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BÁO CÁO
Trả lời ý kiến cử tri trong tỉnh

(Trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV)

Theo đề nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam tại Công văn số 
75/ĐĐBQH-VP ngày 20/5/2022 về việc đề nghị trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri 
trước kỳ họp thứ 3, 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 những nội dung kiến nghị thuộc thẩm quyền của 
tỉnh, cụ thể như sau:

I. VỀ NÔNG NGHIỆP
1. Sớm ban hành tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 

2022- 2025 theo Quyết định số 318/QĐ-TTG ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính 
phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về 
xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 để địa phương có cơ sở triển khai 
thực hiện.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo, đôn đốc Văn phòng điều 
phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh sớm tham mưu 
UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022-
2025 trong tháng 6/2022 để các địa phương có cơ sở thực hiện.

2. Có giải pháp quyết liệt hơn trong công tác ngăn chặn, phòng, chống nạn 
phá rừng; khai thác gỗ, vàng trái phép, gây ô nhiễm môi trường, nguồn nước.

Thời gian qua, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản, giải pháp về phòng, 
chống hoạt động khai thác vàng trái phép và cũng đã quyết liệt trong việc tổ chức 
đánh sập các hầm khai thác vàng trái phép trong Vườn Quốc gia Sông Thanh, do 
đó hoạt động khai thác vàng trái phép đã giảm rất đáng kể. Để tránh xảy ra hoạt 
động khai thác vàng trái phép, gây ô nhiễm môi trường, nguồn nước, UBND tỉnh 
yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và UBND các huyện: Phú Ninh, 
Núi Thành, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My, Nông Sơn, Hiệp Đức, Phước 
Sơn, Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện các 
giải pháp phòng, chống hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, trong đó có 
khoáng sản vàng theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại 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 (ban hành kèm theo Quyết định số 2706/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 
của UBND tỉnh) và Kế hoạch số 5491/KH-UBND ngày 20/8/2021 tăng cường 
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công tác kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác vàng trái phép khu vực mỏ vàng Bồng 
Miêu, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh.

II. VỀ XÂY DỰNG CƠ BẢN, GIAO THÔNG
1. Tiếp tục nghiên cứu, có giải pháp đẩy mạnh thu hút đầu tư vào khu vực 

phía Tây của tỉnh, để phát huy lợi thế vùng miền, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã 
hội tại khu vực này.

UBND tỉnh đã phê duyệt quy hoạch vùng Tây tỉnh Quảng Nam tại Quyết 
định số 4033/QĐ-UBND ngày 23/12/2013, trong đó định hướng lập kế hoạch nâng 
cấp đô thị, đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội có tính chất 
vùng, liên vùng. Tại Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 20/7/2021 của Tỉnh ủy về định 
hướng một số dự án quan trọng tại vùng Tây tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 
2025 và tầm nhìn đến năm 2030 đã định hướng tập trung 05 nhóm dự án quan 
trọng để phát triển khu vực phía Tây (gồm 09 huyện miền núi: Đông Giang, Tây 
Giang, Nam Giang, Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn, Tiên Phước, Hiệp Đức, 
Nông Sơn), như sau: (1) Nhóm dự án bảo vệ, phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh 
học gắn với phát triển kinh tế rừng và lâm sản ngoài gỗ. (2) Nhóm dự án sắp xếp 
dân cư, ổn định chỗ ở phòng tránh thiên tai và biến đổi khí hậu. (3) Nhóm dự án về 
phát triển kết cấu hạ tầng trọng điểm (giao thông, thủy lợi, công nghệ thông tin...). 
(4) Nhóm dự án phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, sản phẩm OCOP gắn với 
phát triển du lịch cộng đồng. (5) Nhóm dự án về phát triển các khu du lịch, nghỉ 
dưỡng chất lượng cao. Nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư vào khu vực phía Tây của 
tỉnh, đề nghị các địa phương kiểm tra, rà soát sự phù hợp quy hoạch liên quan, tập 
trung thực hiện 05 nhóm nêu trên làm cơ sở đề xuất kêu gọi đầu tư góp phần phát 
triển kinh tế - xã hội theo định hướng phát triển vùng Tây của tỉnh.

