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

Theo đề nghị của Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 152/BC-HĐND 
ngày 21/10/2021 về việc tổng hợp ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ nhất, thứ hai - 
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: 

I. Nội dung kiến nghị, phản ánh của cử tri sau kỳ họp thứ nhất, thứ 
hai - HĐND tỉnh khóa X (thuộc thẩm quyền của tỉnh):

1. Đầu tư, xây dựng, tài chính, giao thông vận tải:
- Cử tri huyện Hiệp Đức đề nghị giám sát, kiến nghị về đầu tư xây dựng 

trụ sở một số ngành như: Thuế, Kho bạc, Bảo hiểm xã hội… tại các huyện.
Việc đầu tư xây dựng trụ sở một số ngành như: Thuế, Kho bạc, Bảo hiểm 

xã hội… tại các huyện thuộc nguồn vốn đầu tư của ngành dọc bố trí (không 
thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh), về quy mô, công năng sử dụng theo thẩm 
quyền xem xét của ngành dọc; riêng đầu tư các trụ sở cơ quan một số Sở, Ban, 
ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh thuộc ngân sách cấp tỉnh và 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, do vậy việc đầu tư xây 
dựng trụ sở làm việc, đề nghị các Sở, Ban, ngành và các địa phương liên quan 
xem xét về quy mô, công năng sử dụng để đầu tư cho phù hợp, tránh gây lãng 
phí ngân sách nhà nước.

- Cử tri huyện Phước Sơn đề nghị bố trí vốn sự nghiệp để sửa chữa trường 
học bị hư hỏng, xuống cấp và mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy và học cho 
ngành giáo dục.

Theo phân cấp, kinh phí sửa chữa trường học bị hư hỏng, xuống cấp và 
mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy và học cho các cấp (Mầm non, Tiểu học, 
Trung học cơ sở) là nhiệm vụ chi của ngân sách cấp huyện (Định mức dự toán 
năm 2017 hỗ trợ 50 triệu đồng/trường/năm). Hằng năm, tùy vào khả năng cân 
đối ngân sách tỉnh, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bổ sung tăng thêm so với định 
mức (Năm 2020 là 300 triệu đồng/trường/năm). Dự thảo định mức năm 2022 là 
300 triệu đồng/trường/năm.

Đối với thiết bị dạy và học cho các huyện miền núi, UBND tỉnh đã có  
Thông báo số 454/TB-UBND ngày 08/10/2021 về thông báo kết luận của Chủ 
tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại phiên họp thường kỳ tháng 9/2021 chỉ đạo Sở 
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Giáo dục và Đào tạo phối hợp Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ kinh 
phí cho các địa phương miền núi mua sắm sách giáo khoa, thiết bị dạy học tối 
thiểu để thực hiện chương trình phổ thông mới. Hiện tại, Sở Tài chính đang 
xem xét, tham mưu UBND tỉnh.

- Cử tri huyện Hiệp Đức đề nghị bố trí nguồn kinh phí hằng năm để đầu tư 
cơ sở hạ tầng, nhất là giao thông tại hai xã An toàn khu (Phước Trà và Sông 
Trà) để người dân đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện phát triển kinh tế, 
giảm nghèo bền vững.

Giao Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động tiếp thu ý kiến cử tri, 
nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh theo đúng quy định.

- Cử tri huyện Bắc Trà My đề nghị có cơ chế, chính sách hỗ trợ, xây dựng 
nhà công vụ cho cán bộ, công chức cấp xã thuộc các huyện miền núi trên địa 
bàn tỉnh (hiện nay, nhiều cán bộ, công chức cấp xã các huyện miền núi công tác 
xa nhà, phải ở lại trụ sở UBND trong suốt cả tuần làm việc).

