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BÁO CÁO
Kết quả giám sát giải quyết ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ tư,

 HĐND tỉnh khóa X và tiến độ thực hiện kiến nghị sau giám sát 
tại Báo cáo số 87/BC-HĐND ngày 14/7/2022 của HĐND tỉnh1

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 
2019, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; Thường 
trực HĐND tỉnh báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri như sau:

I. Kết quả giám sát giải quyết kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ tư, HĐND 
tỉnh khóa X

1. Nội dung kiến nghị của cử tri và việc triển khai giám sát của Thường 
trực HĐND tỉnh

Sau kỳ họp thứ tư, đại biểu HĐND tỉnh khóa X đã tiếp xúc cử tri báo cáo kết 
quả kỳ họp, đồng thời ghi nhận nhiều ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri trên các 
lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh. Thường trực HĐND tỉnh đã tổng 
hợp, chuyển 162 kiến nghị cử tri đến UBND tỉnh xem xét, giải quyết2.

Tại kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa X, UBND tỉnh đã có Báo cáo số 
101/BC-UBND ngày 01/6/2022 về trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ tư; theo đó, 
UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cho các ngành, địa phương xem xét giải quyết, đề 
xuất, trả lời các ý kiến cử tri đề nghị.

Thực hiện các quy định về giám sát giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri, các 
Ban của HĐND tỉnh đã xem xét thẩm tra3, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị 
UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương giải quyết và báo cáo tiến độ thực 
hiện các nội dung đã nêu trong Báo cáo số 101/BC-UBND. Tại các phiên họp 
Thường trực HĐND tỉnh định kỳ hằng tháng, các cuộc giám sát, khảo sát của 
Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh với các địa phương, đơn vị đã xem 
xét các nội dung này trong chương trình làm việc, nhằm nắm bắt thông tin để đánh 
giá tiến độ, hiệu quả việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

2. Kết quả giải quyết 
2.1. Đối với Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh
Qua tiếp thu các kiến nghị của cử tri, từ sau kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa 

X đến nay, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp với UBND tỉnh tổ chức 07 kỳ 

1 Báo cáo số 87/BC-HĐND ngày 14/7/2022 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát giải quyết ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 
nhất, thứ hai, HĐND tỉnh khóa X và tiến độ thực hiện kiến nghị sau giám sát tại Báo cáo số 168/BC-HĐND ngày 
03/12/2021 của HĐND tỉnh.
2 Trên các lĩnh vực: Kinh tế, ngân sách, đầu tư, xây dựng: 97 ý kiến; văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục: 18 ý kiến; 
dân tộc, miền núi: 17 ý kiến; nội chính, pháp chế, quốc phòng, an ninh: 30 ý kiến.
3 Ban Kinh tế - Ngân sách (BC số 89/BC-HĐND ngày 14/7/2022); Ban Văn hóa – xã hội (BC số 96/BC-HĐND ngày 
15/7/2022); Ban Dân tộc (BC số 90/BC-HĐND ngày 14/7/2022); Ban Pháp chế BC số 86/BC-HĐND ngày 14/7/2022)
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họp4 trình HĐND tỉnh khóa X xem xét, ban hành một số cơ chế, chính sách quan 
trọng, góp phần giải quyết kịp thời các vấn đề cấp thiết để khôi phục, thúc đẩy phát 
triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; đồng thời, quyết định chủ trương đầu tư một 
số dự án quan trọng trên các lĩnh vực như: Quyết định chủ trương đầu tư xây mới, 
nâng cấp, cải tạo 05 Trung tâm Y tế tuyến huyện; đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo 
và mua sắm trang thiết bị cho 76 Trạm y tế tuyến xã của tỉnh5; điều chỉnh chủ 
trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng đường Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ; 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 32/2021/NQ-HĐND ngày 
29/9/2021 về quy định mức hỗ trợ xây dựng chòi/phòng trú bão, lũ, lụt trên địa bàn 
tỉnh giai đoạn 2021-2025; quy định cơ chế hỗ trợ hoạt động Nhà văn hóa - Khu thể 
thao thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 – 2026; quy định mức thu 
học phí và chính sách hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non, học sinh phổ thông tại 
các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập năm học 2022 – 2023 
trên địa bàn tỉnh.

Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo các Ban của HĐND tỉnh chủ động rà soát, 
lồng ghép vào kế hoạch giám sát, khảo sát để nắm thông tin về kết quả tổ chức thực 
hiện cơ chế chính sách do HĐND tỉnh ban hành. Thực hiện giám sát 02 chuyên đề 
về công tác lập, tổ chức thực hiện, quản lý quy hoạch phát triển đô thị trên địa bàn 
tỉnh giai đoạn 2015 – 2020; tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố sau sắp xếp, 
sáp nhập theo Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh; tổ 
chức chất vấn những vấn đề nổi cộm được cử tri và dư luận quan tâm trên các lĩnh 
vực: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, kế hoạch - đầu tư, giáo dục - đào tạo, nội 
vụ... Trên cơ sở đó, HĐND tỉnh thông qua nghị quyết chất vấn và trả lời chất vấn6, 
đưa ra các giải pháp đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo nhằm khắc phục các tồn 
tại, hạn chế liên quan. Tại các kỳ họp, HĐND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách 
như: Về phát triển giáo dục nghề nghiệp tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 – 2025; 
chính sách thu hút, đãi ngộ đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành 
tích cao tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023-2025; quy định mức bồi dưỡng đối với 
cộng tác viên dân số, gia đình, trẻ em và nhân viên y tế thôn, tổ dân phố trên địa 
bàn tỉnh; thống nhất bổ sung dự án Đóng cửa mỏ khoáng sản quặng vàng tại mỏ 
Bồng Miêu, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh... đã góp phần giải quyết những vướng 
mắc phát sinh từ thực tiễn cuộc sống, đồng thời đề nghị UBND tỉnh tiếp tục rà soát, 
đánh giá các nghị quyết, cơ chế đã ban hành, trên cơ sở khả năng cân đối nguồn lực, 
hiệu quả, tác động chính sách trong thời gian qua để trình HĐND tỉnh tiếp tục xem 
xét quyết định sửa đổi, bổ sung, ban hành mới cơ chế, chính sách tạo điều kiện thúc 
đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

