sửa 
chữa nhà ở cho các hộ gia đình chính sách người có công cách mạng. Vấn đề 
này, UBND tỉnh đã giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Lao động – 
Thương binh và Xã hội tổng hợp về nhu cầu hỗ trợ về nhà ở đối với người có 
công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ giai đoạn đến, trong đó có kiến nghị với 
Trung ương về nâng mức hỗ trợ từ 60 đến 80 triệu đồng đối với hộ xây mới; 30 
đến 40 triệu đồng đối với hộ sửa chữa.

Giao Sở Xây dựng, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp thu ý kiến 
cử tri, tiếp tục theo dõi, tham mưu đề xuất kiến nghị với Trung ương xem xét, 
quyết định.

6. Lĩnh vực pháp chế, nội chính:
- Cử tri thị xã Điện Bàn đề nghị: Xem xét điều chỉnh để những người hoạt 

động không chuyên trách ở xã và thôn khi kiêm nhiệm được hưởng 100% đối 
với chức danh được kiêm nhiệm.

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành  
Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính  trị 
tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, giảm chi ngân sách thì việc quy  định 
kiêm nhiệm hưởng 100% là không phù hợp với quy định của Trung ương.

- Cử tri huyện Núi Thành đề nghị: Xem xét, bố trí 02 cộng tác viên y 
tế/thôn đối với xã Tam Trà như trước đây để đảm bảo công tác tuyên truyền, 
hướng dẫn người dân chăm sóc sức khỏe ban đầu (bố trí 01 cộng tác viên/thôn 
như đề án hiện nay rất khó cho xã vì địa bàn rộng, đi lại khó khăn, dân cư có cả 
đồng bào dân tộc Cor và Kinh).

Hiện tại, việc bố trí công tác viên dân số y tế thôn thực hiện theo Quyết 
định số 694/QĐ-UBND ngày 16/3/2022 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án  
kiện toàn, sắp xếp đội ngũ cộng tác viên dân số, gia đình, trẻ em và nhân viên y 
tế thôn, bản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Theo đó, đối với thôn đặc biệt khó 
khăn bố trí tối đa 02 nhân viên, tổ dân phố, thôn còn lại bố trí 01 nhân viên. Xã 
Tam Trà hiện nay không thuộc xã đặc biệt khó khăn theo quy định, do đó, chỉ 
được bố trí 01 nhân viên y tế thôn.

- Cử tri huyện Phú Ninh đề nghị: 
+ Sớm có giải pháp đóng cửa mỏ và kiên quyết xử lý dứt điểm tình trạng 

khai thác vàng trái phép tại mỏ vàng Bồng Miêu;
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Ngày 15/3/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 
488/QĐ-BTNMT phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản quặng vàng tại mỏ 
Bồng Miêu thuộc xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, trong đó 
giao UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị thi công thực hiện Đề 
án, với nhiệm vụ thực hiện các giải pháp về mặt kỹ thuật, môi trường để đưa 
các khu vực đã khai thác, các bãi thải, đập thải và các công trình phụ trợ khai 
thác, tuyển và luyện quặng vàng về trạng thái an toàn, đáp ứng yêu cầu về môi 
trường; bàn giao diện tích đất khu vực đóng cửa mỏ (sau khi có Quyết định 
đóng cửa mỏ khoáng sản) cho UBND tỉnh để quản lý theo quy định của pháp 
luật. Thời gian thực hiện đóng cửa mỏ là 12 tháng, kinh phí thực hiện từ nguồn 
ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường của Công ty TNHH khai thác vàng Bồng 
Miêu tại Kho bạc Nhà nước huyện Phú Ninh và bổ sung từ ngân sách tỉnh 
Quảng Nam theo quy định.

Sau khi có Quyết định phê duyệt Đề án, UBND tỉnh đã ban hành Quyết 
định số 806/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 giao nhiệm vụ chủ đầu tư thực hiện Đề 
án đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; 
ban hành Quyết định số 1750/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 giao Ban Quản lý dự 
án đầu tư xây dựng tỉnh lập, trình thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án  
Đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu. Ngày 22/8/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết 
định số 2189/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án và tại kỳ họp thứ 
10, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ban hành Nghị quyết số 44/NQ-
HĐND ngày 29/8/2022 thống nhất bổ sung dự án Đóng cửa mỏ vàng Bồng 
Miêu vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch 
đầu tư công năm 2022. Hiện nay, UBND tỉnh đang triển khai các bước tiếp theo 
để thực hiện Đề án theo quy định.

Về tình trạng khai thác vàng trái phép tại mỏ vàng Bồng Miêu, UBND tỉnh 
đã có nhiều văn bản chỉ đạo các Sở, ngành liên quan phối hợp với UBND huyện 
Phú Ninh, Tiên Phước tiếp tục kiểm tra, truy quét các tụ điểm khai thác vàng 
trái phép, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo đúng quy định của 
pháp luật, gần đây nhất là Kế hoạch số 5491/KH-UBND ngày 20/8/2021, các 
Công văn số 1359/UBND-KTN ngày 09/3/2022, số 4437/UBND-KTN ngày 
08/7/2022. 

Trong thời gian tới, UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh, UBND huyện Phú 
Ninh  căn cứ chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản nêu trên, tiếp tục tăng cường 
tổ chức kiểm tra, truy quét hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực 
mỏ vàng Bồng Miêu, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

+ Rà soát, thực hiện nhất quán chủ trương tinh giảm, sáp nhập đối với các 
Hội đặc thù tránh tình trạng không thống nhất giữa các địa phương (có nơi sáp 
nhập, có nơi xóa, có nơi không thực hiện).

Ngày 05/7/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Báo cáo số 204-BC/TU  về 
việc báo cáo kết quả 02 năm thực hiện Kế hoạch số 310/KH-TU ngày  
17/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Báo cáo có gửi các huyện, thị, thành  
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ủy). Theo đó, tại Báo cáo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nêu một số nhiệm vụ, giải 
pháp trọng tâm về công tác Hội trong thời gian đến. Ngoài ra, ngày 08/9/2022, 
Tỉnh ủy có Thông báo số 405-TB/TU thông báo kết luận của đồng chí Lê Văn 
Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh tại 
buổi làm việc với các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ của 
tỉnh (Thông báo số 405-TB/TU có gửi các huyện, thị, thành ủy). Tại Thông báo 
số 405-TB/TU có nội dung chỉ đạo “…chỉ đạo chính quyền các cấp, nhất là 
chính quyền cấp huyện tập trung tham mưu cấp ủy sắp xếp lại các hội quần 
chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp huyện, cấp xã độc lập, thống 
nhất với tên gọi, tính chất của tổ chức hội cấp tỉnh…”.

