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BÁO CÁO 
Về việc trả lời ý kiến cử tri 

Thực hiện Công văn số 6174/UBND-KGVX ngày 21/9/2022 của UBND 
tỉnh Quảng Nam về việc tham mưu, giải quyết trả lời ý kiến cử tri và nhân dân theo 
đề nghị của UBMTTQVN tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo như sau: 

1. Cử tri thành phố Tam Kỳ, huyện Núi Thành tiếp tục phản ánh, 
không đồng thuận với một số nội dung trong Quyết định số 42/2021/QĐ-
UBND ngày 21/12/2021 của UBND tỉnh, nhất là chính sách giao đất ở và tái 
định cư khi thu hồi đất. Đề nghị UBND tỉnh đánh giá lại quá trình triển khai 
thực hiện Quyết định này, tổ chức đối thoại để lắng nghe ý kiến người dân, 
kịp thời bổ sung, sửa đổi chính sách phù hợp góp phần thuận lợi trong triển 
khai các dự án, đảm bảo hài hòa quyền và lợi ích hợp pháp của người dân:

- Đối với một số vướng mắc khi triển khai thi hành Quyết định số 
42/2021/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi 
trường đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND 
ngày 20/6/2022 Quy định hỗ trợ khác khi Nhà nước thu hồi đất vườn, ao trong 
cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được công nhận là đất ở trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam. 

- Liên quan đến chính sách giao đất ở và tái định cư khi Nhà nước thu hồi 
đất: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1510/UBND-KTTH 
ngày 16/3/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu nội dung sửa đổi, bổ 
sung liên quan đến chính sách tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, theo đó nội 
dung sửa đổi, bổ sung đã được lấy ý kiến của các Sở, ngành, địa phương và được 
Sở Tư pháp thẩm định, hiện nay Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Tờ trình số 
531/TTr-STNMT ngày 23/9/2022 đề nghị UBND tỉnh trình Thường trực HĐND 
tỉnh cho ý kiến. 

- Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường đang tiếp tục lấy ý kiến các Sở, 
ngành và địa phương có liên quan để trình UBND tỉnh ban hành Quyết định về 
việc hỗ trợ khác khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của 
xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

2. Cử tri huyện Quế Sơn phản ánh chính quyền giao 10 hecta cho Công 
ty đá Thái Bình khai thác. Tuy nhiên, 20 năm qua Công ty không thực hiện 
khai thác. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành kiểm tra, có biện pháp 
thu hồi đất giao lại cho người dân sản xuất:

Kính đề nghị 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.
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3. Việc khai thác Cao su tại huyện Bắc Trà My và một số địa phương 
kém hiệu quả, người dân có nguyện vọng các Công ty trả lại đất, để người 
dân chuyển đổi mục đích sản xuất, chuyển đổi cây trồng. Đề nghị chính quyền 
các cấp làm việc với các Công ty có hướng giải quyết theo nguyên vọng của 
người dân:

Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh thu hồi đất của các 
Công ty Cao su thuê đất nhưng không còn nhu cầu sử dụng, giao địa phương quản 
lý, xây dựng phương án sử dụng đất theo quy định và đã tổ chức triển khai, bàn 
giao đất thực địa cho địa phương quản lý, cụ thể:

+ Công ty TNHH MTV Cao su Nam Giang - Quảng Nam đã được UBND 
tỉnh thu hồi đất tại Quyết định số 478/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 với diện tích 
10.774.635,01 m2 (trong đó: xã Trà Giác 3.505.754,41 m2, xã Trà Giáp 
1.710.372,80 m2, xã Trà Ka 5.558.507,80 m2).

+ Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam đã được UBND tỉnh thu hồi 
đất tại Quyết định số 480/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 với diện tích 3.503.943,80 
m2 (trong đó: xã Trà Nú 3.260.513,70 m2, xã Trà Tân 243.430,10 m2).  

4. Cử tri Tiên Phước, Phú Ninh, Phước Sơn tiếp tục phản ánh tình trạng 
khai thác vàng trái phép nhỏ lẻ tại một số nơi gây ô nhiễm môi trường. Đề nghị 
các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý; đề nghị Sở Tài nguyên 
và Môi trường lấy mẫu quan trắc và thông báo mức độ ô nhiễm môi trường 
cho người dân trên địa bàn huyện Phước Sơn, Tiên Phước, Phú Ninh biết:

Theo cử tri phản ánh, do tình hình khai thác vàng trái phép nhỏ lẻ tại một 
số nơi tại huyện Tiên Phước, Phú Ninh, Phước Sơn gây ô nhiễm môi trường nước. 
Nội dung cử tri phản ánh mang tính diện rộng, không có vị trí cụ thể. Vì vậy, để 
đảm bảo thực hiện đúng chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của 
các địa phương theo đúng phân cấp của Luật Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên 
và Môi trường đề nghị UBND tỉnh giao UBND các huyện Phước Sơn, Tiên 
Phước, Phú Ninh chỉ đạo phòng chuyên môn (phòng Tài nguyên và Môi trường) 
khảo sát thực tế các khu vực khai thác vàng trái phép nhỏ lẻ theo cử tri phản ánh, 
đồng thời hợp đồng với đơn vị chức năng tiến hành lấy mẫu đo đạc các nguồn 
nước (tại các khu vực có khả năng ảnh hưởng của việc khai thác vàng trái phép 
nhỏ lẻ trên địa bàn quản lý) theo ý kiến cử tri để phân tích, đánh giá và thông tin 
kết quả cho người dân trên địa bàn huyện Phước Sơn, Tiên Phước, Phú Ninh biết. 
Kinh phí thực hiện việc lấy mẫu, đo đạc, phân tích được lấy từ nguồn kinh phí sự 
nghiệp môi trường hàng năm đã được UBND tỉnh cấp về cho UBND các huyện 
để triển khai thực hiện.

5. Đề nghị Công ty CP Môi trường Đô thị Quảng Nam tăng cường lịch 
thu gom rác thải tại Nông Sơn, Bắc Trà My và trạm dừng nghỉ đường cao 
tốc qua địa phận Quế Mỹ, Quế Sơn tránh tình trạng tồn đọng rác thải lâu 
ngày làm ô nhiễm môi trường, gây bức xúc trong Nhân dân. Vấn đề này, Uỷ 
ban MTTQVN tỉnh Quảng Nam đã kiến nghị tại Báo cáo số 54/BC-MTTQ-
BTT ngày 20/6/2022 về tình hình dư luận xã hội quý II năm 2022.
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Ngày 27/9/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 
2288/STNMT-BVMT yêu cầu UBND các huyện Nông Sơn, Bắc Trà My, Quế 
Sơn và Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Nam khẩn trương thực hiện 
việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải phát sinh tại các huyện, không để tình 
trạng tồn đọng rác thải lâu ngày làm ô nhiễm môi trường, gây bức xúc trong Nhân 
dân như nội dung phản ánh.

Trên đây là nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri của Sở Tài nguyên 
và Môi trường, kính báo cáo UBND tỉnh xem xét chỉ đạo./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Lưu: VT, VP (H).

GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
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