2.2. Đối với UBND tỉnh và các ngành, địa phương
Đa số ý kiến của cử tri được UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương tiếp 

thu, đề ra lộ trình giải quyết. 

4 Gồm: Kỳ họp thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín, thứ mười và thứ mười một của HĐND tỉnh khóa X.
5 Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 29/8/2022 về quyết định chủ trương đầu tư 02 dự án đầu tư công nhóm B 
sử dụng vốn ngân sách trung ương, gồm: (1) Dự án đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo 05 Trung tâm Y tế tuyến 
huyện, tỉnh Quảng Nam; (2) Dự án Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 76 Trạm y 
tế tuyến xã, tỉnh Quảng Nam. 
6 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chất vấn và trả lời chất 
vấn tại kỳ họp thứ chín, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
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a) Một số nội dung đã chỉ đạo các ngành xây dựng đề án, cơ chế, chính sách 
hỗ trợ, triển khai thực hiện như: Quy định nội dung, mức hỗ trợ và trình tự, thủ tục, 
mẫu hồ sơ lựa chọn dự án, đơn vị đặt hàng thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển 
sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-
2025; quy định mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng đối với Đội trưởng, Đội phó 
Đội dân phòng; trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho 
lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh; quy định khu vực thuộc nội thành của thành 
phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh...

b) Các kiến nghị được tiếp thu, giải quyết như: xây dựng phương án thực 
hiện nạo vét lòng hồ Đập Phú Lộc; nâng cấp, sửa chữa tại Trạm Y tế xã Bình Định 
Nam; sửa chữa, khắc phục kịp thời các tuyến đường ĐH hư hỏng7; hỗ trợ dây điện 
3 pha cho các tuyến đường giao thông nông thôn, liên thôn Tà Đắc xã Tà Bhing; 
bố trí thêm đèn tín hiệu rẽ và điều chỉnh pha đèn cho phù hợp tại nút giao thông 
ngã tư Kỳ Lý; khắc phục tình trạng tràn nước chảy gây ô nhiễm môi trường tại bể 
chứa nước thải khu xử lý rác Tam Xuân II vào mùa mưa...

c) UBND tỉnh cũng đã thông tin về khả năng đảm bảo nguồn lực, các quy định 
pháp luật liên quan để đại biểu HĐND tỉnh thông tin đến cử tri; đồng thời, tiếp tục 
giao cho ngành nghiên cứu, kiến nghị các Bộ, ngành Trung ương xem xét giải quyết 
như: Khắc phục, sửa chữa một số đoạn trên tuyến đường Hồ Chí Minh qua thôn 5, xã 
Phước Đức; xem xét xây dựng bùng binh nút giao thông tại khu vực ngã 3 thôn Lao 
Mưng, xã Phước Xuân; khảo sát lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại nút giao thông 
đoạn quốc lộ 1A, khu vực ngã 3 Lò Sụp, xã Điện Thắng Bắc; việc đầu tư xây dựng 
bệnh viện Hội An; đầu tư hệ thống mương thoát nước dọc 2 bên đường tỉnh lộ 
ĐT615; tính toán mở tuyến đường tránh để đảm bảo an toàn giao thông và quy hoạch 
đô thị khu vực chợ Việt An trong quá trình đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến quốc lộ 
14E; đầu tư xây dựng cầu vượt lũ (thay thế cầu Mè Tré trên tuyến ĐH9 giữa các xã: 
Quế An, Quế Phong, Quế Long); mở rộng tuyến đường ĐH từ nhánh đường 604 
(thôn Achiing, xã Atiêng) đi vào trung tâm xã Anông; làm mới cầu qua ngầm suối 
Gur (thôn Z’rượt, xã Anông), cầu Đha (thôn Acấp, xã Anông); đầu tư bê tông hóa mặt 
đường quốc phòng từ xã Gari (huyện Tây Giang) đi xã Ch’chun (huyện Nam Giang) 
và mở đường công vụ tuần tra cột mốc 701 và 702 thuộc địa phận xã Gari…

d) Nhóm kiến nghị UBND tỉnh đã tiếp thu chỉ đạo, đang triển khai thực hiện 
chiếm tỷ lệ khá lớn; nhiều nội dung có phân giao trách nhiệm nhưng chưa quy định 
cụ thể thời gian, yêu cầu báo cáo tiến độ thực hiện, điển hình như: Ban hành quy 
chế phối kết hợp giữa Khu kinh tế mở Chu Lai với huyện, xã về thực hiện một số 
thẩm quyền về đất đai, môi trường; kiểm soát chặt chẽ danh mục thuốc và cung 
cấp chủng loại thuốc có chất lượng để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh bảo hiểm 
y tế; có cơ chế hỗ trợ thêm cho cán bộ làm công tác phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19; có chủ trương đặt lại tên các cây cầu trên Quốc lộ 14E như tên gọi trước 
đây để gắn liền với văn hóa nơi đặt tên cầu8; đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn chỉnh 
tuyến đường Trần Quý Cáp đoạn qua phường Vĩnh Điện, Điện An (đường ĐT 609 