2. Xem xét, đầu tư xây dựng tuyến đường từ trung tâm xã Ch’ơm, huyện Tây 
Giang lên cặp cửa khẩu phụ Tây Giang - Kạ Lừm.

Giai đoạn từ năm 2015 đến nay, UBND tỉnh đã triển khai và hoàn thành giai 
đoạn 1 dự án đường nối xã A Xan đến xã Ch’ơm (dài 11,5km, kinh phí đầu tư 185 
tỷ đồng). Hiện nay, UBND tỉnh đang chỉ đạo triển khai giai đoạn 2 dự án nối từ 
trung tâm xã Ch’ơm đến cửa khẩu phụ Tây Giang (dài 5,19km, kinh phí đầu tư 113 
tỷ đồng), dự kiến đến năm 2023 sẽ hoàn thành toàn bộ tuyến đường. Ngoài ra, do 
thiệt hại của mưa lũ năm 2020, UBND tỉnh đã bố trí kinh phí 40 tỷ đồng để tái thiết 
tuyến đường ĐT.606 và đã có chủ trương bố trí kinh phí 60 tỷ đồng để sửa chữa, 
đảm bảo giao thông tuyến ĐT.606 đoạn tuyến nối từ Trung tâm huyện Tây Giang 
đến xã Tr’hy.

3. Hỗ trợ kinh phí đầu tư sửa chữa, nâng cấp đường giao thông nông thôn từ 
trung tâm xã Tà Pơơ, huyện Nam Giang về thôn Tơ Pơơ (trước đây là thôn 2 và 
thôn Pà Păng) đang bị xuống cấp nghiêm trọng, nhất là vào mùa mưa thường xảy 
ra lở đất, người dân đi lại rất khó khăn.

Đây là tuyến đường giao thông nông thôn do địa phương quản lý, yêu cầu 
UBND huyện Nam Giang xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và thông tin cho cử 
tri địa phương rõ.
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4. Việc xây dựng tuyến đường từ Quốc lộ 1A đi Khu công nghiệp Tam Thăng 
làm ngăn dòng chảy, cầu Tam Thăng (cầu Thạch Tân cũ) trên tuyến đường này 
không đủ rộng để thoát nước, gây ngập lụt nhanh ở thượng lưu, ảnh hưởng đến 
sinh hoạt và sản xuất của người dân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo.

Hiện nay, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng và Sở Xây dựng 
đang phối hợp thực hiện Đề tài Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cấp 
tỉnh: 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. Dự kiến báo cáo Hội đồng 
khoa học kỹ thuật tỉnh trong Quý III/2022. Sau khi có kết quả nghiên cứu của Đề 
tài. 

UBND tỉnh đã giao Sở Xây dựng phối hợp các ngành liên quan đề xuất 
UBND tỉnh một số giải pháp chống ngập úng thành phố Tam Kỳ và vùng phụ cận 
sau khi có kết quả nghiên cứu của Đề tài.

III. VỀ QUY HOẠCH, MÔI TRƯỜNG, ĐẤT ĐAI
1. Cử tri phản ánh: Trên địa bàn tỉnh, còn rất nhiều dự án “treo” không 

được triển khai, thực hiện, ảnh hưởng rất lớn đến việc xây dựng, sửa chữa nhà ở và 
thực hiện các quyền sử dụng đất của Nhân dân (hiện nay, nhiều nhà ở xuống cấp, 
nhiều thế hệ sống chung trong một gia đình nhưng do nằm trong vùng quy hoạch 
nên không được tách thửa để xây dựng nhà ở hoặc sửa chữa nhà, gây bức xúc 
trong Nhân dân). Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương, các ngành liên quan 
tổ chức rà soát các dự án được quy hoạch trên địa bàn tỉnh, kiên quyết thu hồi các 
dự án chậm triển khai theo quy định của pháp luật.
 Ngày 16 tháng 5 năm 2022, UBND tỉnh đã có Công văn số 3032/UBND-
KTTH về việc rà soát các dự án treo, dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh. Theo đó, 
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 yêu cầu: Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở: Công 
Thương, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Ban Quản lý các Khu kinh tế và 
Khu công nghiệp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành tổng rà soát 
các dự án treo, dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh (kể cả các Khu, Cụm công 
nghiệp) tính đến thời điểm 30/4/2022 và phân loại, đề xuất hướng xử lý các dự án 
(nếu có); dự thảo báo cáo của UBND tỉnh trước ngày 01/7/2022 để tổ chức họp góp 
ý hoàn chỉnh tham mưu Ban cán sự đảng UBND tỉnh ký trình Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy đảm bảo trước ngày 30/7/2022.

2. Cử tri xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành bức xúc về hoạt động khai thác, 
chế biến, vận chuyển đá của các mỏ đá đóng trên địa bàn xã, gây ô nhiễm môi 
trường nghiêm trọng, đường sá hư hỏng nặng, gây ngập úng cục bộ. Đề nghị 
UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương liên quan tăng cường công tác kiểm tra, 
giám sát việc khai thác các mỏ đá trên.