UBND huyện Bắc Trà My lập hồ sơ thiết kế, dự toán kinh phí và làm việc 
với Sở Tài chính, các Sở, ngành liên quan để đề xuất mức và nguồn, tham mưu 
UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Cử tri thành phố Tam Kỳ đề nghị xem xét, điều chỉnh việc tăng giá điện, 
giá nước, giá thu gom rác thải sinh hoạt ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Việc tăng giá điện không thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh mà do các  
Bộ, ngành Trung ương quy định. Về giá nước hiện nay vẫn đang thực hiện tại 
Quyết định số 356/QĐ-UBND ngày 24/01/2017 của UBND tỉnh, giá thu gom 
rác thải sinh hoạt vẫn áp dụng theo mức giá dịch vụ thu gom tại Quyết định 
22/2017/QĐ-UBND ngày 19/9/2017. Như vậy hiện nay về giá nước, giá thu 
gom rác thải vẫn đang thực hiện giá quy định từ năm 2017, chưa điều chỉnh 
tăng giá.

- Cử tri huyện Đại Lộc đề nghị:
+ Tu sửa một số nơi sạt lở của đoạn ĐT 609 (từ động Hà Sống đến bến đò 

ông Bốn để khỏi ảnh hưởng đến tuyến giao thông huyết mạch từ Đại Đồng đi 
Đại Lãnh). 

Đoạn tuyến ĐT.609 từ xã Đại Đồng đến xã Đại Lãnh đi theo bờ phía Bắc 
của sông Vu Gia nên có nguy cơ bị xâm thực, hư hỏng do sạt lở bờ sông; qua ý 
kiến của cử tri, UBND tỉnh đã giao Sở Giao thông vận tải kiểm tra, hiện trạng 
tuyến đường vẫn an toàn, chưa bị sạt lở (có 01 điểm có nguy cơ sạt lở tại 
Km31+430 cách mép đường ĐT.609 khoảng 10m, chiều dài điểm sạt 8m). 
UBND tỉnh đã giao Sở Giao thông vận tải tiếp tục theo dõi, đề xuất, tham mưu 
UBND tỉnh bố trí kinh phí để gia cố, sửa chữa khi có hiện tượng sạt lở, có nguy 
cơ ảnh hưởng đến an toàn của công trình.

+ Duy tu, bảo dưỡng các công trình kè sông đã xuống cấp; sửa chữa bờ kè 
sông Vu Gia bị sạt lở nghiêm trọng (đoạn qua tổ 02 thôn Đại Phú, xã Đại 
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Nghĩa, có nguy cơ ảnh hưởng đến cuộc sống của 40 hộ dân); khảo sát kè đoạn 
sông cầu Hà Tân (mới) hiện đang sạt lở nặng. 

UBND huyện Đại Lộc chủ động kiểm tra thực tế và tổng hợp, báo cáo Sở 
Nông nghiệp và PTNT xem xét, trình cấp có thẩm quyền quyết định; đồng thời 
chủ động có giải pháp khắc phục trước mắt.

- Cử tri huyện Quế Sơn đề nghị đầu tư, nâng cấp đoạn đường trước cổng 
Công ty TNHH TM và DV Sơn Sáu Sang.

Đoạn tuyến ĐT.611 trước cổng Công ty TNHH TM và DV Sơn Sáu Sang 
bị hư hỏng; xe vận chuyển vật liệu, bê tông thương phẩm của Công ty Sơn Sáu 
Sang thường xuyên ra vào vị trí này. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở 
Giao thông vận tải đã phối hợp với UBND huyện Quế Sơn làm việc, đề nghị 
Công ty Sơn Sáu Sang sửa chữa tuyến đường trước cổng Công ty để đảm bảo 
an toàn giao thông, phục vụ sản xuất của doanh nghiệp nhưng đơn vị không hợp 
tác, không phối hợp thực hiện.

Để đảm bảo an toàn giao thông, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận 
tải xem xét, bố trí kinh phí bảo trì để sửa chữa đoạn đường này, dự kiến hoàn 
thành thủ tục để triển khai sửa chữa trong tháng 12/2021. Đồng thời đề nghị 
UBND huyện Quế Sơn chủ động làm việc với Công ty để có phương án khắc 
phục kịp thời, đảm bảo an toàn cho người dân khi lưu thông qua đoạn đường 
nêu trên.