Đề nghị huyện Phú Ninh chủ động cập nhật các nội dung chỉ đạo tại Báo 
cáo số 204-BC/TU và Thông báo số 405-TB/TU của Tỉnh ủy để thực hiện việc 
sắp xếp các hội theo đúng quy định và thẩm quyền được giao. 

- Cử tri huyện Hiệp Đức đề nghị: Có quy định chế độ phụ cấp cho chức 
danh phó trưởng Ban công tác mặt trận thôn, khối phố; đồng thời có chính sách 
hỗ trợ phù hợp đối với cán bộ thôn (bí thư chi bộ, trưởng thôn, khối phố, trưởng 
Ban công tác mặt trận) có thời gian công tác từ 10 trở lên khi nghỉ việc.

Giao Sở Nội vụ tiếp thu, ghi nhận và nghiên cứu đề xuất với cơ quan có 
thẩm quyền xem xét, quyết định.

- Cử tri huyện Tây Giang đề nghị: Sớm giải quyết dứt điểm việc chồng lấn 
địa giới hành chính giữa xã Gari, huyện Tây Giang với xã Chơ Chun, huyện 
Nam Giang.

Tuyến địa giới hành chính giữa xã Ga Ri, huyện Tây Giang và xã Chơ 
Chun, huyện Nam Giang ổn định không xảy ra tranh chấp. Tuy nhiên, bà con  
xã Ga Ri, huyện Tây Giang có canh tác trên địa phận xã Chơ Chun, huyện Nam 
Giang (xâm canh). Đây là vấn đề xâm canh, đề nghị UBND xã Chơ Chun, 
huyện Nam Giang tiếp tục tạo điều kiện để Nhân dân xã Ga Ri, huyện Tây 
Giang tiếp tục canh tác như hiện nay và hai địa phương tiếp tục quản lý địa giới 
hành chính theo bản đồ, hồ sơ 364.

- Cử tri huyện Đông Giang đề nghị: Có giải pháp cụ thể trong việc quản 
lý, thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan đến sổ hộ khẩu, tránh gây 
phiền hà, khó khăn cho người dân sau khi thu hồi sổ hộ khẩu để thực hiện Luật 
Cư trú 2020 và hướng dẫn của Bộ Công an (vì kể từ ngày 01/01/2023 sổ hộ 
khẩu, sổ tạm trú bằng giấy sẽ không còn giá trị sử dụng).

Theo Điều 38 Luật Cư trú năm 2020 quy định: “Khi công dân thực hiện 
thủ tục đăng ký, khai báo về cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong Sổ hộ khẩu, 
Sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi Sổ hộ khẩu, Sổ 
tạm trú đã cấp, thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu cư 
trú theo quy định của Luật này và không cấp mới, cấp lại Sổ hộ khẩu, Sổ tạm 
trú”. 
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Để thống nhất thực hiện đồng bộ, hiệu quả, nhằm tạo điều kiện thuận lợi, 
giảm phiền hà cho công dân trong thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch 
dân sự, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân khi Sổ hộ khẩu, Sổ tạm 
trú có giá trị đến hết ngày 31/12/2022; theo chức năng, nhiệm vụ quản lý, Công 
an tỉnh đã ban hành Công văn số 3337/CAT-QLHCvTTXH ngày 13/9/2022 đề 
nghị các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp triển 
khai thực hiện Luật Cư trú năm 2020; trong đó, hướng dẫn 07 phương thức sử 
dụng thông tin công dân thay việc xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi thực 
hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự gồm:

(1) Sử dụng thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử là giấy tờ pháp lý 
chứng minh thông tin về cá nhân, nơi thường trú: Tại khoản 1, Điều 3, Điều 18 
và Điều 20 Luật Căn cước công dân năm 2014 quy định Căn cước công dân là 
thông tin cơ bản về lai lịch, nhận dạng của công dân; khi công dân xuất trình thẻ 
Căn cước công dân theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền 
thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền không được yêu cầu công dân xuất 
trình thêm giấy tờ khác chứng nhận các thông tin về Căn cước công dân.

(2) Sử dụng thiết bị đọc mã QRCode trên thẻ Căn cước công dân có gắn 
chíp: Công dân, cơ quan, tổ chức sử dụng thiết bị đọc QRCode (theo tiêu chuẩn 
do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành) tích hợp với máy tính hoặc thiết bị 
di động để đọc thông tin công dân từ mã QRCode trên thẻ Căn cước công dân.

(3) Sử dụng thiết bị đọc chíp trên thẻ Căn cước công dân: Công dân, cơ 
quan, tổ chức sử dụng thiết bị đọc thông tin trong chíp trên thẻ Căn cước công 
dân phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, giao dịch dân sự… Thiết bị này do 
Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật 
tự xã hội nghiên cứu kết hợp sản xuất. Hiện nay, Công an các huyện, thị xã, 
thành phố đã được trang bị và sử dụng.

(4) Người dân tra cứu, khai thác thông tin cá nhân trực tuyến trong Cơ sở 
dữ liệu quốc gia về dân cư để sử dụng khi thực hiện các thủ tục hành chính, 
giao dịch dân sự, bằng cách:

Bước 1: Công dân truy cập vào trang web dân cư quốc gia theo địa chỉ: 
https://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn.

Bước 2: Đăng nhập tài khoản/mật khẩu truy cập (sử dụng tài khoản Cổng 
dịch vụ công quốc gia); xác thực nhập mã OTP được hệ thống gửi về điện thoại.

Bước 3: Tại trang chủ, truy cập vào chức năng “Thông tin công dân” và 
nhập các thông tin theo yêu cầu: Họ tên, số định danh cá nhân, ngày sinh, số 
điện thoại, mã xác nhận. Sau đó, nhấn Tìm kiếm.

Bước 4: Thông tin cơ bản của công dân sẽ hiển thị trên màn hình gồm: Họ, 
chữ đệm và tên khai sinh; Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính; Nơi đăng ký khai 
sinh; Quê quán; Nơi thường trú; Số định danh cá nhân; Số chứng minh nhân 
dân. 
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(5) Sử dụng ứng dụng VNeID hiển thị các thông tin trên các thiết bị điện 
tử để phục vụ giải quyết các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự (theo Quyết 
định số 34/QĐ-TTg ngày 08/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ)

Bước 1: Công dân đến cơ quan Công an đăng ký tài khoản mức 2; thực 
hiện cài đặt ứng dụng VNeID; thực hiện kích hoạt tài khoản trên thiết bị di 
động; khi nhận được tin nhắn thông báo đăng ký tài khoản thành công theo các 
bước trong ứng dụng VNeID.