7 Như: Đường giao thông trục chính ĐH2 xã Tam Hòa (đoạn từ đường 129 đến đầu cầu Tam Hòa); đường 
ĐH3 nối liền xã Tam Anh Nam – xã Tam Thạnh; hỗ trợ kinh phí làm đường bê tông khu dân cư Tắc Rối, 
thôn 2 xã Trà Tập...  
8 tại khu vực xã Bình Lãnh có cầu 5 nhịp, cầu Ông Đảng, cầu Ông Xưởng nay đổi tên mới thành cầu số 5, 
cầu số 6,cầu số 7.
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cũ); tiến độ thi công tuyến ĐT 617 kéo dài từ xã Tam Trà qua huyện Bắc Trà My; 
sớm triển khai thi công bỏ cống thoát nước mặt trên đường Trần Thủ Độ đoạn đi 
qua khối phố Cẩm Sa, phường Điện Nam Bắc; đề nghị sớm đóng điện lưới quốc 
gia tại các địa phương miền núi…

e) Các nội dung chưa được giải quyết xong: 
(1) Về đề nghị thi công hoàn thiện tuyến đường ĐT 609B (đoạn giáp nối với 

Quốc lộ 14B); đồng thời khi thi công đoạn qua xã Đại Hiệp không thực hiện việc 
đấu nối với đường giao thông nội đồng làm ảnh hưởng đến việc sản xuất, vận 
chuyển nông sản của người dân.

Dự án mở rộng ĐT.609B do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm 
chủ đầu tư bị chậm tiến độ nên gây ảnh hưởng đến giao thông, ô nhiễm môi 
trường, UBND tỉnh đã yêu cầu chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành công 
trình; đồng thời kiểm tra, xem xét, tham mưu giải quyết kiến nghị của Nhân dân về 
việc đấu nối với đường giao thông nội đồng. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa triển 
khai thực hiện và Sở Giao Thông vận tải tiếp tục đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo9. 
Nhận thấy việc chủ đầu tư khi được giao thực hiện thi công công trình chưa đảm 
bảo tiến độ dẫn đến ảnh hưởng giao thông, ô nhiễm môi trường gây bức xúc trong 
Nhân dân, Do đó, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo để giải 
quyết dứt điểm, không để tồn tại kéo dài nhằm đảm bảo giao thông, đi lại của 
người dân và báo cáo kết quả để thông tin, trả lời cho cử tri được rõ.

(2) Về đề nghị sớm thi công dứt điểm quốc lộ 40B đoạn qua địa phận khối phố 
Hương Sơn, phường Hòa Hương để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân.

Theo báo cáo của Sở Giao thông vận tải (Báo cáo số 3526/BC-SGTVT ngày 
11/11/2022), Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường nối quốc lộ 1 đến đường Cao tốc 
Đà Nẵng – Quảng Ngãi và đường ven biển tỉnh Quảng Nam (thuộc tuyến quốc lộ 
40B, trong đó có đoạn qua địa phận khối phố Hương Sơn, phường Hòa Hương) sử 
dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ đang triển khai dở dang, nguyên nhân chủ yếu 
do vướng công tác giải phóng mặt bằng (thành phố Tam kỳ: 02 trường hợp, huyện 
Phú Ninh: 12 trường hợp). Do niên độ nguồn vốn kết thúc vào 31/12/2020 nên năm 
2021 dự án bị gián đoạn; UBND tỉnh đã đề nghị xin gia hạn tiến độ và Bộ Giao thông 
vận tải đã báo cáo cấp có thẩm quyền, bổ sung dự án vào danh mục các dự án chuyển 
tiếp trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, bố trí kinh phí 56 tỷ 
đồng để đảm bảo hoàn thành theo tiến độ (Quyết định 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 
của Thủ tướng Chính phủ). Tuy nhiên, do các vướng mắc về công tác giải phóng mặt 
bằng chưa được giải quyết để bàn giao mặt bằng sạch thi công xây dựng, ngày 
01/6/2022 Bộ Bộ Giao thông vận tải đã có Công văn số 5493/BGTVT-KHĐT gửi 
UBND tỉnh về việc dừng thực hiện dự án. Sau đó, UBND tỉnh đã có Công văn số 
3979/UBND-KTN ngày 21/6/2022 về tiếp tục triển khai dự án và cam kết chỉ đạo các 
địa phương liên quan kịp thời bàn giao mặt bằng theo tiến độ. 