- Cử tri huyện Thăng Bình đề nghị đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường 
ĐT 612 (đoạn qua trung tâm chợ Hà Châu); hệ thống thoát nước (đoạn từ Cầu 
Bà Lức đến tổ 1, thôn An Dưỡng, xã Bình An).  

Qua khảo sát thực tế, tuyến đường ĐT.612 nối từ Quốc lộ 14E (xã Bình 
Quý, huyện Thăng Bình) đến ĐT.614 (xã Tiên Sơn, huyện Tiên Phước) phục vụ 
đi lại, sản xuất, sinh hoạt cho nhân dân hai bên tuyến và khu vực lân cận; lưu 
lượng phương tiện không lớn, tiêu chuẩn kỹ thuật thấp nhưng chưa được quy 
hoạch mở rộng, nâng cấp. Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND tỉnh giao Sở Giao 
thông vận tải xem xét nghiên cứu để tham mưu cấp có thẩm quyền về mở rộng, 
nâng cấp tuyến đường này trong quá trình lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2030 để có 
cơ sở triển khai thực hiện.

- Cử tri huyện Phú Ninh đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công sửa chữa cầu 
Suối Lở (xã Tam An) trên tuyến tỉnh lộ ĐT 615 hoàn thành trước mùa mưa bão 
để đảm bảo nhu cầu đi lại cho người dân. 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo đẩy 
nhanh tiến độ, hoàn thành công tác thi công công trình nêu trên trong tháng 
10/2021, phục vụ đi lại an toàn.

- Cử tri thành phố Tam Kỳ đề nghị đẩy nhanh tiến độ đường nối đường 
vào khu Công nghiệp Tam Thăng với đường Võ Chí Công. 

Tiếp thu ý kiến cử tri, giao Ban Quản lý các Khu Kinh tế và Khu công 
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nghiệp tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư sớm đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành dự án trong 
thời gian sớm nhất. 

- Cử tri huyện Tiên Phước đề nghị điều chỉnh mở rộng đường ĐT 614 
đoạn Tiên Sơn đi Việt An (một số đoạn quanh co, nguy hiểm, đường nhỏ hẹp dễ 
xảy ra tai nạn). 

Việc mở rộng, nâng cấp tuyến đường ĐT.614 đã được Sở Giao thông vận 
tải nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh xem xét tại Công văn số 2795/SGTVT-
KCHT ngày 07/9/2021; UBND tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, 
phối hợp với các ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh bổ sung 
danh mục để lập đề xuất chủ trương đầu tư một số dự án hạ tầng giao thông 
quan trọng trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang triển khai 
thực hiện.

- Cử tri huyện Nông Sơn đề nghị đầu tư, xây dựng cầu Khe Rinh, xã Phước 
Ninh (cầu hiện nay rất thấp, mùa mưa bão giao thông bị chia cắt).

Cầu Khe Rinh thuộc Quốc lộ 14H có cao trình thấp, thường xuyên ngập lụt 
hằng năm với chiều sâu ngập rất sâu (3-4m) do vậy việc xây dựng công trình 
cầu để tránh ngập phải gắn với đường hai đầu cầu. Hiện nay, UBND tỉnh đang 
xem xét chủ trương triển khai tuyến đường nối từ cầu Nông Sơn đến đường 
Trường Sơn Đông (trong đó có cầu Khe Rinh).

- Cử tri huyện Tây Giang đề nghị sớm khắc phục tuyến đường ĐT từ xã 
Lăng đi xã Ch’ơm (sau đợt bão, lũ năm 2020 cầu cống, đường xá đã bị hư hỏng 
gây khó khăn trong việc đi lại). 