Về vấn đề này, UBND huyện Núi Thành đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và 
Môi trường hợp đồng với Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường Quảng 
Nam thực hiện khảo sát, lấy mẫu, đo đạc, phân tích đánh giá môi trường không khí 
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xung quanh tại khu vực tuyến đường ra, vào mỏ đá và khu vực Quốc lộ 1A, thôn 
Hòa Đông, xã Tam Nghĩa. Trên cơ sở kết quả đo đạc, phân tích đánh giá môi 
trường không khí tại khu vực, ngày 28/4/2022, UBND xã Tam Nghĩa đã chủ trì tổ 
chức đối thoại với Nhân dân để thông báo kết quả quan trắc môi trường và ngày 
29/4/2022, UBND huyện Núi Thành có Công văn số 574/UBND-TNMT đề nghị 
các doanh nghiệp khai thác, chế biến đá thực hiện đảm bảo môi trường trong quá 
trình hoạt động tại mỏ và trên các tuyến đường vận chuyển; đồng thời qua đó chỉ 
đạo Công an huyện tiếp tục chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường 
huyện kiểm tra, làm việc với một số doanh nghiệp khai thác, chế biến đá tại khu 
vực, báo cáo đề xuất UBND huyện xử lý theo quy định; UBND xã Tam Nghĩa 
giám sát việc chấp hành về môi trường trong quá trình hoạt động của các mỏ trên 
địa bàn, kịp thời phản ảnh, giải quyết kiến nghị của cá nhân, tổ chức có liên quan. 

Theo Báo cáo số 119/BC-UBND ngày 29/4/2022 của UBND huyện Núi 
Thành, hiện nay Công an huyện đang chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và 
Môi trường huyện, UBND xã Tam Nghĩa tổ chức kiểm tra các mỏ đá tại khu vực; 
sau khi có kết quả kiểm tra, Công an huyện sẽ thông báo đến nhân dân. 

Bên cạnh đó, qua xem xét Báo cáo số 119/BC-UBND ngày 29/4/2022 của 
UBND huyện Núi Thành, UBND tỉnh có Công văn số 2900/UBND-KTN ngày 
10/5/2022 giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, 
ngành liên quan và UBND huyện Núi Thành thành lập Tổ kiểm tra liên ngành kiểm 
tra việc thu mua, chế biến đá làm vật liệu xây dựng thông thường của một số doanh 
nghiệp tại thôn Hòa Đông, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành. Hiện nay, Sở Tài 
nguyên và Môi trường đang tiến hành các bước chuẩn bị và tổ chức thực hiện 
nhiệm vụ được giao.

3. Chỉ đạo Thanh tra tỉnh sớm báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra dự án 
Khu phố chợ An Sơn, thành phố Tam Kỳ và xử lý dứt điểm những vướng mắc, bất 
cập tại dự án này, đảm bảo quyền lợi của người dân.

Về nội dung kiến nghị nêu trên, UBND tỉnh đã chỉ đạo kiểm tra rà soát quá 
trình thực hiện dự án, việc bồi thường, hỗ trợ đối với người bị thu hồi đất tại dự án 
Khu dân cư phố chợ An Sơn, thành phố Tam Kỳ tại Công văn số 1158/UBND-TH, 
ngày 03/3/2022. Qua báo cáo kết quả của cơ quan chuyên môn, UBND tỉnh tổng 
hợp báo cáo như sau:

- Về tình hình triển khai dự án Khu phố chợ An Sơn và nội dung kiến nghị 
của các hộ dân: Dự án Khu phố chợ An Sơn (sau đây viết tắt là Dự án) được 
UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt tại Quyết định số 3577/QĐ-UBND ngày 
23/9/2005 và thu hồi đất tại Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 04/01/2007. Ngày 
30/7/2007 UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 2375/QĐ-UBND v/v 
phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng Dự án Xây dựng khu 
phố chợ An Sơn – giai đoạn 1. Trong năm 2007, UBND thành phố Tam Kỳ đã chi 
trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án được duyệt và các hộ dân đã bàn giao 
mặt bằng để thực hiện dự án. Tuy nhiên, sau khi bàn giao mặt bằng thì các hộ dân 
tiếp tục có đơn kiến nghị giao lại đất để làm mặt bằng sản xuất kinh doanh hoặc 
giao đất ở tại dự án Khu dân cư phố chợ An Sơn. Mặt khác, tại thời điểm thực hiện 
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công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các hộ dân để thực hiện Dự án 
(năm 2007), Chủ đầu tư là Ban Quản lý các dự án khai thác quỹ đất Tam Kỳ (nay 
là Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Tam Kỳ) đã thống nhất cho các hộ dân 
được đăng ký mua lại các lô đất xung quanh chợ An Sơn để buôn bán kinh doanh 
và có 43 trường hợp đã đăng ký. Tuy nhiên, số lượng lô đất tại các vị trí xung 
quanh chợ không đủ để giải quyết cho các hộ dân. Ban Quản lý các dự án khai thác 
quỹ đất Tam Kỳ đã tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất mà không thông báo cụ thể 
đến từng hộ biết để tham gia đấu giá quyền sử dụng đất. Do vậy, một số hộ dân đã 
có đơn kiến nghị. 

