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BÁO CÁO
Trả lời ý kiến cử tri trong tỉnh

(Trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV)

Theo đề nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam tại Công văn 
số 134/ĐĐBQH-VP ngày 03/12/2021 về việc đề nghị trả lời ý kiến, kiến nghị 
của cử tri sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV; UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, 
ngành, địa phương liên quan giải quyết, trả lời ý kiến cử tri theo thẩm quyền; tại 
báo cáo này, UBND tỉnh xin tổng hợp trả lời như sau:

I. VỀ XÂY DỰNG CƠ BẢN, GIAO THÔNG

1. Quan tâm kè đoạn sông qua khối phố Phước Mỹ, thị trấn Nam 
Phước, huyện Duy Xuyên (đoạn sông Bà Rén – Tân Tây); kè chống xói lở 
hướng Bắc thôn Trà Đông, gia cố kè thôn Đông Bình, xã Duy Vinh, huyện 
Duy Xuyên.

Ngày 08/12/2021 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam đã ban hành Nghị 
quyết số 70/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, 
trong đó không có 02 danh mục dự án nêu trên (Do quá trình xây dựng kế hoạch 
đầu tư công trung hạn 2021–2025, địa phương chưa đề xuất 02 danh mục dự án 
này). Giao UBND huyện Duy Xuyên chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan 
xác định cụ thể về sự cần thiết, quy mô đầu tư của dự án theo phân cấp đầu tư 
công trình để giải quyết theo quy định. 

2. Sớm triển khai Dự án đầu tư ổn định đời sống và sản xuất người 
dân vùng tái định cư thủy điện Sông Bung 4 tại xã Tà-Pơơ và xã Zuôih, 
huyện Nam Giang (cử tri phản ánh Dự án đã có chủ trương đầu tư nhưng 
triển khai rất chậm).

Theo Nghị Quyết số 05/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 của HĐND tỉnh về 
Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân 
sách Trung ương, tại phụ lục 1 Dự án đầu tư ổn định đời sống và sản xuất người 
dân vùng tái định cư thủy điện Sông Bung 4 có tổng mức đầu tư 100.000 triệu 
đồng, nguồn vốn ngân sách Trung ương, thời gian thực hiện từ năm 2020-2022.

Tại Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh 
Quảng Nam về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân 
sách nhà nước năm 2020, nguồn dự phòng ngân sách Trung ương hỗ trợ đã dự 
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nguồn 255.000 triệu đồng cho 07 dự án, trong đó có dự án này. Tuy nhiên dự án 
chưa đảm bảo thủ tục đầu tư năm 2020 nên phải chuyển nguồn sang năm 2021.

Căn cứ khả năng cân đối ngân sách các cấp, UBND tỉnh đã trình và được 
HĐND tỉnh thông qua điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tại Nghị quyết 
74/NQ-HĐND ngày 08/12/2021. Yêu cầu UBND huyện Nam Giang khẩn 
trương đẩy nhanh tiến độ hoàn chỉnh thủ tục phê duyệt dự án đầu tư để triển khai 
thực hiện đảm bảo tiến độ.

3. Chỉ đạo UBND huyện Núi Thành sớm bàn giao mặt bằng cho nhà 
đầu tư triển khai thi công hệ thống thoát nước dọc hai bên tuyến đường 
Quốc lộ 1A (đoạn qua xã Tam Xuân 1, Tam Xuân 2, huyện Núi Thành) 
theo Công văn 10992/BGTVT-KCTH ngày 19/10/2021 của Bộ Giao thông 
vận tải.

Theo nội dung báo cáo của UBND huyện Núi Thành thì qua rà soát, kiểm 
tra hồ sơ bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án Nâng cấp mở rộng Quốc lộ 
1 đoạn tuyến từ Km 987- Km 1027 đoạn qua huyện Núi Thành qua các xã Tam 
Xuân I và Tam Xuân II thì tất cả các hộ gia đình, cá nhân có đất, tài sản bị thu 
hồi và được bồi thường trong phạm vi giải phóng mặt bằng của dự án đều đã 
nhận tiền và thống nhất bàn giao mặt bằng để thi công công trình (Phạm vi bồi 
thường giải phóng mặt bằng dự án do Nhà đầu tư giao cho đơn vị làm bồi 
thường theo thiết kế được duyệt). Trong phạm vi giải phóng mặt bằng dự án tại 
các xã Tam Xuân I và Tam Xuân II không có trường hợp nào bị cưỡng chế thu 
hồi đất. Như vậy, đơn vị thực hiện công tác bồi thường, GPMB đã thực hiện 
xong công việc bồi thường, giải phóng mặt bằng và đã bàn giao mặt bằng sạch 
đúng theo hợp đồng cho Nhà đầu tư thi công công trình.