Bước 2: Sau khi được kích hoạt, việc sử dụng tài khoản định danh điện tử 
như sau:

- Công dân thực hiện đăng nhập một lần trên cổng dịch vụ công quốc gia 
(liên thông với cổng dịch vụ công các Bộ, ngành, địa phương) với tên tài khoản 
là số định danh cá nhân và mật khẩu để thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. 
Tùy từng dịch vụ công trực tuyến, thông tin của công dân sẽ được điền vào biểu 
mẫu điện tử, người dân không phải điền và không sửa được thông tin.

- Sử dụng các thông tin hiển thị trên VNeID: Công dân sử dụng tài khoản, 
mật khẩu đăng nhập ứng dụng VNeID trên thiết bị di động. Các thông tin căn 
cước công dân, thông tin dân cư được tích hợp hiển thị trên ứng dụng VNeID để 
người dân, cơ quan, tổ chức sử dụng để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính 
và các giao dịch của người dân.

- Các doanh nghiệp, tổ chức kết nối trực tiếp với hệ thống định danh xác 
thực hiện tử của Bộ Công an để sử dụng xác thực điện tử tài khoản định danh 
điện tử của người dân.

(6) Sử dụng giấy xác nhận thông tin về cư trú (ban hành kèm theo Thông 
tư số 56/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an): Công dân trực tiếp đến cơ 
quan đăng ký cư trú trong cả nước không phụ thuộc vào nơi cư trú của công dân 
để đề nghị cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú hoặc gửi yêu cầu xác nhận 
thông tin về cư trú qua dịch vụ công trực tuyến khi cần thiết (Cổng dịch vụ công 
quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú). 
Cơ quan đăng ký cư trú sẽ cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú cho công dân 
dưới hình thức văn bản hoặc văn bản điện tử theo yêu cầu của công dân. Giấy 
xác nhận thông tin về cư trú có giá trị 30 ngày kể từ ngày cấp và có giá trị 6 
tháng kể từ ngày cấp đối với trường hợp quy định tại Khoản 1, Điều 19 Luật Cư 
trú xác nhận về việc khai báo cư trú. 

Thời gian qua, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an cấp xã triển khai thực hiện 
hiệu quả, tạo điều kiện tối đa cho công dân khi giải quyết các thủ tục cấp giấy 
xác nhận thông tin về cư trú để thực hiện thủ tục hành chính khi có yêu cầu.

(7) Sử dụng Thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về dân cư (theo quy định tại Thông tư số 59/TT-BCA ngày 
15/5/2021 của Bộ Công an): 

Hiện nay, Công an cấp xã đã thực hiện cấp Thông báo số định danh và 
thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho người dân chưa được cấp 
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Căn cước công dân để người dân sử dụng giải quyết các thủ tục hành chính, các 
giao dịch dân sự cần chứng minh nơi cư trú của công dân.  

Đề nghị UBND huyện Đông Giang chỉ đạo Công an địa phương căn cứ 
các quy định nêu trên để hướng dẫn người dân triển khai thực hiện.

- Cử tri thành phố Tam Kỳ đề nghị:
+ Tăng cường tuần tra, nắm tình hình để đảm bảo an ninh, trật tự an toàn 

xã hội nhất là tình trạng các tệ nạn xã hội, trộm cắp... có chiều hướng gia tăng.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và UBND tỉnh, trong thời gian qua, 

Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an thành phố Tam Kỳ 
làm tốt vai trò nòng cốt trong tham mưu cấp ủy, chính quyền thành phố lãnh 
đạo, chỉ đạo, giải quyết hiệu quả các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự; triển 
khai nhiều kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình, theo dõi, quản lý chặt 
các loại đối tượng, bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính 
trị, hoạt động của các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm và làm việc trên 
địa bàn thành phố. Tập trung lực lượng tổ chức thực hiện đồng bộ các biện pháp 
nghiệp vụ phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với hoạt động của các loại tội phạm 
và hành vi vi phạm pháp luật; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên bảo 
đảm an ninh trật tự tại những địa bàn trọng điểm, phức tạp, nhất là vào ban đêm 
để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp 
luật. Qua đó, tình hình an ninh trật tự được giữ vững; đã điều tra, khám phá 
78/89 vụ phạm tội về trật tự xã hội (tỷ lệ 87,6%), trong đó, đã phát hiện, điều tra 
làm rõ 31/37 vụ trộm cắp tài sản (tỷ lệ 83,8%), thu hồi nhiều tài sản có giá trị. 
Tội phạm và tệ nạn ma túy được tập trung đấu tranh quyết liệt, phát hiện, bắt 
giữ 21 vụ 46 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 13,68g heroin, 52,507g ma 
túy tổng hợp và nhiều tang vật có liên quan; 38 vụ 236 đối tượng sử dụng trái 
phép chất ma túy (có 19 vụ 192 đối tượng tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy 
tại các cơ sở kinh doanh karaoke, khách sạn, quán bar). Phát hiện 30 vụ 150 đối 
tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc; trong đó, triệt xóa 02 vụ 12 đối tượng tổ 
chức đánh bạc, đánh bạc trên mạng Internet với số tiền trên 15 tỷ đồng...

Thời gian đến, đề nghị Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo các phòng nghiệp vụ 
và Công an thành phố Tam Kỳ tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo 
dục pháp luật về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, tập trung tuyên truyền 
tại các khu vực, địa bàn trọng điểm, nơi có tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội 
phức tạp. Chỉ đạo giải quyết các vụ mâu thuẫn, khiếu kiện ngay từ cơ sở, không 
để thành “điểm nóng” phức tạp về an ninh, trật tự. Triển khai thực hiện đồng bộ 
các mặt công tác phòng, chống tội phạm; tăng cường công tác tuần tra kiểm 
soát, nhất là vào ban đêm; mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội 
phạm và tệ nạn xã hội nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 
2023, trong đó, tập trung đấu tranh với số đối tượng trọng điểm về hình sự, kinh 
tế, ma túy... đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh nói chung và 
thành phố Tam Kỳ nói riêng.
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+ Có giải pháp cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ 
tại các bộ phận tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ thủ tục liên quan đến lĩnh vực đất 
đai nhằm tạo thuận lợi cho người dân.