- Về tình hình giải quyết kiến nghị của các hộ dân liên quan đến những tồn 
tại của Dự án khu phố chợ An Sơn: ngày 26/4/2022, UBND thành phố Tam Kỳ có 
Báo cáo số 123/BC-UBND về tình hình thực hiện dự án Khu dân cư phố chợ An 
Sơn tại phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ, cụ thể: Dự án KDC phố chợ An Sơn 
được triển khai thực hiện từ năm 2007 đến năm 2012; trong quá trình thực hiện dự 
án phải thu hồi đất nông nghiệp của các hộ dân và đã được UBND tỉnh phê duyệt 
phương án BT, HT tại Quyết định số 2375/QĐ-UBND ngày 30/7/2007. Các hộ dân 
bị thu hồi đất theo phương án được phê duyệt đã thống nhất nhận tiền bồi thường, 
hỗ trợ và bàn giao mặt bằng. Theo quy định tại Điều 10, Quyết định số 
55/2006/QĐ-UBND ngày 15/12/2006 quy định về bồi thường, hỗ trợ đối với đất 
nông nghiệp như sau: “Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp khi Nhà nước 
thu hồi được bồi thường bằng đất có cùng mục đích sử dụng; nếu không có đất để 
bồi thường thì được bồi thường bằng tiền tính theo giá đất cùng hạng, cùng mục 
đích sử dụng tại thời điểm có quyết định thu hồi đất...”. Do không còn quỹ đất nông 
nghiệp để thực hiện bồi thường nên UBND thành phố Tam Kỳ thực hiện bồi 
thường, hỗ trợ cho các hộ dân bằng tiền theo giá đất quy định tại Quyết định số 
59/2006/QĐ-UBND ngày 21/12/2006 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban 
hành quy định phương pháp xác định giá đất và giá các loại đất năm 2007 trên địa 
bàn tỉnh Quảng Nam là đúng quy định. Ngoài ra, tại Khoản 4, Điều 30, Quyết định 
số 55/2006/QĐ-UBND ngày 15/12/2006 của UBND tỉnh Quảng Nam có quy định 
“Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp bị thu hồi từ một hay 
nhiều dự án trên 30% diện tích đất nông nghiệp được giao trong hạn mức, nếu 
không có đất nông nghiệp để bồi thường, không thực hiện phương án góp vốn liên 
doanh với nhà đầu tư bằng giá trị quyền sử dụng đất, được giao đất sản xuất kinh 
doanh phi nông nghiệp để làm mặt bằng sản xuất kinh doanh, theo hướng 100m2 
đất nông nghiệp bị thu hồi được giao lại 10m2 đất sản xuất kinh doanh phi nông 
nghiệp.

Mức diện tích đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp giao cho hộ gia đình, 
cá nhân như sau: Đối với khu vực I tối thiểu 50 m2… Giao UBND cấp huyện, thị 
xã căn cứ quỹ đất tại địa phương để xem xét mức giao đất sản xuất kinh doanh phi 
nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân có thể cao hơn mức tối thiểu và tương ứng 
với giá trị của đất nông nghiệp bị thu hồi, nhưng diện tích đất sản xuất kinh doanh 
phi nông nghiệp được giao tối đa không quá 01 lần hạn mức giao đất ở của UBND 
tỉnh. Hộ gia đình, cá nhân được giao đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp phải 
nộp 100% tiền sử dụng đất, không cho nợ tiền sử dụng đất”.
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 UBND thành phố Tam Kỳ giao cho các phòng, ban, đơn vị có liên quan xây 
dựng phương án hỗ trợ và được UBND thành phố Tam Kỳ ban hành Quyết định số 
13251/QĐ-UBND ngày 07/12/2017 V/v phê duyệt phương án hỗ trợ thuê mặt bằng 
để buôn bán kinh doanh tại chợ Vườn Lài và giao đất ở không thông qua đấu giá 
đối với các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp để thực hiện dự án KDC 
phố chợ An Sơn, theo đó thống nhất giải quyết theo 02 phương án trên số hộ có 
đăng ký 33/43 hộ (1) như sau: 

- Phương án 1: Có 08 hộ đăng ký thuê mặt bằng để buôn bán kinh doanh tại 
chợ Vườn Lài, phường An Sơn. UBND thành phố thống nhất hỗ trợ kinh phí thuê 
mặt bằng trong thời gian 05 năm. 