Nội dung này, UBND tỉnh đã chỉ đạo giải quyết theo Báo cáo số 170/BC-
UBND ngày 29/9/2021; yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công 
trình giao thông thực hiện.

- Cử tri huyện Nam Trà My đề nghị xem xét, trả lời về đầu tư tuyến đường 
từ Trà Leng đi Phước Thành, huyện Phước Sơn (triển khai thực hiện từ năm 
2016, đã thực hiện kiểm kê diện tích đất đai, hoa màu của người dân… nhưng 
chưa thực hiện dẫn đến dân không sản xuất, bỏ hoang phí đất). 

Các công trình này, UBND tỉnh đã giao UBND huyện Nam Trà My và 
UBND huyện Phước Sơn làm chủ đầu tư và triển khai; đề nghị UBND các địa 
phương nêu trên (chủ đầu tư dự án) kiểm tra, giải quyết theo thẩm quyền, trả lời 
cho cử tri địa phương được rõ và báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực 
HĐND tỉnh, UBND tỉnh trước ngày 31/3/2022 để theo dõi.

- Cử tri huyện Quế Sơn đề nghị đầu tư xây dựng cầu Liêu (xã Quế An) (đã 
xuống cấp gây nguy hiểm cho giao thương, đi lại của bà con Nhân dân).

Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Liêu đã được UBND tỉnh giao Ban 
Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông làm chủ đầu tư để 
triển khai; đề nghị Chủ đầu tư sớm hoàn thiện các thủ tục, triển khai thi công.

- UBND các địa phương đề nghị: UBND huyện Đại Lộc đề nghị xây dựng 
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cầu Phú Lộc nối (thôn 10 cũ) xã Đại Cường đến thôn Phú Phước, xã Đại An để 
giảm tải ùn tắc giao thông tuyến ĐT 609C; UBND huyện Quế Sơn đề nghị hỗ 
trợ kinh phí làm đường dẫn vào cầu Trà Đình; đầu tư xây dựng cầu mới thay 
cho cầu sông Cát (thôn Phước Dương, xã Quế Thuận); UBND huyện Phú Ninh 
đề nghị đầu tư mở các tuyến đường liên huyện, liên xã để thuận tiện cho việc đi 
lại của nhân dân (từ xã Tam Thành đến xã Bình Quế, huyện Thăng Bình); 
UBND huyện Duy Xuyên đề nghị khảo sát, tham mưu giải quyết đề nghị đầu tư 
xây mới cầu Đông Bình; UBND huyện Nông Sơn đề nghị đầu tư, xây dựng 
tuyến đường giao thông Đại Bình (từ xã Quế Trung đi xã Đại Thạnh (Đại Lộc); 
cầu bắc qua sông Thu Bồn từ thôn Tứ Nhũ qua Thạch Bích, xã Quế Lâm; 
UBND huyện Bắc Trà My đề nghị đầu tư tuyến đường giao thông liên huyện từ 
xã Trà Đông, huyện Bắc Trà My đi xã Tiên Lập, huyện Tiên Phước (nhằm tạo 
điều kiện thuận lợi cho Nhân dân vận chuyển nông, lâm sản và trao đổi hàng 
hóa); đầu tư xây dựng cầu, đường dẫn vào khu di tích lịch sử cấp tỉnh Nha Sơn 
Phòng tại thôn Dương Đông, xã Trà Dương; UBND huyện Tây Giang và Nam 
Giang đề nghị đầu tư, bê tông hóa tuyến đường Chơ Chun - Gari (đường chiến 
lược phát triển kinh tế xã hội của 02 huyện Nam Giang và Tây  Giang)…

Các ý kiến đề nghị xây dựng các công trình giao thông nêu trên thuộc hệ 
thống đường ĐH và giao thông nông thôn do cấp huyện quản lý. Đề nghị 
UBND các địa phương chủ động kiểm tra, giải quyết theo thẩm quyền, trả lời 
cho cử tri địa phương được rõ và báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực 
HĐND tỉnh, UBND tỉnh trước ngày 31/3/2022 để theo dõi.