Theo báo cáo của UBND thành phố Tam Kỳ: Do đặc thù phức tạp của quy 
trình cấp GCN Quyền sử dụng đất, hiện nay, lĩnh vực đất đai là một trong hai 
lĩnh vực có số lượng hồ sơ trễ hạn lớn của thành phố. Trong 09 tháng đầu năm, 
tỉ lệ trễ hạn của hồ sơ trên lĩnh vực đất đai là 29,7% (tỉ lệ đúng hạn 70,3%) cao 
hơn mặt bằng chung xử lý hồ sơ của các phòng, ban, đơn vị thành phố. Bên 
cạnh nguyên nhân khách quan như: số lượng hồ sơ tiếp nhận trên lĩnh vực đất 
đai có số lượng lớn, quy trình xử lý hồ sơ đất đai trải qua nhiều bước, các hồ sơ 
chậm xử lý là các hồ sơ phức tạp qua nhiều thời kỳ,… còn có nguyên nhân chủ 
quan đến từ các cơ quan, đơn vị xử lý hồ sơ. 

Thực hiện chỉ đạo chung của UBND tỉnh, UBND thành phố Tam Kỳ đã 
tập trung chỉ đạo Trung tâm Hành chính công triển khai thực hiện một số giải 
pháp như sau:

+ Ký hợp đồng với Bưu điện thực hiện luân chuyển hồ sơ đất đai từ Trung 
tâm HCC thành phố tới các đơn vị xử lý trong ngày để kịp thời xử lý.

+ Ban hành văn bản yêu cầu các phòng, đơn vị khi trả hồ sơ đất đai cho 
công dân phải nêu rõ lí do trả, cách khắc phục và đầu mối hướng dẫn để người 
dân thực hiện tiếp. 

+ Định kỳ hằng tháng, Trung tâm Hành chính công thành phố trích xuất 
các hồ sơ trễ hẹn trên lĩnh vực đất đai gửi UBND các xã, phường để xử lý theo 
chỉ đạo của UBND thành phố.

+ Yêu cầu các đơn vị thực hiện chậm phải xin lỗi đối với các hồ sơ trễ hẹn 
theo đúng nội dung Quyết định số 3200/QĐ-UBND ngày 07/10/2019 của 
UBND tỉnh Quảng Nam.

+ Bố trí thêm cán bộ của Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ Tam Kỳ (03 cán 
bộ) để giải quyết tình trạng người dân xếp hàng chờ nộp hồ sơ. Đến nay đã 
không còn tình trạng ùn ứ đầu ngày.

+ Thực hiện phân luồng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận đất 
đai để tiết kiệm thời gian cho người dân.

UBND tỉnh đề nghị các địa phương chủ động khắc phục tình hình trễ hạn 
của hồ sơ trên lĩnh vực đất đai thuộc khâu xử lý nhằm nâng cao sự hài lòng của 
người dân theo Quyết định số 3200/QĐ-UBND ngày 07/10/2019 của UBND 
tỉnh.

7. Nông - lâm - ngư nghiệp:
- Cử tri thị xã Điện Bàn đề nghị: Cần quy định cụ thể khoảng cách, khu 

vực được phép đánh bắt hải sản từ bờ biển đến đảo Cù Lao Chàm để ngư dân 
yên tâm hoạt động đánh bắt hải sản.
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Đảo Cù Lao Chàm thuộc vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Nam, chiều dài tàu 
cá khai thác vùng ven bờ được quy định cụ thể tại Điều 43, Nghị định số 
26/2019/NĐ-CP ngày 8/3/2019 của Chính phủ như sau: “Tàu có chiều dài lớn 
nhất dưới 12 mét hoạt động tại vùng ven bờ không được hoạt động tại vùng 
lộng và vùng khơi; tàu đăng ký tại tỉnh nào thì chỉ được hoạt động tại vùng ven 
bờ của tỉnh đó; trừ trường hợp có thỏa thuận về hoạt động tàu cá ở vùng ven bờ 
của Ủy ban nhân dân hai tỉnh”.

Trên cơ sở đó, ngày 17/7/2020, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết 
định số 09/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý Khu Bảo tồn biển Cù Lao 
Chàm, thành phố Hội An, cụ thể như sau:

Tại điều 8: Hoạt động nuôi trồng, khai thác thủy sản bền vững
Căn cứ kết quả đánh giá trữ lượng nguồn lợi và môi trường biển, Ban quản 

lý Khu bảo tồn biển có trách nhiệm xây dựng kế hoạch nuôi trồng, tái tạo và 
khai thác nguồn lợi thủy sản trong Khu bảo tồn biển một cách hợp lý; xác định 
các khu vực ưu tiên cho cộng đồng ngư dân xã Tân Hiệp để nuôi trồng, khai 
thác thủy sản bền vững.

Hoạt động nuôi trồng thủy sản bền vững: Có đăng ký nuôi trồng thủy sản 
và đối tượng nuôi với UBND xã Tân Hiệp và Ban quản lý Khu bảo tồn biển; 
Đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật theo quy định; Được 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép theo quy định.

Khai thác thủy sản bền vững tại Phân khu dịch vụ - hành chính: Có đăng 
ký khai thác thủy sản với Ban quản lý Khu bảo tồn biển; Phương tiện khai thác 
thủy sản của ngư dân xã Tân Hiệp, thành phố Hội An hoạt động các nghề: lưới 
rê 1 lớp, lưới rê 3 lớp, câu tay, câu vàng, lặn, lồng, bẫy/rập; Phương tiện khai 
thác thủy sản có chiều dài lớn nhất dưới 9 mét; Có ghi, nộp báo cáo khai thác 
thủy sản theo hướng dẫn của Ban quản lý Khu bảo tồn biển. Không khai thác 
đối tượng thuộc danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm; loài có nguy cơ đe 
dọa tuyệt chủng cục bộ được quy định tại Phụ lục 2 của Quy chế này.

Khai thác thủy sản bền vững tại Vùng đệm: Phù hợp với Điểm a, Điểm đ, 
Khoản 3 Điều này; Phương tiện khai thác thủy sản có chiều dài lớn nhất dưới 12 
mét;

Các hoạt động nuôi trồng, khai thác thủy sản thực hiện trong Khu bảo tồn 
biển phải tuân thủ đầy đủ những quy định về bảo vệ môi trường, sinh cảnh, 
phòng chống dịch bệnh, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Khuyến khích 
áp dụng các hình thức nuôi trồng thủy sản sinh thái theo kế hoạch, quy hoạch 
được duyệt và không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường sống của các loài thuỷ 
sinh vật.

Phương tiện khai thác thủy sản khi neo đậu trong Khu bảo tồn biển phải 
tuân thủ theo nội quy, hướng dẫn của Ban quản lý Khu bảo tồn biển.