Nhận thấy, thời gian qua, việc tồn tại các vướng mắc liên quan đến công tác 
giải phóng mặt bằng trên địa bàn xảy ra khá nhiều nhưng chưa được giải quyết, làm 
ảnh hưởng tiến độ triển khai thực hiện các dự án, công trình phục vụ phát triển kinh 

9 Tại Báo cáo số 3526/BC-SGTVT ngày 11/11/2022 của Sở Giao thông vận tải về tình hình tham mưu 
thực hiện chức năng quản lý nhà nước, thực hiện Nghị quyết 38/NQ-HĐND ngày 17/9/2020 và giải quyết 
kiến nghị cử tri trên lĩnh vực giao thông vận tải.
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tế - xã hội trên địa bàn, nhất là đối với tuyến đường quan trọng nêu trên10. Thường 
trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các địa phương giải quyết 
nhằm đảm bảo tiến độ đã cam kết; đồng thời, tiếp tục làm việc và kiến nghị Bộ Giao 
thông vận tải để thi công hoàn thành dự án.

(3) Về đề nghị tăng cường công tác quản lý, giám sát tại các khu vực khai 
thác khoáng sản tránh gây thất thoát nguồn tài nguyên, khoáng sản của đất nước 
(cử tri huyện Núi Thành). 

Trả lời nội dung này, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Núi Thành tiếp thu 
ý kiến cử tri, chủ động, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các Sở, Ban, 
ngành liên quan tăng cường giám sát hoạt động khai thác, vận chuyển, sử dụng 
khoáng sản, khối lượng khoáng sản khai thác thực tế và việc thực hiện các nghĩa 
vụ có liên quan của các đơn vị được cấp phép hoạt động khoáng sản trên địa bàn 
huyện, kịp thời phát hiện và xử lý hoặc kiến nghị xử lý những hành vi vi phạm 
pháp luật các đơn vị; thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 
2706/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết 
luận số 73-KL/TU ngày 20/7/2021 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý, 
bảo vệ môi trường và tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021  – 
2025; và dẫn các văn bản chỉ đạo liên quan… 

Nhận thấy nội dung trả lời như trên còn chung chung, chưa đánh giá được 
thực trạng, bất cập và các giải pháp để tăng cường quản lý, giám sát các khu vực 
khai thác khoáng sản nên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã thẩm tra và kiến 
nghị tại Báo cáo số 89/BC-HĐND ngày 14/7/2022; tuy nhiên đến nay vẫn chưa có 
thông tin trả lời của UBND tỉnh.

Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan 
chuyên môn tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc khai thác khoáng sản; có 
biện pháp mạnh mẽ để quản lý khoáng sản, tránh thất thoát tài nguyên và bảo vệ 
môi trường trên địa bàn huyện Núi Thành nói riêng và toàn tỉnh Quảng Nam nói 
chung. Báo cáo kết quả giải quyết về Thường trực HĐND tỉnh để thông tin, trả lời 
cho cử tri được biết.

(4) Về các nội dung kiến nghị: Đề nghị đầu tư xây dựng giao thông nông thôn, 
điện thắp sáng, mạng điện thoại di động tại một số tổ của thôn 3, xã Trà Đốc (cử tri 
huyện Bắc Trà My); đề nghị đầu tư hệ thống điện vào cụm dân cư Pà Dồn, xã Cà Dy để 
có điện sinh hoạt cho 27 hộ dân của khu Tái định cư mới (cử tri huyện Nam Giang).

Theo trả lời của UBND tỉnh, hạng mục cấp điện thôn 3, xã Trà Đốc đang được 
Ban Quản lý các dự án Đầu tư và Xây dựng tỉnh triển khai các thủ tục để đầu tư với 
quy mô 6,05km đường dây trung thế, 3,4km đường dây hạ thế, 03 TBA/130kVA (dự 
kiến quý II năm 2022 thi công, Quý III-IV/2022 đóng điện đưa vào sử dụng). Tuy 
nhiên, theo Báo cáo số 1948/BC-SCT ngày 08/11/2022 của Sở Công thương hạng 
mục này được khởi công từ tháng 7/2022, nhưng đến nay vẫn chưa thể thi công vì 
đang vướng thủ tục cấp phép thi công của Khu Quản lý đường bộ III do các vị trí thi 
công nằm trong hành lang an toàn đường bộ đường Trường Sơn Đông; và hiện nay, 
Ban Quản lý vẫn đang tiếp tục phối hợp với Khu Quản lý đường bộ III và các bên liên 
quan để Khu Quản lý đường bộ III cấp phép làm cơ sở triển khai thi công công trình.

10 Nội dung này Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã kiến nghị tại Báo cáo số 89/BC-HĐND ngày 14/7/2022.
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Đối với đề nghị đầu tư hệ thống điện vào cụm dân cư Pà Dồn, xã Cà Dy: 
Hạng mục này được Ban Quản lý các dự án Đầu tư và Xây dựng tỉnh triển khai đầu 
tư với quy mô 0,78km đường dây trung thế, 0,56km đường dây hạ thế, 
01TBA/31.5kVA. Hiện nay, đã thi công cơ bản hoàn thành (đã thi công xong phần 
hạ thế); phần trung thế vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng thi công 
đường dây trung áp do các hộ dân tại thôn Pà Dồn và thôn Bến Giằng chưa đồng ý 
cho triển khai thi công (vướng cây keo trồng của người dân). 

Để giải quyết những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ 
thi công hạng mục công trình điện, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh 
tiếp tục chỉ đạo Ban Quản lý các dự án Đầu tư và Xây dựng tỉnh phối hợp với các 
đơn vị, địa phương giải quyết vướng mắc liên quan, sớm triển khai thi công hoàn 
thành công trình đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân tại các 
khu vực nêu trên.