2. Tài nguyên và Môi trường, quản lý đất đai:
- Cử tri huyện Duy Xuyên đề nghị xem xét, điều chỉnh chính sách, mức bồi 

thường hỗ trợ về vật kiến trúc, đất nông nghiệp và đất ở cho người dân để đảm 
bảo quyền lợi.

Hiện nay, UBND tỉnh đang hoàn chỉnh Quy định một số nội dung về bồi 
thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh để báo 
cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2021; khi HĐND tỉnh thông qua sẽ triển 
khai thực hiện từ ngày 01/01/2022 (trong đó có tiếp thu kiến nghị của cử tri).

- Cử tri huyện Quế Sơn đề nghị:
+ Giải quyết những vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt 

bằng và bố trí tái định cư để xây dựng Khu Công nghiệp Đông Quế Sơn thực 
hiện kéo dài từ năm 2009 đến nay.

UBND tỉnh đã họp giải quyết tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi 
thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư thực hiện dự án Khu công 
nghiệp Đông Quế Sơn. Theo đó, tại Thông báo số 479/TB-UBND ngày 
27/10/2021, UBND tỉnh đã đề nghị Thường trực Huyện ủy, UBND huyện Quế 
Sơn tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan phối hợp chặt 
chẽ với Công ty Cổ phần An Thịnh Quảng Nam (chủ đầu tư KCN) tập trung 
thực hiện và tăng cường công tác tuyên truyền, đối thoại, giải thích, vận động 



6

nhân dân thực hiện theo quy định về cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ tái 
định cư, sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để thực hiện đầu tư xây dựng 
đồng bộ hạ tầng Khu công nghiệp Đông Quế Sơn nhằm tạo thuận lợi cho việc 
xúc tiến, kêu gọi, thu hút dự án đầu tư vào Khu công nghiệp, tạo điều kiện thúc 
đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Công ty Cổ phần An Thịnh Quảng Nam làm việc, phối hợp chặt chẽ với 
UBND huyện Quế Sơn kịp thời xử lý những kiến nghị của nhân dân; thực hiện 
chi trả dứt điểm tiền đền bù cho nhân dân, nhất là tiền khen thưởng các hộ dân 
thuộc diện thu hồi đã chấp hành tốt việc GPMB, bàn giao đất cho chủ đầu tư. 
Đồng thời, làm việc với UBND huyện Quế Sơn để hoàn chỉnh thủ tục, phê 
duyệt phương án bố trí đất tái định cư cho các hộ dân đủ điều kiện được hỗ trợ 
chênh lệch tiền sử dụng theo đúng quy định.

Về đề nghị bố trí đất tái định cư đối với 09 trường hợp có đất ở, nhà ở trên 
địa bàn thị trấn Hương An và 03 trường hợp do điều kiện sinh hoạt, chuyển chỗ 
ở hoặc chết, hiện không có hộ khẩu tại địa phương đã nhận tiền bồi thường về 
đất ở, nhà ở: UBND huyện Quế Sơn rà soát từng trường hợp cụ thể, báo cáo Sở 
Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết 
theo đúng quy định.

Về quy hoạch phân lô đất ở tái định cư (điều chỉnh diện tích lô đất tái định 
cư thứ 2): UBND huyện Quế Sơn rà soát quá trình thực hiện, đặc điểm về kích 
thước, hình dạng thửa đất và nhu cầu thực tế sử dụng của người dân tại khu vực 
để tổng hợp, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Đối với diện tích đất 21,59ha giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Quảng 
Nam tại Quyết định số 3627/QĐ-UBND ngày 07/10/2015 của UBND tỉnh: 
UBND huyện Quế Sơn chủ động thực hiện các hồ sơ, thủ tục theo quy định 
trình Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh theo chỉ 
đạo tại Khoản 5 Thông báo số 93/TB-UBND ngày 19/3/2021 của UBND tỉnh.