UBND thị xã Điện Bàn chỉ đạo triển khai thực hiện theo đúng Quy chế 
quản lý Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm, thành phố Hội An ban hành.
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- Cử tri huyện Duy Xuyên đề nghị: Khẩn trương giải quyết việc hỗ trợ kinh 
phí đánh bắt xa bờ  để cho ngư dân yên tâm bám biển bảo vệ chủ quyền lãnh 
thổ.

Đối với những chủ tàu được hỗ trợ chính sách theo Quyết định 
48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã có 
Quyết định số 332/QĐ-UBND ngày 16/9/2022 về cấp kinh phí hỗ trợ Quý III, 
IV/năm 2021, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có Công văn số 
55/SNN&PTNTCCTS ngày 22/9/2022 gửi về các địa phương. 

Đối với những chủ tàu cá xã Duy Vinh đề nghị hỗ trợ nhiên liệu năm 2021 
theo Quyết định 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ 
nhưng có liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Sở Nông nghiệp và 
PTNT chờ Bản án phúc thẩm của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng có hiệu 
lực sẽ tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Cử tri huyện Núi Thành đề nghị: Quan tâm có chính sách hỗ trợ cho các 
hộ dân trồng keo lai.

Hiện nay, việc hỗ trợ trồng rừng sản xuất (trong đó có cây Keo lai) thực 
hiện theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 05/8/2021 của Chính phủ về phê duyệt 
chủ trương đầu tư Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021- 
2025; Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc Hội về phê 
duyệt Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã 
hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (đơn giá từ 
8 - 10 triệu đồng/ha; thời gian thu hoạch 10 năm trở lên).

Ngoài ra, thực hiện theo Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 
17/12/2019 của HĐND tỉnh; Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 22/1/2020 về 
việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 
của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong 
sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

Đề nghị UBND huyện Núi Thành tuyên truyền vận động để người dân 
tham gia trồng rừng gỗ lớn hoặc liên kết với các doanh nghiệp, hợp tác xã để 
trồng rừng gỗ lớn cấp chứng chỉ FSC để được hỗ trợ các chính sách nêu trên.   

- Cử tri huyện Phước Sơn đề nghị: Có chính sách nâng mức hỗ trợ cải tạo 
ruộng lúa nước bậc thang, hỗ trợ khai hoang, phục hóa ruộng lúa nước theo 
Nghị định số 35/2015/NĐ-CP  đối với các huyện miền núi (mức hỗ trợ hiện nay 
khai hoang: 10 triệu/ha, phục hóa 05 triệu/ha là thấp).

Việc hỗ trợ kinh phí để cải tạo đất trồng lúa thực hiện theo quy định tại 
Điểu 7, khoản 4, Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ 
về quản lý, sử dụng đất trồng lúa có nêu cụ thể: 

Hỗ trợ 10.000.000 đồng/ha đất trồng lúa, trừ đất trồng lúa nương được khai 
hoang từ đất chưa sử dụng hoặc phục hóa từ đất bị bỏ hóa. Trường hợp có nhiều 
quy định khác nhau, thì áp dụng nguyên tắc mỗi mảnh đất chỉ được hỗ trợ 1 lần, 
mức hỗ trợ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định;
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Hỗ trợ 5.000.000 đồng/ha đất chuyên trồng lúa nước được cải tạo từ đất 
trồng lúa nước một vụ hoặc đất trồng cây khác theo quy hoạch, kế hoạch sử  
dụng đất trồng lúa.  

Trước mắt, khi chưa có văn bản thay đổi quy định các định mức trên, địa 
phương tiếp tục vận dụng để thực hiện, đồng thời vận động người dân tham gia 
khai hoang, cải tạo để giảm chi phí thực hiện. Việc đề nghị sửa đổi Nghị định 
của Chính phủ phải có quy trình, quy định. Thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tổng 
hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

- Cử tri huyện Thăng Bình đề nghị: 
+ Khảo sát, bố trí kinh phí nạo vét lòng hồ Phước Hà, xã Bình Phú để 

phục vụ nước tưới sản xuất nông nghiệp cho Nhân dân; đồng thời có phương 
án gia cố hồ Đông Tiễn, xã Bình Trị đã xuống cấp.

Khảo sát, bố trí kinh phí nạo vét lòng hồ Phước Hà, xã Bình Phú để phục 
vụ nước tưới sản xuất nông nghiệp cho Nhân dân: thực hiện chỉ đạo của UBND 
tỉnh tại Báo cáo số 221/BC-UBND ngày 30/11/2021 của UBND  tỉnh về trả lời 
ý kiến cử tri đầu kỳ họp thứ nhất, thứ hai, HĐND tỉnh khóa X, Công ty TNHH 
MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam (Công ty Thủy lợi) đã tổ chức kiểm tra, 
khảo sát đánh giá tình hình thiếu nước của các hồ chứa và xác định khối lượng 
đất, cát bồi lằng lòng hồ, tuy nhiên chưa có đủ kinh phí để triển khai thực hiện 
các bước tiếp theo. Hiện nay, Công ty Thủy lợi tiếp tục xây dựng phương án, cơ 
chế thực hiện nạo vét và tận dụng nguồn cát, sỏi để trình các Sở, ngành liên 
quan tham mưu UBND tỉnh xem xét, đồng thời theo dõi và triển khai thực hiện 
các biện pháp phòng chống hạn khi cần thiết dựa trên Phương án phòng, chống 
hạn mặn hằng năm đã được UBND tỉnh phê duyệt để đảm bảo ổn định nguồn 
nước cấp phục vụ sản xuất cho người dân.

Có phương án gia cố hồ Đông Tiễn, xã Bình Trị đã xuống cấp: Hồ chứa 
nước Đông Tiển có diện tích tưới trên 700ha, nằm trong danh mục được đầu tư 
nâng cấp sửa chữa tại Quyết định số 3965/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của 
UBND tỉnh về phê duyệt điều chỉnh bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình 
Tiểu dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Quảng Nam, do Ban 
quản lý dự án đầu từ xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT Quảng 
Nam (Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam) làm chủ đầu tư, hiện nay 
đang được triển khai thi công để đảm bảo an toàn công trình.

+ Hỗ trợ kinh phí để xây dựng lại kênh chính N1 (dài khoảng 04km từ đập 
Phước Hà đến cuối kênh tổ 18 thôn Lý Trường, xã Bình Phú) và thiết kế theo 
hướng kênh hộp để mở rộng mặt đường giao thông trên tuyến kênh.