- Phương án 2: Trường hợp các hộ không có nhu cầu thuê mặt bằng để buôn 
bán kinh doanh tại chợ Vườn Lài thì UBND thành phố Tam Kỳ thống nhất giao 
cho mỗi hộ 01 lô đất ở tại dự án KDC-TĐC và nhà ở cho công nhân và người có 
thu nhập thấp tại phường Trường Xuân theo giá đất khởi điểm được UBND tỉnh 
Quảng Nam phê duyệt tại thời điểm năm 2017 (Có 25 hộ đăng ký). Đối với trường 
hợp giao đất ở không thông qua đấu giá cho các hộ dân trong trường hợp này theo 
quy định khung chính sách bồi thường tại Quyết định 55/2006/QĐ-UBND 
15/12/2006 thì không có việc giao đất ở cho các hộ bị thu hồi đất nông nghiệp, tuy 
nhiên UBND thành phố Tam Kỳ đã xem xét vận dụng quy định tại Khoản 3, Điều 
11, Quyết định 29/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh để giao lại cho mỗi hộ 01 lô 
đất ở không qua đấu giá tại dự án KDC-TĐC và nhà ở cho công nhân và người có 
thu nhập thấp tại phường Trường Xuân theo giá khởi điểm được UBND tỉnh phê 
duyệt tại thời điểm năm 2017. 

Ngoài ra, đối với 20 hộ còn lại chưa đăng ký thực hiện phương án: Các hộ 
tiếp tục có đơn, thư gửi đến các cơ quan của tỉnh, thành phố đề nghị can thiệp giải 
quyết đất thương mại dịch vụ 10% thuộc khu dân cư phố chợ An Sơn; trong đó 
chia ra làm 02 nhóm chính như sau: 

+ Nhóm các hộ đề nghị giải quyết việc giao lại đất ở xung quanh chợ An 
Sơn mà trước đây Ban quản lý các dự án khai thác quỹ đất Tam Kỳ (đơn vị chủ đầu 
tư) đã cho các hộ đăng ký. Tuy nhiên, qua kiểm tra thì các lô đất này đã được chủ 
đầu tư dự án bán đấu giá khai thác (Hiện nhóm này đang kiến nghị là chính). 

+ Nhóm các hộ dân bị thu hồi trên 30% diện tích đất nông nghiệp được giao 
và diện tích bị thu hồi tại dự án KDC phố chợ An Sơn < 750 m2: Đề nghị giải 
quyết giao cho mỗi hộ 01 lô đất ở theo giá sàn không qua đấu giá như đối với các 
hộ bị thu hồi diện tích >750 m2. Theo Phương án được duyệt thì UBND thành phố 
chỉ giải quyết cho những trường hợp đáp ứng đủ điều kiện (diện tích thu hồi tại dự 
án Khu phố chợ An Sơn tối thiểu phải từ 750 m2). 

- Ngày 13/11/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam có Công 
văn số 2339/STNMT-QLĐĐ về việc giải quyết vướng mắc trong công tác bồi 

1 Trong số 43 hộ, có 03 nhóm: Diện tích thu hồi dưới 1.000 m2 : 18 hộ; Diện tích thu hồi từ 1.000 m2 đến dưới 2.000 m2 có 18 hộ và thu 
hồi trên 2.000 m2 có 07 hộ dân.
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thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án khu dân cư phố chợ An Sơn, thành 
phố Tam Kỳ trong đó có nội dung “Đối với kiến nghị về việc giao lại đất ở cho các 
hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp do ảnh hưởng dự án Khu dân cư 
phố chợ An Sơn là không đảm bảo cơ sở pháp lý tại thời điểm thực hiện dự án và 
quy định hiện hành để tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết (nội dung này 
được Công an tỉnh khuyến cáo tại Công văn số 1931/CV-CAT (PC03) ngày 
01/7/2020. Do đó, đề nghị UBND thành phố Tam Kỳ căn cứ các điều khoản 
chuyển tiếp qua các giai đoạn, sửa đổi, bổ sung, chính sách bồi thương, giải phóng 
mặt bằng để thực hiện theo đúng quy định.” Sau khi có Công văn số 
2339/STNMT-QLĐĐ ngày 13/11/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND 
thành phố Tam Kỳ đã tổ chức đối thoại với các hộ dân về việc không có có căn cứ 
để giao đất không thu tiền sử dụng đất không qua đấu giá tại dự án KDC-TĐC và 
nhà ở cho công nhân và người có thu nhập thấp tại phường Trường Xuân và tại 
KDC phố Chợ An Sơn (Chợ Vườn Lài). 