(5) Về các nội dung kiến nghị: Khắc phục những bất cập, gây khó khăn cho 
người dân khi làm các hồ sơ, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (cử tri 
huyện Núi Thành); thực hiện đồng bộ công tác giải quyết hồ sơ thuộc lĩnh vực đất 
đai để đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi cho người dân (cử tri thành phố Tam Kỳ).

Trả lời nội dung này, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo để đẩy 
mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất11; ban hành nhiều văn bản hướng dẫn chuyên môn, tháo gỡ vướng mắc cho 
UBND cấp huyện và các cơ quan chuyên môn cấp huyện… Chỉ đạo Sở Tài nguyên 
và Môi trường quan tâm đôn đốc số hóa hồ sơ địa chính, dữ liệu đất đai làm cơ sở 
đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính; thay đổi vị trí việc làm đối với các cán bộ 
có liên quan đến nội dung đơn thư, có vi phạm…12; hướng dẫn chuyên môn, chấn 
chỉnh tình trạng giải quyết hồ sơ chậm trễ; chỉ đạo tăng cường ứng dụng công nghệ 
thông tin trong giải quyết công việc, tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài nguyên và 
môi trường phục vụ công tác quản lý nhà nước; gắn với việc cải tạo, đầu tư, xây 
dựng hệ thống hạ tầng mạng thông tin của hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai 
trong giải quyết thủ tục hành chính về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ….

Nội dung này cử tri trên địa bàn tỉnh nhiều lần kiến nghị, phản ánh; HĐND 
tỉnh đã chất vấn và ban hành Nghị quyết về chất vấn tại kỳ họp thứ tư13. Do đó, 
Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo tăng cường 
công tác phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan, đơn vị ở tỉnh 
với huyện trong việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất; tiếp tục đổi mới, rút gọn quy trình giải quyết thủ tục hành chính, nhất là 
cấp huyện; nâng cấp, đầu tư, xây dựng hệ thống hạ tầng mạng thông tin của hệ 
thống Văn phòng Đăng ký đất đai trong giải quyết thủ tục hành chính về cấp Giấy 

11 Như: Quyết định số 1389/QĐ-UBND ngày 24/5/2021 về 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 (sửa đổi 30 quy trình đất đai cấp huyện); Quyết định số 150/QĐ-UBND 
ngày 13/01/2022 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế lĩnh 
vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường...
12 Sở Tài nguyên và Môi trường đã làm việc chuyên đề với Chi cục Quản lý đất đai, Văn phòng Đăng ký 
đất đai tìm các giải pháp để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai 
kiểm tra 11 Chi nhánh (Núi Thành, Tam Kỳ, Tiên Phước, Phú Ninh, Thăng Bình, Duy Xuyên, Điện Bàn, 
Đại Lộc, Quế Sơn, Hiệp Đức và Hội An).
13 Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ tư, Hội 
đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
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chứng nhận quyền sử dụng đất. Đồng thời chấn chỉnh tình trạng giải quyết thủ tục, 
hồ sơ chậm trễ; xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm để tạo thuận lợi cho 
người dân khi thực hiện các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đất đai.

II. Tiến độ thực hiện kiến nghị sau giám sát 
1. Việc chỉ đạo giải quyết, trả lời đối với 06 kiến nghị chưa giải quyết 

xong tại Báo cáo số 87/BC-HĐND ngày 14/7/2022
Theo đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh tại Báo cáo số 87/BC-HĐND ngày 

14/7/2022, UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết, trả lời tại Báo cáo số 193/BC-UBND ngày 
12/10/2022 của UBND tỉnh14. Qua theo dõi tiến độ trả lời ý kiến cử tri nhận thấy: Các 
nội dung trên đã được UBND tỉnh tiếp thu, chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung 
giải quyết và báo cáo kết quả theo tiến độ đề ra; trong đó, đã chỉ đạo giải quyết, trả lời 
cơ bản đối với 04 nội dung15: đối với 02 nội dung đang tiếp tục chỉ đạo gồm:

(1) Về đề nghị thu hồi diện tích trồng rừng tại khu vực đập Khe Cát (do Thị 
đội Hội An quản lý) giao lại cho xã Duy Trung quản lý để trồng cây gỗ lớn, cây 
bản địa: Nội dung này, UBND tỉnh đã yêu cầu UBND huyện Duy Xuyên chủ trì, 
phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức kiểm tra, giải quyết 
đối với nội dung kiến nghị của cử tri; báo cáo kết quả về Thường trực HĐND tỉnh, 
UBND tỉnh trong tháng 10/2022. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa nhận được thông 
tin, báo cáo có liên quan; Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ 
đạo giải quyết, báo cáo kết quả về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 01/3/2023 
để thông tin, trả lời cho cử tri được rõ.

(2) Đề nghị kiểm tra, xử lý triển khai dự án điện năng lượng, nuôi gà công 
nghiệp do Công ty Thanh Quảng thực hiện tại đồi Trà Quân, thuộc HTX Mỹ Tân 
An, xã Tam Xuân 1 (thi công chưa hoàn thành, thực hiện không đúng theo dự án 
đã được UBND tỉnh phê duyệt, hiện nay tiếp tục HTX cho các đơn vị thuê để làm 
các dự án điện năng lượng, nuôi gà công nghiệp gây bất bình trong Nhân dân).