Tuyến kênh này do Công ty Thủy lợi quản lý và đã được UBND tỉnh đưa 
vào danh mục công trình đầu tư nâng cấp sửa chữa giai đoạn đến năm 2025 theo 
Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 
2030 (Quyết định số 1695/QĐ-UBND ngày 16/5/2017 của UBND tỉnh). Trong 
thời gian được phân bổ kinh phí để triển khai thực hiện, đề nghị Công ty Thủy 
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lợi Quảng Nam (Chi nhánh thủy lợi Thăng Bình) thường xuyên kiểm tra, theo 
dõi và duy tu bảo dưỡng thường xuyên bằng nguồn kinh phí được hỗ trợ từ giá 
sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi hằng năm để đảm bảo an toàn công trình, 
cũng như công tác phục vụ tưới cho sản xuất nông nghiệp.

Ngoài ra, thực hiện Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 
của Hội đồng nhân dân tỉnh, đề nghị Công ty Thủy lợi tổ chức kiểm tra, rà soát 
xét thấy công trình cấp thiết đầu tư thì đăng ký danh mục ưu tiên đầu tư hằng 
năm, trình Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND 
tỉnh phê duyệt.

+ Có giải pháp ngăn chặn tình trạng nước biển xâm thực sâu vào đê biển 
hơn 10m, có nguy cơ ảnh hưởng đến nhà ở của một số hộ dân thôn Vịnh Giang, 
Phương Tân, xã Bình Nam.

Trước mắt, đề nghị UBND huyện Thăng Bình chỉ đạo địa phương liên 
quan tăng cường công tác theo dõi và thực hiện cắm biển cảnh báo ở những vị 
trí có sạt lở, nguy hiểm để người dân chủ động phòng tránh; chủ động thực hiện 
các biện pháp xử lý tạm để hạn chế sạt lở tiếp tục xảy ra theo chỉ đạo của 
UBND tỉnh tại Quyết định số 2458/QĐ-UBND ngày 07/9/2020 về Ban hành Kế 
hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 957/QĐ-TTg ngày 06/7/2020 của Thủ 
tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến 
năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Thường xuyên theo dõi tình hình mưa, 
diễn biến sạt lở khu vực nêu trên để chủ động phương án thực hiện sơ tán, di 
dời Nhân dân đến nơi an toàn.

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục phối hợp với các Sở, Ban, ngành 
liên quan và UBND huyện Thăng Bình kiểm tra, khảo sát thực địa, đề xuất, 
tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý.

- Cử tri huyện Tiên Phước đề nghị:
+ Đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành công trình nâng cấp hồ chứa 

Đá Vách, xã Tiên Cảnh (theo Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) 
do Chi Cục Thủy lợi tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư) trước mùa mưa lũ.

Hồ chứa nước Đá Vách do Công ty Thủy lợi quản lý, nằm trong danh mục 
được đầu từ nâng cấp, sửa chữa từ nguồn vốn WB8 tại Quyết định số 3152/QĐ-
UBND ngày 22/10/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt dự án 
đầu tư, được giao cho Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông 
nghiệp và PTNT Quảng Nam làm chủ đầu tư. Đến nay, đang thi công các hạng 
mục Đập đất, Tràn xả lũ, cống lấy nước, nhà quản lý. Thực hiện theo chỉ đạo 
của UBND tỉnh tại Công văn số 1980/UBND-KTN ngày 04/4/2022 về việc tăng 
cường công tác bảo đảm an toàn công trình thuỷ lợi trong mùa mưa, lũ năm 
2022, trước tình hình tiến độ thi công các hạng mục công việc chưa hoàn thành, 
thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức đi kiểm 
tra và ban hành Công văn số 2212/SNN&PTNT-QLXDCT ngày 25/9/2022, 
trong đó Sở Nông nghiệp và PTNT đã đề nghị Ban Quản lý dưn án Nông 
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nghiệp và PTNT Quảng Nam đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công 
trình; đồng thời, thực hiện ngay các biện pháp để đảm bảo an toàn cho các hồ 
chứa, đảm bảo không gây ảnh hưởng đến an toàn trong sinh hoạt của nhân dân 
và đảm bảo thực hiện các biện pháp ứng cứu kịp thời cho nhân dân sinh sống 
quanh khu vực các hồ chứa.

+ Xem xét giảm bớt các thủ tục không cần thiết để người dân thuận lợi 
trong việc thực hiện các hồ sơ thủ tục thanh toán, quyết toán khi mua nguyên 
vật liệu, cây giống.

Nội dung kiến nghị của cử tri chưa rõ, còn mang tính chung chung. Đề 
nghị UBND huyện Tiên Phước chủ động chỉ đạo nắm thông tin và hướng dẫn 
cho cử tri rõ các quy định, thủ tục hiện hành khi mua nguyên vật liệu, cây giống 
nông nghiệp.

- Cử tri huyện Hiệp Đức đề nghị: Kiểm tra, chấn chỉnh việc thi công của 
nhà thầu và đề nghị khắc phục các đoạn đường bị hỏng trong quá trình thi công 
hồ chứa nước Phước Hòa, xã Bình Sơn để an toàn giao thông cho người dân.

Hồ chứa nước Phước Hòa được nằm trong danh mục được đầu tư xây 
dựng tại Quyết định số 3284/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh 
Quảng Nam  về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Hồ chứa nước 
Phước Hòa, huyện Hiệp Đức và được giao Ban Quán lý dự án Nông nghiệp và 
PTNT Quảng Nam làm chủ đầu tư, hiện công trình đang được triển khai thi 
công. 

Đối với nội dung cử tri kiến nghị, Ban Quản lý đã lập thủ tục bổ sung hạng 
mục sửa chữa, nâng cấp các đoạn đường bị hư hỏng và đang trình cơ quan 
chuyên môn thẩm định, phê duyệt điều chỉnh bổ sung và triển khai thực hiện 
trong thời gian đến.

- Cử tri huyện Nam Trà My đề nghị: 
+ Nghiên cứu đầu tư nhân giống, cấy mô để hỗ trợ giống sâm cho người 

dân trồng phát triển kinh tế (vì hiện nay nhu cầu trồng sâm Ngọc Linh của 
Nhân dân rất lớn nhưng nguồn giống cung cấp rất ít). Đồng thời, tăng cường 
quản lý, bảo tồn, kiểm soát giống và bệnh đối với cây sâm Ngọc Linh để bảo vệ 
thương hiệu (sâm Việt Nam).

Trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã có một số doanh nghiệp đầu tư 
thử nghiệm nhân giống Sâm Ngọc Linh bằng phương pháp nuôi cấy mô. Tuy 
nhiên, để đưa vào sản xuất phải đánh giá khả năng thích nghi, tình hình sinh 
trưởng và phát triển của cây Sâm Ngọc Linh nuôi cây mô ngoài thực địa trước 
khi khuyến cáo phương pháp nhân giống này. 

Ngày 26/5/2022, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1424/QĐ-UBND về phê 
duyệt điều chỉnh Phương án xây dựng mô hình trồng cây Sâm Ngọc Linh nuôi 
cấy mô trên địa bàn huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Nhưng đến nay qua 
các lần mời thầu vẫn chưa có đơn vị cung ứng giống Sâm Ngọc Linh nuôi cây 
mô theo yêu cầu quy định. Do vậy, chưa có cơ sở đánh giá để khuyến cáo đưa 
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phương pháp nhân giống Sâm Ngọc Linh nuôi cấy mô vào sản xuất. Trước mắt, 
bên cạnh sự nỗ lực nâng cao khả năng cung ứng giống Sâm Ngọc Linh từ Trung 
tâm Phát triển Sâm Ngọc Linh và dược liệu Quảng Nam, Trung tâm Kỹ thuật 
nông nghiệp huyện Nam Trà My, đề nghị các địa phương hướng dẫn người 
trồng sâm tiếp tục chăm sóc, bảo tồn những cây sâm đã cho quả và sử dụng 
nguồn hạt giống tiết kiệm để nhân giống phục vụ cho nhu cầu phát triển của địa 
phương.  

Đối với với nội dung tăng cường quản lý, bảo tồn, kiểm soát giống và bệnh 
đối với cây Sâm Ngọc Linh để bảo vệ thương hiệu (sâm Việt Nam): Thời gian 
qua, Chi cục Trồng trọt và BVTV đã tiến hành 3 đợt lấy mẫu để kiểm định chất 
lượng Sâm Ngọc Linh với số lượng 30 mẫu. Qua kết quả phân tích cho thấy, 
các mẫu phân tích đều đúng giống Sâm Ngọc Linh. Vì vậy, đề nghị người trồng 
sâm yên tâm với chất lượng giống Sâm Ngọc Linh ở các cơ sở trồng sâm được 
Sở Nông nghiệp và PTNT và UBND huyện Nam Trà My quản lý hiện tại.

Ngoài ra, để quản lý các loại bệnh hại, theo chức năng, nhiệm vụ được 
giao Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 255/QĐ-
SNN&PTNT ngày 29/6/2020 về việc hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây 
Sâm Ngọc Linh dưới tán rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;  Công văn số 
1668/SNN&PTNT-TT&BVTV, ngày 22/7/2022 về việc khắc phục tồn tại, hạn 
chế trong trồng, chăm sóc Sâm Ngọc Linh dưới tán rừng để làm cơ sở cho 
người trồng sâm làm căn cứ để triển khai thực hiện hiệu quả hơn.

+ Hướng dẫn, giúp người dân nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP.
Địa phương cần phải xác định rõ OCOP là một Chương trình phát triển 

kinh tế nông thôn trọng tâm, mang tính dài hạn, cần được ưu tiên trong chính 
sách phát triển kinh tế nông thôn, gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững. 
Vì thế, các địa phương cần tập trung phát triển các sản phẩm có thế mạnh, lợi 
thế và đặc trưng của địa phương, gắn với yếu tố văn hóa, truyền thống. 

Tại Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 quy định cơ chế, 
chính sách hỗ trợ Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam, giai 
đoạn 2021-2025 có nội dung hỗ trợ bao bì, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc, 
hướng dẫn hoàn thiện quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, vệ sinh 
an toàn thực phẩm, thương hiệu sản phẩm hướng đến việc đảm bảo tiêu chuẩn 
sản phẩm đưa ra thị trường; những sản phẩm được UBND tỉnh công nhận sản 
phẩm OCOP được tạo điều kiện giới thiệu, quảng bá trên các sàn thương mại 
điện tử. Do đó, chủ thể sản xuất sản phẩm OCOP cần tuân thủ các quy định về 
sản xuất, chế biến sản phẩm; đẩy mạnh chế biến sâu, gắn với vùng nguyên liệu 
địa phương để hình thành các chuỗi giá trị sản phẩm OCOP đặc sắc và có giá trị 
cao. Đồng thời, tăng cường đổi mới sáng tạo trong phát triển sản phẩm OCOP, 
gắn với du lịch; chủ thể sản xuất nên tham gia có các chương trình đào tạo bài 
bản, trang bị kỹ năng bán hàng, quảng bá sản phẩm trên nhiều nền tảng khác 
nhau góp phần ngày càng nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP và mở rộng thị 
trường tiêu thụ sản phẩm.
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UBND huyện Nam Trà My chỉ đạo phòng chuyên môn hướng dẫn cho cử 
tri được rõ.

- Cử tri huyện Nam Trà My, Phước Sơn đề nghị: Có giải pháp giải quyết 
đầu ra cho các sản phẩm nông sản, nhất là cây quế (tránh trường hợp bị chèn 
ép giá dẫn đến thiệt thòi cho người dân). Cử tri thành phố Tam Kỳ và các 
huyện: Quế Sơn, Điện Bàn, Thăng Bình, Nông Sơn, Nam Trà My đề nghị: Tăng 
cường các biện pháp quản lý giá cả thị trường; có chính sách hỗ trợ phù hợp 
cho Nhân dân trước tình trạng giá vật tư nông nghiệp, phân bón, thuốc trừ sâu, 
giá dầu tăng, dịch bệnh tả lợn Châu Phi, lở mồm long móng… ảnh hưởng đến 
sản xuất nông nghiệp, đánh bắt xa bờ của người dân; đồng thời, có chính sách, 
định hướng để tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp nhằm tạo điều kiện cho 
người nông dân yên tâm phát triển sản xuất, tránh tình trạng bỏ hoang đất sản 
xuất.

Hiện nay, tỉnh Quảng Nam đã ban hành Nghị quyết số 17/2019/NQ-
HĐND ngày 17/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chính sách khuyến 
khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông 
nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Do đó, mỗi địa phương cần tuyên truyền, 
hướng dẫn doanh nghiệp, Hợp tác xã tham gia xây dựng dự án/ kế hoạch đề 
nghị hỗ trợ liên kết để được hỗ trợ chính sách của nhà nước và ổn định đầu ra 
sản phẩm cho người sản xuất. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi, tăng cường kết 
nối với các Doanh nghiệp để đẩy mạnh liên kết giữa Doanh nghiệp - Hợp tác xã 
- Nông dân.