Ngày 08/7/2022, UBND tỉnh đã chỉ đạo tại Công văn số 4882/UBND-TD về 
việc kết quả rà soát, xử lý đơn kiến một số hộ dân khối phố 8, phường An Sơn, 
thành phố Tam kỳ; UBND tỉnh có ý kiến như sau: Việc giao đất ở cho các hộ gia 
đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp do ảnh hưởng dự án Khu dân cư phố chợ 
An Sơn là không có cơ sở pháp lý tại thời điểm thực hiện dự án và quy định hiện 
hành. Yêu cầu UBND thành phố Tam Kỳ thực hiện: 

- Căn cứ quỹ đất của địa phương để xem xét bố trí đất sản xuất kinh doanh 
và thu 100% tiền sử dụng đất cho các hộ dân bị ảnh hưởng dự án Khu dân cư phố 
chợ An Sơn theo quy định tại Khoản 4 Điều 30 Quyết định số 55/2006/QĐ-UBND 
ngày 15/12/2006 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc bồi thường thiệt hại, hỗ trợ 
và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

- Rà soát việc trả lời đơn thư của người dân, trường hợp các hộ dân khiếu nại 
thì Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ xem xét giải quyết khiếu nại theo quy định 
của pháp luật.

4. Việc giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai từ cấp xã đến cấp huyện 
hiện nay thiếu đồng bộ, gây phiền hà cho người dân; cán bộ phụ trách công tác địa 
chính thiếu chuyên môn hoặc cố tình gây khó khăn khi thực hiện thủ tục cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất, buộc người dân đi lại nhiều lần, gây tốn kém tiền 
và thời gian của họ. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND cấp huyện, UBND cấp xã, 
cán bộ phụ trách công tác địa chính tại địa phương tăng cường trách nhiệm, phối 
hợp chặt chẽ, thông suốt với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai trong việc thực 
hiện các thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai, tạo điều kiện thuận lợi cho người 
dân thực hiện quyền lợi theo quy định của pháp luật.

Về nội dung này, UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì 
và Sở Tài nguyên và Môi trường đã dự thảo nội dung sửa đổi, thay thế Quyết định 
số 03/2016/QĐ-UBND ngày 01/02/2016 và gửi lấy ý kiến các Sở, ban, ngành, các 
đơn vị có liên quan tham gia góp ý nội dung dự thảo tại Công văn số 
1033/STNMT-ĐK ngày 11/5/2022, đến nay đã được 08 đơn vị tham gia góp ý. 
UBND tỉnh đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục đôn đốc các đơn vị tham 
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gia góp ý và tiếp thu, hoàn thiện văn bản và trình UBND tỉnh trong quý III năm 
2022.

IV. VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH
Cử tri tiếp tục đề nghị HĐND, UBND tỉnh nghiên cứu có chế độ trợ cấp ưu 

đãi, bảo hiểm y tế cho lực lượng thanh niên xung phong tham gia khắc phục hậu 
quả chiến tranh, xây dựng kinh tế giai đoạn sau năm 1975 trên địa bàn tỉnh. Trên 
thực tế, nhóm đối tượng này đã có nhiều đóng góp, lao động trong môi trường độc 
hại, nguy hiểm (như lao động nặng trong vùng rừng núi, xây dựng hồ đập thủy lợi, 
rà phá bom mìn…), nay đã hết tuổi lao động và chưa được hưởng chế độ, chính 
sách nào của Nhà nước.

 Ngày 24/4/2021, Bộ Nội vụ có Công văn số 1734/BNV-CTTN về việc 
thống kê số liệu và đề xuất chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong khắc 
phục hậu quả chiến tranh, xây dựng kinh tế giai đoạn sau năm 1975. UBND tỉnh đã 
có báo cáo số 134/BC-UBND ngày 04/8/2021 gửi Bộ Nội vụ về thống kê số liệu và 
đề xuất chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong khắc phục hậu quả chiến 
tranh, xây dựng kinh tế giai đoạn sau năm 1975 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
Trong đó, tỉnh Quảng Nam đề xuất Chính phủ, Bộ Nội vụ quan tâm cho thanh niên 
xung phong tham gia khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng kinh tế giai đoạn 
sau năm 1975 hưởng một số chế độ, chính sách như sau:

a. Về chính sách: Đề nghị cấp Bảo hiểm y tế suốt đời.
b. Về chế độ:
- Chế độ trợ cấp một lần: Trên cơ sở hướng dẫn thống kê của Bộ Nội vụ và 

thời gian tham gia thanh niên xung phong, đề nghị như sau:
+ Dưới 02 năm được hưởng chế độ trợ cấp một lần là 2.500.000 đồng/ 

người.
+ Từ năm thứ ba trở lên mỗi năm được tính thêm 800.000 đồng/người (nếu 

có tháng lẻ thì đủ 6 tháng trở lên được tính tròn một năm, dưới 6 tháng được tính 
nửa (1/2) năm để giải quyết chế độ).