Liên quan nội dung kiến nghị, UBND tỉnh đã yêu cầu UBND huyện Núi Thành 
khẩn trương tổ chức kiểm tra, rà soát các vấn đề liên quan đến việc sử dụng đất và sản 
xuất kinh tế trang trại của HTX Mỹ Tân An tại đồi Trà Quân, xã Tam Xuân I, báo cáo 
kết quả về Sở Công Thương trong tháng 10/2022 để Sở Công Thương tổng hợp báo 
cáo Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh theo dõi. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa nhận 
được thông tin, báo cáo có liên quan; Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh 
tiếp tục chỉ đạo giải quyết, báo cáo kết quả về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 
01/3/2023 để thông tin, trả lời cho cử tri được rõ.

14 Báo cáo số 193/BC-UBND ngày 12/10/2022 của UBND tỉnh về tiến độ triển khai thực hiện đối với các nội 
dung trả lời ý kiến cử tri còn tồn đọng, chưa giải quyết dứt điểm theo đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh tại 
Báo cáo số 87/BC-HĐND ngày 14/7/2022.
15 04 nội dung: (1) Đề nghị kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan trong phối hợp quản lý bảo vệ rừng, năng 
lực quản lý của đơn vị chủ quản và giải quyết dứt điểm việc lấn chiếm đất rừng của Công ty Cổ phần Lâm đặc sản 
Quảng Nam; (2) Về nội dung các kiến nghị: (a) Có phương án nạo vét lòng hồ Đập Phú Lộc để nâng trữ lượng 
nước đảm bảo tưới phục vụ sản suất nông nghiệp cho nhân dân; (b) Khảo sát, nạo vét lòng hồ Phước Hà phục vụ 
nước tưới sản xuất nông nghiệp cho Nhân dân 02 xã Bình Phú, Bình Định Nam (c) đề nghị có chủ trương, hỗ trợ 
kinh phí nạo vét lòng hồ chứa nước Trung thủy nông đập Đá Vách, xã Tiên Cảnh để đảm bảo tích nước phục vụ sản 
xuất và đời sống Nhân dân.; (3) Xem xét hỗ trợ các xã xây dựng lò đốt rác hoặc điểm xử lý rác thải để đảm bảo xử 
lý rác thải tại xã (do địa bàn các xã xa khu xử lý rác thải tập trung tại thị trấn Thạnh Mỹ và xã Chà Val, giao thông đi 
lại khó khăn, nếu vận chuyển về Khu xử lý rác thải tập trung thì rất tốn kém kinh phí);(4) Đề nghị đầu tư xây dựng 
trạm bơm nước từ sông Vu Gia vào tưới cánh đồng Ngọc Kinh Đông với diện tích 22 ha.
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2. Việc chỉ đạo thực hiện các kiến nghị còn tồn đọng chưa giải quyết 
xong (tại các Báo cáo số 112/BC-HĐND ngày 21/7/2021 và Báo cáo số 168/BC-
HĐND ngày 03/12/2021)

Để tiếp tục giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri còn tồn đọng 
của các kỳ họp trước đây tại các báo cáo16, Thường trực HĐND tỉnh đã đề nghị 
UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết tại Báo cáo số 87/BC-HĐND ngày 14/7/2022. Qua 
theo dõi, UBND tỉnh đã chỉ đạo giải quyết, trả lời tại Báo cáo số 193/BC-UBND 
ngày 12/10/2022 của UBND tỉnh17. 

2.1 Đối với 02 kiến nghị còn tồn đọng tại Báo cáo số 112/BC-HĐND ngày 
21/7/2021 

(1) Về chấp thuận chủ trương cho khu du lịch sinh thái Cổng Trời được thuê 
và sử dụng lòng hồ thủy điện Trường Sơn - Sông Bung 5 phát triển du lịch.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp, 
phúc đáp nội dung theo đề nghị của Sở Công Thương (trong đó, có nêu các quy định 
pháp luật có liên quan đến việc sử dụng đất có mặt nước chuyên dùng là hồ thủy 
điện, hồ thủy lợi: “Khoản 2, Điều 163, Luật Đất đai năm 2013; Khoản 3, Điều 33; 
Điểm đ, Khoản 3, Điều 53, Luật Tài nguyên nước; Khoản 39, Điều 2, Nghị định số 
01/2017/NĐ CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ; Điều 8, Nghị định số 
112/2008/NĐ-CP ngày 20/10/2008 của Chính phủ”). Từ các cơ sở pháp lý trên thì 
việc thuê và sử dụng lòng hồ thủy điện Trường Sơn - Sông Bung 5 phát triển du lịch 
là phù hợp quy định pháp luật. Tuy nhiên, để đảm bảo hài hoài lợi ích, không ảnh 
hưởng đến hoạt động chính của dự án Thủy điện Sông Bung 5 phải có sự thống nhất 
của các bên liên quan. Đến nay, hai bên chưa có sự thống nhất về phương án khai 
thác khai thác lòng hồ Thủy điện Sông Bung 5 để phát triển du lịch. UBND tỉnh tiếp 
tục giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổng 
hợp các nội dung liên quan đến dự án, đề xuất hướng thực hiện, báo cáo UBND tỉnh 
xem xét, cho ý kiến để thống nhất phương án khai thác tổng hợp lòng hồ thủy điện 
Trường Sơn - Sông Bung 5 phục vụ phát triển kinh tế.