Đề nghị Huyện ủy, UBND huyện Quế Sơn, Công ty Cổ phần An Thịnh 
Quảng Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung triển khai thực hiện và 
báo cáo kết quả về Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh trước ngày 31/3/2022 
để theo dõi, chỉ đạo.

+ Sớm phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm để khỏi ảnh hưởng đến 
việc thu hồi đất phục vụ các công trình, dự án của các xã, thị trấn.

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 9, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 
15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất 
đai được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5, Điều 1, Nghị định số 148/2020/NĐ-CP 
ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi 
tiết thi hành Luật Đất đai thì Quý 3 hàng năm, UBND cấp huyện gửi hồ sơ Kế 
hoạch sử dụng đất hàng năm của năm sau đến Sở Tài nguyên và Môi trường để 
tổ chức thẩm định. Tuy nhiên hàng năm, qua nhiều văn bản hướng dẫn, đôn đốc 
của UBND tỉnh, của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, 
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thành phố đến cuối tháng 11, đầu tháng 12 (ngày gần kề kỳ họp thường kỳ cuối 
năm của HĐND tỉnh) chỉ mới gửi Báo cáo về danh mục thu hồi đất, chuyển 
mục đích sử dụng đất với số lượng danh mục quá nhiều, có nhiều danh mục 
chưa đảm bảo quy định (tại Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 
của Bộ Tài nguyên và Môi trường và được thay thế bởi Thông tư số 
01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021), làm cho công tác thẩm định, kiểm tra 
danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trình HĐND tỉnh rất 
khó khăn, tốn nhiều thời gian. Sau khi HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết về 
danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất thì UBND các huyện, 
thị xã, thành phố mới lập hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện trình 
thẩm định, phê duyệt thường vào tháng 01 năm sau, có địa phương đến tháng 6 
mới trình phê duyệt KHSD đất cấp huyện.

Cụ thể trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2022, tham mưu UBND tỉnh ban 
hành Công văn số 6565/UBND-KTN ngày 24/9/2021 về việc thực hiện trình 
thẩm định, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và triển khai lập 
kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện. Sở Tài nguyên và Môi trường đã 
ban hành Công văn số 2210/STNMT-QLĐĐ ngày 11/10/2021 hướng dẫn địa 
phương triển khai lập công tác quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế 
hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện. Theo đó thời gian trình hồ sơ về Sở Tài 
nguyên và Môi trường thẩm định như sau: Hồ sơ Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 
2021-2030 cấp huyện chậm nhất trước ngày 30/9/2021, hồ sơ kế hoạch sử dụng 
đất năm 2022 trước ngày 15/10/2021, Báo cáo danh mục dự án thu hồi đất, 
chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng 
năm 2022 trước ngày 30/10/2021. Tuy nhiên đến ngày 02/11/2021, chỉ mới có 
02 địa phương (gồm Quế Sơn, Duy Xuyên) gửi hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất 
năm 2022 về Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định. Do đó, Sở Tài 
nguyên và Môi trường đã ban hành Công văn số 2412/STNMT-QLĐĐ ngày 
02/11/2021 đôn đốc các địa phương khẩn trương hoàn thiện, trình thẩm định, 
phê duyệt hồ sơ Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử 
dụng đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên, đến nay mới có 11 
địa phương trình hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện (gồm Núi 
Thành, Quế Sơn, Nam Giang, Phú Ninh, Duy Xuyên, Tam Kỳ, Đông Giang, 
Thăng Bình, Hiệp Đức, Bắc Trà My, Tây Giang) và huyện Đại Lộc mới chỉ gửi 
Báo cáo danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, 
rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2022. Do đó việc chậm trễ nguyên nhân chủ 
yếu là do các địa phương nộp hồ sơ chậm trễ. 