- Chế độ trợ cấp hằng tháng: Thanh niên xung phong xây dựng các công 
trình trọng điểm thời gian thành lập đến khi hoàn thành kéo dài từ 03 năm đến 07 
năm. Vì vậy khi trở về có người không chồng, không vợ, con, bệnh tật, ốm đau, 
mắc các bệnh hiểm nghèo, đề nghị cho được hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng như 
quy định tại Quyết định số 40/2011/TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ 
quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong 
kháng chiến và Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 16/10/2017 của Thủ tướng 
Chính phủ quy định về chế độ chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở 
Miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975.

- Chế độ đối với những người đã từ trần trước khi có chế độ, chính sách, đề 
nghị cho hưởng một lần 3.600.000 đồng/người.

- Chế độ mai táng phí khi từ trần: Đề nghị thực hiện như các văn bản của 
Chính phủ đối với thanh niên xung phong tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc 
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như Quyết định số 40/2011/TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 
112/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Hiện nay, Bộ Nội vụ đang tham mưu trình Chính phủ ban hành văn bản về 
giải quyết chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong giai đoạn sau năm 
1975. Sau khi Chính phủ ban hành quy định này, UBND tỉnh đề nghị Sở Nội vụ 
nghiên cứu, tham mưu triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định.

V. VẤN ĐỀ KHÁC
1. Năm 2020, Vườn Quốc gia Sông Thanh, tỉnh Quảng Nam được thành lập, 

người dân sống trong vùng lõi của vườn quốc gia được chuyển ra vùng đệm tái 
định cư; tuy nhiên, đời sống của người dân tại khu vực này còn gặp nhiều khó khăn 
do trước đây họ sinh sống chủ yếu dựa vào rừng. Đề nghị UBND tỉnh có cơ chế, 
chính sách đặc thù hỗ trợ đời sống người dân tại vùng đệm (trong và ngoài) các 
khu rừng đặc dụng.

Ngày 24/4/2021, Bộ Nội vụ có Công văn số 1734/BNV-CTTN về việc thống 
kê số liệu và đề xuất chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong khắc phục 
hậu quả chiến tranh, xây dựng kinh tế giai đoạn sau năm 1975. Trên cơ sở tổng hợp 
báo cáo của các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan, Sở Nội vụ đã tham mưu 
UBND tỉnh (tại báo cáo số 134/BC-UBND ngày 04/8/2021) báo cáo Bộ Nội vụ về 
thống kê số liệu và đề xuất chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong khắc 
phục hậu quả chiến tranh, xây dựng kinh tế giai đoạn sau năm 1975 trên địa bàn 
tỉnh Quảng Nam. Trong đó, tỉnh Quảng Nam đề xuất Chính phủ, Bộ Nội vụ quan 
tâm cho thanh niên xung phong tham gia khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng 
kinh tế giai đoạn sau năm 1975 hưởng một số chế độ, chính sách như sau: 

a. Về chính sách: Đề nghị cấp Bảo hiểm y tế suốt đời.
b. Về chế độ: 
- Chế độ trợ cấp một lần: Trên cơ sở hướng dẫn thống kê của Bộ Nội vụ và 

thời gian tham gia thanh niên xung phong, đề nghị như sau:
+ Dưới 02 năm được hưởng chế độ trợ cấp một lần là 2.500.000đồng/ người. 
+ Từ năm thứ ba trở lên mỗi năm được tính thêm 800.000 đồng/người (nếu 

có tháng lẻ thì đủ 6 tháng trở lên được tính tròn một năm, dưới 6 tháng được tính 
nửa (1/2) năm để giải quyết chế độ). 

- Chế độ trợ cấp hằng tháng: Thanh niên xung phong xây dựng các công 
trình trọng điểm thời gian thành lập đến khi hoàn thành kéo dài từ 03 năm đến 07 
năm. Vì vậy khi trở về có người không chồng, không vợ, con, bệnh tật, ốm đau, 
mắc các bệnh hiểm nghèo, đề nghị cho được hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng như 
quy định tại Quyết định số 40/2011/TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ 
quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong 
kháng chiến và Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 16/10/2017 của Thủ tướng 
Chính phủ quy định về chế độ chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở 
Miền Nam tham gia kháng chiến giai đọan 1965- 1975. 
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- Chế độ đối với những người đã từ trần trước khi có chế độ, chính sách, đề 
nghị cho hưởng một lần 3.600.000 đồng/người. 

- Chế độ mai táng phí khi từ trần: Đề nghị thực hiện như các văn bản của 
Chính phủ đối với thanh niên xung phong tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ 
quốc như Quyết định số 40/2011/TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 
112/2017/NĐ-CP của Chính phủ. 

Hiện nay, Bộ Nội vụ đang tham mưu trình Chính phủ ban hành văn bản về 
giải quyết chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong giai đoạn sau năm 
1975. Sau khi Chính phủ ban hành quy định này, UBND tỉnh đề nghị Sở Nội vụ 
nghiên cứu, tham mưu triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định.