Vì vậy, việc Nhà đầu tư cho rằng: “UBND huyện Núi Thành vẫn chưa 
bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư để triển khai thi công hệ thống thoát nước dọc 
các tuyến nêu trên nên không thể triển khai thực hiện theo hồ sơ thiết kế được 
duyệt” là chưa đúng vì người dân đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng thi công dự 
án theo vệt giải phóng mặt bằng mà Nhà đầu tư đã bàn giao trước đây.

4. Chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm việc với liên 
doanh các nhà thầu: Công ty trách nhiệm hữu hạn CID (nhà thầu nước 
ngoài “Ý”), Công ty Cổ phần xây dựng số 5 và Công ty Cổ phần xây dựng 
và Đầu tư Lê Gia đang thực hiện “Dự án thoát nước và vệ sinh môi trường 
đô thị huyện Núi Thành” có giải pháp thi công dự án phù hợp, đảm bảo an 
toàn cho người tham gia giao thông.

Hiện nay, đối với các đoạn thi công bằng biện pháp đào, lắp đặt ống thu 
gom nước thải, các nhà thầu đã tập trung thực hiện công tác hoàn trả nền mặt 
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đường đảm bảo phục vụ nhân dân đi lại. Riêng đoạn đường Quang Trung (từ 
Quốc lộ đến đường Nguyễn Văn Linh), một đoạn thuộc tuyến đường Nguyễn 
Văn Linh (khoảng 200m) và đoạn tuyến Quốc lộ 1A (khoảng 400m), Ban Quản 
lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã mời đại diện phòng Kinh tế Hạ tầng huyện 
cùng tham gia nghiệm thu hoàn thành nền cấp phối đá dăm vào ngày 04/10/2021 
để chuẩn bị thảm bê tông nhựa mặt đường. Tuy nhiên, từ thời điểm đó đến nay, 
thời tiết mưa kéo dài nên việc thi công thảm bê tông nhựa hoàn trả các lớp mặt 
đường không thể thực hiện được vì không đảm bảo chất lượng công trình.

Theo đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã chỉ đạo các nhà thầu 
tập trung công tác bù phụ cấp phối đá dăm, đảm bảo an toàn giao thông và kiểm 
tra, bố trí biển cảnh báo cũng như đèn báo hiệu vào ban đêm tại các vị trí đang 
thi công để đảm bảo an toàn cho nhân dân đi lại. Ban Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng tỉnh đã yêu cầu các nhà thầu triển khai thảm bê tông nhựa các đoạn này 
ngay khi thời tiết thuận lợi, đảm bảo các quy định về kỹ thuật.

Đối với việc khắc phục triệt để các hư hỏng đối với vỉa hè, bó vỉa, hố thu 
nước,... do ảnh hưởng của việc thi công công trình, Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng tỉnh sẽ chỉ đạo các đơn vị thi công hoàn thiện trước Tết nguyên đán 
cũng như trước khi bàn giao lại cho UBND huyện Núi Thành và cam kết sẽ thực 
hiện đúng theo các nội yêu cầu trong giấy phép đã được cấp và gia hạn.

5. Quan tâm đầu tư hệ thống đèn chiếu sáng tuyến đường ĐT613B 
(đoạn qua xã Tam Tiến, huyện Núi Thành).

Để phục vụ dân sinh, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông theo ý 
kiến cử tri huyện Núi Thành, đề nghị UBND huyện Núi Thành tiến hành khảo 
sát, kiểm tra thực tế, tính cấp thiết để đầu tư, khả năng nguồn ngân sách địa 
phương để xem xét, giải quyết. Các Sở: Giao thông vận tải, Công Thương, Kế 
hoạch và Đầu tư hướng dẫn địa phương hoàn thiện các thủ tục để chấp thuận, 
cấp phép thi công công trình theo quy định 

6. Hiện nay, một số hộ dân thôn Tây Sơn Tây và thôn Tây Sơn Đông, 
xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên nằm trong vùng dự án Khu nghỉ dưỡng 
Nam Hội An, nhà cửa của người dân xuống cấp nghiêm trọng. Đề nghị 
UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định 
cư để bố trí nơi ở mới hoặc cho phép sửa chữa nhà ở để người dân sớm ổn 
định cuộc sống