(2) Về thu hồi diện tích đã quy hoạch nhưng không trồng cao su của Công ty 
cao su Quảng Nam, Công ty nông trường cao su Quảng Nam.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã hướng 
dẫn Công ty đăng ký làm việc với UBND huyện Nông Sơn tổ chức kiểm tra, rà 
soát diện tích đất chưa thực hiện trong phạm vi đất quy hoạch trồng cây cao su đã 
được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Trên cơ sở kết quả rà soát, 
UBND huyện Nông Sơn có báo cáo, đề xuất, kiến nghị xử lý gửi về Sở Tài nguyên 
và Môi trường để phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, 
rà soát báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo. Tuy nhiên,  đến nay, UBND huyện 
Nông Sơn vẫn chưa báo cáo theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã thẩm định Phương án Thiết kế kỹ 
thuật - Dự toán đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính tỷ lệ 1/5.000 và đăng ký, cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất trồng cao su tại các huyện Hiệp Đức, Nông Sơn, 

16 Báo cáo số 112/BC-HĐND ngày 21/7/2021 và Báo cáo số 168/BC-HĐND ngày 03/12/2021
17 Báo cáo số 193/BC-UBND ngày 12/10/2022 của UBND tỉnh về tiến độ triển khai thực hiện đối với các nội dung trả 
lời ý kiến cử tri còn tồn đọng, chưa giải quyết dứt điểm theo đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh tại Báo cáo số 
87/BC-HĐND ngày 14/7/2022.
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Phước Sơn do Công ty TNHH MTV cao su Quảng Nam lập18. Hiện nay, Công ty 
đang thuê đơn vị tư vấn thực hiện đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính để lập thủ tục 
giải quyết các tồn tại trong quá trình quản lý, sử dụng đất theo quy định.

Bên cạnh đó, qua xem xét Kết luận thanh tra số 543/KL-STNMT ngày 
08/8/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc chấp hành pháp luật đất đai 
đối với Công ty TNHH MTV cao su Quảng Nam, UBND tỉnh đã ban hành Công 
văn số 5368/UBND-KTN ngày 15/8/2022 về việc xử lý kết luận thanh tra việc 
chấp hành pháp luật về đất đai đối với Công ty. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Công 
ty: “Đối với phần diện tích đất không trồng cao su, Công ty khẩn trương lập thủ tục 
đưa ra khỏi quy hoạch và điều chỉnh lại quy hoạch vùng phát triển trồng cây cao su 
cho phù hợp; ký kết hợp đồng với đơn vị chức năng để thực hiện đo đạc, lập thủ 
tục trả lại phần diện tích đất chồng lấn, không còn nhu cầu sử dụng theo quy định 
tại điểm a khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai năm 2013 và bàn giao lại cho UBND các 
huyện: Nông Sơn, Phước Sơn và UBND các xã liên quan quản lý, sử dụng theo 
đúng quy định”. Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Công ty TNHH 
MTV cao su Quảng Nam thực hiện theo đúng nội dung chỉ đạo nêu trên.

Để giải quyết dứt điểm 02 nội dung còn tồn tại, vướng mắc cử tri nhiều lần 
kiến nghị nêu trên, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tiếp tục theo dõi, 
chỉ đạo việc triển khai, thực hiện của các đơn vị, địa phương; báo cáo kết quả giải 
quyết về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 15/3/2023 để thông tin, trả lời cử tri 
được biết.

2. Đối với 02 kiến nghị chưa giải quyết xong (tại Báo cáo số 168/BC-
HĐND ngày 03/12/2021)

Qua theo dõi tiến độ trả lời tại Báo cáo số 193/BC-UBND ngày 12/10/2022 
của UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh nhận thấy UBND tỉnh đã tiếp thu, chỉ 
đạo các ngành và thị xã Điện Bàn19, thành phố Hội An20 đang thực hiện, giải quyết 
các nội dung kiến nghị. Do đó, đề nghị UBND tỉnh tiếp tục phối hợp, theo dõi chỉ 
đạo để giải quyết dứt điểm kiến nghị; báo cáo kết quả giải quyết về Thường trực 
HĐND tỉnh trước ngày 15/3/2023 để thông tin, trả lời cho cử tri được rõ. 

III. Đánh giá chung
1. Kết quả đạt được
Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh đã tiếp thu nghiêm túc các 

kiến nghị cử tri, tăng cường trách nhiệm trong việc chất vấn các ngành, lĩnh vực để 
giám sát việc giải quyết ý kiến cử tri. Qua đó, nắm bắt kịp thời các thông tin quan 
trọng trong việc thẩm tra đề nghị xây dựng nghị quyết, là cơ sở đối chiếu, đánh giá 
kết quả thực hiện chính sách, pháp luật trên địa bàn tỉnh.