2. Việc quy định định mức dự toán đơn giá vận chuyển các loại vật liệu và 
cấu kiện xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo Quyết định số 38/QĐ-
UBND ngày 07/01/2021 của UBND tỉnh còn thấp và chưa phù hợp đối với các 
huyện miền núi (thực tế chi phí vận chuyển các hàng hóa này đến các xã, đặc biệt 
là các xã vùng cao chênh lệch rất nhiều lần so với định mức chi của UBND tỉnh). 
Đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh quy định mức đơn giá vận chuyển các loại hàng 
hóa đối với các huyện miền núi theo đơn giá vận chuyển thực tế để địa phương 
thực hiện, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Về vấn đề này, Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 242/QĐ-SXD 
ngày 31/12/2021 Về việc công bố Đơn giá vận chuyển các loại vật liệu và cấu 
kiện xây dựng bằng ô tô và vận chuyển thủ công trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và 
có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 thay thế cho Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 
07/01/2021 của UBND tỉnh.

3. Hiện nay, tình trạng buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng 
trên mạng xã hội (Facebook, Zalo…) rất phổ biến; bên cạnh đó, nhiều đối tượng 
về các vùng nông thôn, lợi dụng sự kém hiểu biết của người dân để bán các mặt 
hàng kém chất lượng, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, đời sống và gây bức xúc 
trong Nhân dân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tăng 
cường kiểm soát, xử lý kịp thời, đủ sức răn đe đối với các hành vi gian lận thương 
mại nêu trên.

- Trong những năm qua, hoạt động thương mại trên môi trường thương mại 
điện tử, nhất là qua mạng xã hội zalo, facebook có xu hướng ngày càng phát triển, 
cùng với đó tiềm ẩn nguy cơ hàng nhập lậu, hàng không có nguồn gốc xuất xứ, 
hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm được chào bán nhiều hơn. Để góp phần 
nâng cao hiệu quả trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại 
và hàng giả, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Nam đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan - 
Thành viên Ban chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, 
gian lận thương mại và hàng giả đối với hoạt động thương mại trên môi trường 
điện tử cụ thể như sau:

- Đã ban hành 01 Kế hoạch chuyên đề số 161/KH-BCĐ389 ngày 
13/11/2020 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Nam về việc tăng cường chống 
buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử 
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(thời gian thực hiện từ ngày 01 tháng 11 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 
2023). Cùng với việc ban hành Kế hoạch chuyên đề nêu trên, công tác chỉ đạo các 
đơn vị thành viên tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi 
phạm được phát hiện qua hoạt động chào, bán hàng trên mạng xã hội zalo, 
facebook được triển khai trong các Kế hoạch năm, Kế hoạch kiểm tra chuyên đề và 
các văn bản chỉ đạo kiểm tra đối với một số mặt hàng trọng điểm, cụ thể như sau: 

+ Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã ban hành các kế hoạch, công văn: Kế hoạch công 
tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2021 số 02/KH-BCĐ389 
ngày 08/02/2021; Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương 
mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 số 170/KH-
BCĐ 389 ngày 28/12/2020; Kế hoạch công tác chống buôn lậu, gian lận thương 
mại và hàng giả năm 2022 số 02/KH-BCĐ389 ngày 15/02/2022; Kế hoạch cao 
điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và 
sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 số 168/KH-BCĐ 389 ngày 10/12/2021; Công 
văn số 04/BCĐ389 ngày 29/01/2021 về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý 
buôn bán, vận chuyển, tàng trữ pháo nổ; Công văn số 13/BCĐ389 ngày 19/5/2021 
về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh trái 
phép xì gà; Công văn số 24/BCĐ389 ngày 24/9/2021 về việc triển khai thực hiện 
một số nhiệm vụ trọng những tháng cuối năm 2021; Công văn số 07/BCĐ389 ngày 
21/3/2022 về việc tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và 
hàng giả đối với nhóm mặt hàng sinh phẩm, vật tư, thiết bị y tế phòng, chống dịch 
Covid – 19.

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 
75/ĐĐBQH-VP ngày 20/5/2022 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam về 
việc đề nghị trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 
XV thuộc thẩm 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 tại Công văn 3253/UBND-TH ngày 
24/5/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam, đồng thời chủ động báo cáo kết quả trả lời 
và triển khai thực hiện về Đoàn ĐBQH tỉnh và UBND tỉnh trong tháng 7/2022 để 
theo dõi./.

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



12


		2022-07-14T17:04:52+0700
	Quảng Nam


		2022-07-14T17:05:28+0700
	Quảng Nam


		2022-07-14T17:05:31+0700
	Quảng Nam


		2022-07-14T17:05:32+0700
	Quảng Nam