Về các khu tái định cư phục vụ dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An: 
UBND tỉnh đã giao Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai 
Quảng Nam làm chủ đầu tư xây dựng các khu tái định cư: Nồi Rang, ven biển 
Bình Dương; Duy Hải (giai đoạn 2), Duy Hải (giai đoạn 3), Sơn Viên. Do vướng 
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công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, UBND tỉnh đã có chủ trương dừng 
thực hiện theo hiện trạng đối với Khu tái định cư Nồi Rang và Khu tái định cư 
ven biển Bình Dương; gia hạn tiến độ thực hiện các Khu tái định cư Duy Hải 
(giai đoạn 2), Duy Hải (giai đoạn 3) và Sơn Viên đến 30/6/2023.

Về thẩm quyền xem xét, giải quyết cấp phép xây dựng mới, sửa chữa cải 
tạo nhà ở tại khu vực nông thôn thuộc UBND cấp huyện. Theo Quyết định số 
24/2021/QĐ-UBND ngày 19/10/2021 của UBND tỉnh về việc quy định một số 
nội dung về cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh, đề nghị UBND huyện Duy 
Xuyên có phương án bố trí tái định cư hoặc xem xét giải quyết đề nghị sửa chữa 
nhà ở của người dân cho phù hợp với quy định hiện hành

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ KHÁC

1. Mỗi khi xảy ra mưa lớn trên diện rộng thì nhiều đường phố, khu 
dân cư nội thị thành phố Tam Kỳ bị ngập sâu, gây khó khăn cho việc đi lại 
cũng như ô nhiễm môi trường. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng, 
UBND thành phố Tam Kỳ có giải pháp chống ngập úng cục bộ như hiện nay.

Ngày 25/11/2021, Sở Xây dựng phối hợp với Trường Đại học Bách khoa – 
Đại học Đà Nẵng tổ chức Hội thảo “Đánh giá hiện trạng và xác định nguyên nhân 
ngập lụt thành phố Tam Kỳ và vùng lân cận”. Tại hội thảo cũng đã xác định được 
một số nguyên nhân chính gây ngập lụt cho thành phố:

- Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, mưa lớn cực đoan, bất thường xảy ra 
thường xuyên và chế độ bán nhật triều ảnh hưởng đến các sông Bàn Thạch, Kỳ 
Phú, Tam Kỳ, Trường Giang. Theo báo cáo của Đài khí tượng thủy văn Quảng 
Nam giai đoạn 1999 – 2021, trên sông Tam Kỳ đã xuất hiện 14 đợt lũ lụt (trung 
bình 2 năm xảy ra 1 đợt lũ lụt). Ngoài trận lũ lịch sử tháng 11/1999, thì các năm 
2018, 2020 và 2021 liên tiếp xuất hiện lũ trên báo động 3, gây ra ngập lụt diện 
rộng do lượng mưa quá lớn trên 570 mm.

- Nước từ huyện Thăng Bình và huyện Phú Ninh đổ về sông Bàn Thạch lớn 
làm mực nước sông dâng cao hơn cao trình các cửa xả từ nội đô thoát ra sông, và 
từ phía Tây đường Nguyễn Hoàng đổ vào nội đô thành phố Tam Kỳ gây khó khăn 
cho việc tiêu thoát nước ra sông dẫn đến ngập úng cục bộ.

- Lũ rút khá chậm là do khả năng tiêu thoát nước lũ tự nhiên của sông Bàn 
Thạch kém và rất kém nếu khi có triều cường và hiệu ứng ô trữ nước được hình 
thành từ các tuyến đường giao thông. Do lòng dẫn thoát lũ đoạn này bị thu hẹp.

Hội thảo cũng đã thảo luận và đề xuất một số các giải pháp sơ bộ ban đầu, 
cụ thể:
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- Cần hạ thấp mực nước lũ trên sông Bàn Thạch đoạn chạy qua thành phố 
bằng cách nghiên cứu phân lũ: (1) từ sông bàn Thạch sang sông Trường Giang tại 
khu vực huyện Thăng Bình; (2) từ hồ sông Đầm về sông Trường Giang; (3) một 
phần chia nước từ hồ sông Đầm rồi cho nhập vào hạ lưu sông Bàn Thạch.

- Kiểm soát lũ từ lưu vực trũng phía Tây đổ qua cống Ông Dung vào hồ Duy 
Tân bằng cách nghiên cứu kiểm soát và chuyển hướng dòng chảy ra sông Tam Kỳ.