18 tại Công văn số 234/STNMT-QLĐĐ ngày 27/01/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường
19 Về giải quyết kiến nghị của cử tri phản ánh tình trạng đầu tư không đồng bộ, chậm khắc phục hư hỏng các 
công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, cây xanh, vướng mắc đất… tại khu vực dự án: 1A, 1B, 2A, khu đô thị số 9, An 
Phú Quý, Ngân Câu - Ngân Giang, Khu tái định cư trường Đại học Nội vụ... thuộc phường Điện Ngọc (cây xanh 
không được chăm sóc, đường chưa thảm nhựa, hệ thống điện chiếu sáng hư hỏng ở một số nơi…).
20 Về đề nghị xem xét, điều chỉnh quy hoạch dự án Khu công viên ven biển Khu A tại khối phố Tân 
Thành, phường Cẩm An, vừa qua khu vực này đã bị sạt lở từ 10 - 15m do biển xâm thực. Điều chỉnh quy 
định về mật độ xây dựng và tách thửa tại dự án khu dân cư Bắc tỉnh lộ 607 do quy định này không còn 
phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của người dân và thực trạng quản lý xây dựng hiện nay.
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Các ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị 
tập trung nghiên cứu tiếp thu, trả lời những vấn đề cử tri quan tâm kiến nghị. Đối 
với những vấn đề cử tri có ý kiến nhiều lần, chậm giải quyết của các ngành, đơn vị, 
UBND tỉnh đã kịp thời chỉ đạo giải quyết, khắc phục nhiều tồn tại, vướng mắc 
trong công tác quản lý nhà nước của các ngành và địa phương.

Thường trực HĐND, UBND tỉnh đã có sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời trong 
việc tổng hợp, trả lời. Đa số các ngành và địa phương nghiêm túc tiếp thu các vấn 
đề cử tri phản ánh, đề ra giải pháp chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà 
nước trên các lĩnh vực được cử tri kiến nghị, phản ánh.

2. Tồn tại, hạn chế
Việc giải quyết những vấn đề tồn đọng còn một số nội dung chưa trọng tâm; 

chưa nêu rõ giải pháp và lộ trình, thời gian giải quyết dứt điểm. Có những nội 
dung, vấn đề phải chỉ đạo nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết dứt điểm.

Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc của UBND tỉnh đối với các sở, ngành, 
địa phương trong triển khai thực hiện chỉ đạo giải quyết kiến nghị cử tri có nội 
dung chưa quyết liệt; một số nội dung cử tri nhiều lần kiến nghị nhưng chưa được 
tập trung chỉ đạo, giải quyết, trả lời thỏa đáng; một số ngành, địa phương sau khi 
được UBND tỉnh giao nhiệm vụ chậm giải quyết, trả lời kiến nghị21 theo quy định 
về thời gian dẫn đến tiến độ triển khai thực hiện các chủ trương, chỉ đạo của 
HĐND, UBND tỉnh trong việc giải quyết kiến nghị cử tri của một số địa phương, 
đơn vị còn chậm. 

IV. Kiến nghị
1. Ủy ban nhân dân tỉnh
Kịp thời trả lời và giải quyết các kiến nghị hợp pháp chính đáng của cử tri, 

nâng cao hơn nữa chất lượng giải quyết.
Thường xuyên chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc giải quyết các vấn đề 

thuộc thẩm quyền đã giao cho các sở ngành, địa phương thực hiện. Chỉ đạo kiểm 
tra, xem xét, giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc cử tri đã nhiều lần kiến 
nghị nhưng chưa được giải quyết, xem xét có hình thức xử lý trách nhiệm đối với 
những cơ quan liên quan chậm trễ trong việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri. 
Đồng thời, chỉ đạo giải quyết những nội dung đã kiểm tra nhưng chưa giải quyết 
dứt điểm thuộc thẩm quyền; báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện về Thường trực 
HĐND tỉnh trước ngày 15/3/2023.

Về Báo cáo việc giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trình tại 
các kỳ họp HĐND tỉnh cần nêu cụ thể giải pháp, lộ trình, thời gian giải quyết 
những vấn đề cử tri kiến nghị.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc 
thực hiện chỉ đạo của HĐND tỉnh; việc lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc của 
UBND tỉnh trong trả lời, giải quyết ý kiến cử tri, thực hiện tốt chức năng đại diện 
của cơ quan dân cử bảo đảm kiến nghị được giải quyết kịp thời, dứt điểm, đáp ứng 
tốt nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của cử tri. Kịp thời tham mưu, đề xuất 

21 Nhất là đối với những kiến nghị của cử tri đã được các Ban của HĐND tỉnh thẩm tra, đề nghị giải quyết 
trả lời tại các kỳ họp HĐND tỉnh



11

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức các phiên giải trình, chất vấn liên quan việc thực 
hiện kiến nghị cử tri.

3. Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp chặt chẽ với Thường 
trực HĐND tỉnh trong hoạt động giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Các 
Tổ đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam cấp 
huyện trong tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri đảm bảo vấn đề được tổng hợp 
phải rõ địa chỉ, nội dung cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan có thẩm quyền 
xem xét, giải quyết. Cập nhật kết quả giải quyết, trả lời của cơ quan có thẩm quyền 
để thông tin đến cử tri và tiếp tục kiến nghị giải quyết, trả lời đối với những nội 
dung chưa thỏa đáng. Công khai trên các phương trên thông tin đại chúng để người 
dân giám sát.

Trên đây là báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị 
của cử tri sau kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa X và tiến độ thực hiện kiến nghị sau 
giám sát tại Báo cáo số 87/BC-HĐND ngày 14/7/2022 của HĐND tỉnh. Kính trình 
HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

Nơi nhận:
- TT HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Ban Thường trực MTTQVN tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- CPVP, các Phòng: CTHĐ,TH-TT-DN;
- Lưu VT, CV.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Nguyễn Công Thanh


		2022-12-02T17:01:06+0700
	Quảng Nam


		2022-12-02T17:01:46+0700
	Quảng Nam


		2022-12-02T17:01:53+0700
	Quảng Nam


		2022-12-02T17:01:53+0700
	Quảng Nam