8. Các phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của địa 
phương:

- Cử tri các địa phương trong tỉnh đề nghị đầu tư các công trình cầu, 
đường thuộc hệ thống đường ĐH, ĐX và dân sinh do UBND cấp huyện quản lý 
hoặc được giao làm chủ đầu tư. Cụ thể: 

Cầu qua sông Quảng Huế (nối xã Đại An và xã Đại Cường) và cầu Thạch 
Bộ (xã Đại Hòa), huyện Đại Lộc; Cầu Kim Bồng, xã Cẩm Kim, thành phố Hội 
An; Cầu tại khu vực thôn Đông Bình, xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên; Cầu qua 
sông Thu Bồn nối 2 xã Ninh Phước và Phước Ninh; cầu dân sinh nối từ Đồng 
Cạn qua nghĩa địa thôn Ninh Khánh, xã Ninh Phước; đường ĐH3 từ thôn 
Khánh Bình đến thôn Mậu Long, xã Ninh Phước, huyện Nông Sơn; 

Hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại ngã ba Quốc lộ 1A (cũ) và đường ĐH 
104 xã Tam Xuân I, huyện Núi Thành; Một số cầu bản nối 2 bờ của tuyến kênh 
Phú Ninh, đoạn qua xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn; giải quyết thoát nước tại trạm 
gác chắn Phước Chỉ, thôn Phú Cường 1, xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn; Cầu Sông 
Tiên nối xã Tiên Lập và xã Tiên Thọ huyện Tiên Phước;

Tuyến đường từ xã Trà Leng, huyện Nam Trà My đến xã Phước Thành, 
huyện Phước Sơn; tuyến đường từ xã Trà Dơn đến thôn 3, thôn 4 của xã; bê 
tông nông thôn các tuyến đường từ xã đến thôn, đường lâm sinh và đường trong 
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các khu dân cư đã được bố trí, sắp xếp thuộc huyện Nam Trà My; Đường Đồng 
Nghệ - Trà Lang, đường liên kết vùng Tam Kỳ, huyện Núi Thành, Phú Ninh, vỉa 
hè, mương thoát nước tuyến đường từ Tam Kỳ đi Phú Ninh (đoạn qua xã Tam 
Ngọc) thuộc thành phố Tam Kỳ; 

Đầu tư xây dựng tuyến đường Tân An - Trà Linh (thị trấn Tân Bình), cầu 
bắt qua Sông Tranh, đoạn từ thôn An Phú, xã Thăng Phước đi thôn Tam Tú 
(thôn 5 cũ), xã Quế Lưu, huyện Hiệp Đức; Đường ĐH3, ĐH5 đoạn đường từ 
ChàVàl - Đắc Tôi - Đắc Pre vào cụm dân cư Pêtapót, xã Đắc Pring, đường 
vành đai tại các thôn khu vực thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang; Đường 
liên huyện từ xã Trà Đông, huyện Bắc Trà My đi xã Tiên Lập, huyện Tiên 
Phước; Tuyến đường từ thôn Aréc vào thôn Aur, xã Avương; đường từ thôn 
Dâm 1, xã Tr’hy qua thôn Côn Zốt của xã Chơ Chun; sửa chữa hoặc xây mới 
cầu Gur và cầu Đha trục đường ĐH3; nâng cấp, sửa chữa tuyến đường ĐH3 
nối từ xã Atiêng đến trung tâm xã Anông; tuyến đường từ thôn Axur đến đầu 
cầu treo xã Dang; tuyến đường từ thôn Tưr đến thôn Ađiêu, xã Arooi (huyện 
Đông Giang), huyện Tây Giang…

Kiến nghị của cử tri về đề nghị đầu tư xây dựng các công trình nhằm kết 
nối giao thông, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương là cần thiết nhưng 
phải trên cơ sở phù hợp quy hoạch giao thông được duyệt; theo cơ chế điều 
hành của UBND tỉnh tại Quyết định số 3627/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 về 
ban hành một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành kế hoạch phát triển kinh 
tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, việc giao nhiệm vụ quản lý 
đầu tư của ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện thực hiện theo Nghị 
quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 của HĐND tỉnh khóa IX về 
phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách 
cấp huyện giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh; theo đó, đối với lĩnh vực giao 
thông việc đầu tư, xây dựng đường ĐH, đường đô thị, giao thông nông thôn và 
các tuyến đường chuyên dùng, công trình đầu mối giao thông công cộng do cấp 
huyện quản lý thuộc nhiệm vụ chi ngân sách cấp huyện; ngân sách tỉnh chỉ hỗ 
trợ đầu tư trong trường hợp đặc biệt cần thiết, được Tỉnh ủy hoặc HĐND tỉnh 
xét thấy cần thiết phải hỗ trợ đầu tư và phải thuộc kế hoạch đầu tư công trung 
hạn. 

Đề nghị các địa phương kiểm tra tính cấp thiết của dự án, quy mô đầu tư 
để ưu tiên bố trí nguồn vốn triển khai thực hiện.

*             *
*

Ủy ban nhân dân tỉnh hoan nghênh cử tri trong tỉnh đã có những ý kiến 
phản ánh, đóng góp xây dựng trên nhiều lĩnh vực góp phần giúp cho công tác 
chỉ đạo, điều hành hiệu quả hơn. UBND tỉnh tiếp thu và chỉ đạo các ngành 
thuộc UBND tỉnh sớm xử lý, giải quyết những phản ánh, đề nghị thiết thực mà 
cử tri quan tâm theo thẩm quyền. Ngoài ra, còn một số nội dung khác được nêu 
tại Báo cáo số 127/BC-HĐND ngày 16/9/2022 của HĐND tỉnh thuộc thẩm 
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quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố: yêu cầu UBND các 
huyện, thị xã, thành phố xem xét và trả lời cho cử tri ở từng địa phương được rõ 
theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh; các đề nghị có liên quan đến Chính phủ và 
Bộ, ngành Trung ương, tỉnh có trách nhiệm báo cáo, kiến nghị với Trung ương 
để xem xét, giải quyết trong thời gian đến./.

 Nơi nhận:
 - TTTU, TTHĐ, UBMTTQVN tỉnh; 
 - Đoàn ĐBQH tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh;
 - CT, các PCT UBND tỉnh;
 - VP Tỉnh ủy, VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
 - Các Sở, Ban, Ngành của tỉnh;
 - UBND các huyện, thị xã, thành phố;
 - CPVP;
 - Các Phòng, Ban thuộc Văn phòng;
 - Lưu: VT, TH (Hiền).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

daky
Lê Trí Thanh
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