- Dự báo diễn biến ngập lụt thành phố Tam Kỳ và vùng phụ cận theo các kịch 
bản quy hoạch, biến đổi khí hậu và tình huống xả lũ khẩn cấp của hồ Phú Ninh.

UBND tỉnh đề nghị Sở Xây dựng tiếp thu ý kiến đóng góp tại hội thảo phối 
hợp với Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng để đưa các nội dung trên vào trong 
đề tài: “Đánh giá diễn biến ngập lụt và đề xuất giải pháp ứng phó ngập lụt thành 
phố Tam Kỳ trong bối cảnh đô thị hóa và biến đổi khí hậu” đảm bảo tính khoa 
học và hiệu quả cao nhất, tính toán cụ thể để đưa các giải pháp vào công trình 
thực tiễn, nhằm giảm ngập một cách bền vững cho thành phố Tam Kỳ.

2. Hiện nay, tình trạng dây cáp viễn thông, truyền hình cáp, internet dọc 
các tuyến đường, nhất là ở đô thị rất nhiều, gây mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn 
nguy cơ mất an toàn. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền 
thông và các doanh nghiệp viễn thông khẩn trương triển khai các biện pháp rà 
soát, thanh thải, chỉnh trang, bó gọn, hạ ngầm cáp viễn thông; đồng thời, tăng 
cường công tác thanh, kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 05 doanh nghiệp viễn thông, gồm: Viettel 
Quảng Nam, Mobifone tỉnh Quảng Nam, Viễn thông Quảng Nam, Trung tâm 
thông tin di động Toàn cầu (Gtel); Trung tâm Di động khu vực 2 Vietnamobile; 
4 doanh nghiệp chính hoạt động trong lĩnh vực internet, gồm: Viettel Quảng 
Nam, Viễn thông Quảng Nam, FPT Quảng Nam, Chi nhánh SCTV Quảng Nam.

Tính đến tháng 12/2021, toàn tỉnh phát có 2040 trạm BTS, sóng thông tin 
di động đã phủ sóng đến 100% trung tâm các xã, phường, thị trấn trên địa bàn 
tỉnh, đường truyền cáp quang đến 100% số xã trên địa bàn tỉnh (241/241).

Nhằm tăng cường công tác quản lý hạ tầng viễn thông, UBND tỉnh ban 
hành Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 Quy định quản lý công 
trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Bên cạnh đó, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành các văn bản 
hướng dẫn, cụ thể: số 1269/STTTT-CNTT&BCVT ngày 21/10/2021 về Hướng 
dẫn quy cách treo thẻ cáp viễn thông và thông tin nhận biết cáp viễn thông, số 
1301/STTTT-CNTT&BCVT ngày 27/10/2021 về hướng dẫn lập Kế hoạch chỉnh 
trang, ngầm hóa cáp viễn thông theo Quyết định 18/2021/QĐ-UBND.
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Căn cứ văn bản hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông, hiện nay, 
UBND các huyện, thị xã, thành phố: Nam Giang, Tiên Phước, Tam Kỳ, Đại 
Lộc, Duy Xuyên, Nông Sơn, Đông Giang, Điện Bàn, Hội An, Thăng Bình, Quế 
Sơn, Núi Thành đã lập và triển khai thực hiện Kế hoạch chỉnh trang, ngầm hóa 
cáp viễn thông trên địa bàn quản lý.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục chỉ đạo, phối 
hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát hiện trạng, lập kế hoạch và 
tổ chức thực hiện chỉnh trang ngầm hóa tại địa phương trong năm 2022, trong đó 
tập trung chỉ đạo công tác chỉnh trang tại một số điểm nóng trên địa bàn tỉnh. 

 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 Công văn số 
1109/MTTQ-BTT ngày 15/10/2021 của Ban Thường trực MTTQ Việt Nam tỉnh 
và Công văn số 116/ĐĐBQH-VP ngày 27/10/2021 của Đoàn Đại biểu Quốc hội 
tỉnh Quảng Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, 
thành phố: yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố xem xét, trả lời cho cử 
tri ở từng địa phương được rõ theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 
7483/UBND-TH ngày 22/10/2021 và Công văn số 7666/UBND-TH ngày 
28/10/2021.

Nơi nhận:
- TVTU, HĐND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu QH tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;     
- Các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh;
- HĐND và UBND các  huyện, TX, TP;
- CPVP;
- Các Phòng CV nghiên cứu;
- Lưu VT, NCKS, KTN,KTTH, TH (Tiến).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

[daky]
Lê Trí Thanh
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