Nhằm nâng cao chất lượng công tác QH, KHSD đất, hướng khắc phục thời 
gian đến, UBND tỉnh đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường: Tham mưu UBND 
tỉnh kiện toàn Hội đồng thẩm định QH, KHSD đất, nâng cao chất lượng, rút 
ngắn thời gian thẩm định, trình phê duyệt KHSD đất;

Tiếp tục đôn đốc địa phương thực hiện đảm bảo thời gian, các địa phương 
trình hồ sơ trễ, không đảm bảo sẽ phân loại để tổ chức thẩm định và thông báo 
lại cho địa phương biết để chỉ đạo thực hiện;
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Kiến nghị UBND tỉnh xem xét có chế tài đối với địa phương thực hiện 
không đảm bảo thời gian, chất lượng QH, KHSD đất, trong đó có tỷ lệ thực hiện 
đạt dưới 40% kế hoạch.     

Đối với địa phương, UBND tỉnh đề nghị: Phải bố trí cán bộ chuyên trách 
quản lý công tác QH, KHSD đất để thực hiện đảm bảo thời gian, chất lượng; 
Chủ động phân bổ kinh phí, triển khai thực hiện, trình hồ sơ QH, KHSD đất 
đảm bảo chất lượng, thời gian quy định.

- Cử tri thành phố Hội An đề nghị:
+ Thu hồi diện tích đất Công ty Thủy sản (Số 580, đường Cửa Đại) và 

Trạm Hải sản Cửa Đại (gần đồn Biên phòng Cửa Đại) để sử dụng vào nhiệm 
vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Theo quy định pháp luật, Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã 
hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải tuân thủ theo quy định tại Điều 62, Luật 
Đất đai năm 2013, cụ thể: thu hồi đất để thực hiện dự án quan trọng quốc gia do 
Quốc hội quyết định chủ trương; các dự án do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, 
quyết định đầu tư; các dự án do HĐND cấp tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất. 

Đối với việc sử dụng đất của Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Quảng 
Nam tại số 580, đường Cửa Đại và Trạm hải sản Cửa Đại (gần đồn Biên phòng 
Cửa Đại), cơ sở pháp lý để thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai theo 
Điều 64, Luật Đất đai năm 2013 phải trên cơ sở Kết luận thanh tra và Quyết 
định xử lý sau thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Qua theo dõi, Công ty đã nhiều lần báo cáo UBND tỉnh và các Sở, ngành 
chức năng của tỉnh để xin thoái vốn 100% vốn nhà nước tại doanh nghiệp và 
chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại 02 khu đất nêu trên đất thương mại, dịch 
vụ để kinh doanh du lịch khách sạn. Trên cơ sở kiến nghị của Công ty, UBND 
tỉnh đã đồng ý về chủ trương và Sở Tài chính đã có hướng dẫn Công ty thực 
hiện các thủ tục bán phần vốn nhà nước. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện 
các thủ tục thoái vốn, Công ty chưa kịp thời nộp các khoản nghĩa vụ cho ngân 
sách nhà nước nên Cục Thuế Quảng Nam có văn bản đề nghị Phòng Đăng ký 
kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện việc cưỡng chế nợ thuế bằng 
cách thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dẫn đến tình trạng pháp lý 
của Công ty bị ảnh hưởng, đến nay vẫn chưa được khắc phục. Tại Công văn số 
7228/UBND-KTN ngày 08/12/2020, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và 
Đầu tư khẩn trương giải quyết hoặc tham mưu UBND tỉnh giải quyết theo thẩm 
quyền đối với trường hợp Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Quảng Nam nói 
riêng, các doanh nghiệp khác nói chung đã bị xóa tên khỏi hệ thống quản lý 
doanh nghiệp, nhằm sớm khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp để tiếp 
tục hoạt động sản xuất, kinh doanh, không để tình trạng ngừng hoạt động do 
vướng thủ tục đăng ký kinh doanh, gây lãng phí tài nguyên đất.

Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện; báo cáo kết quả về Thường 
trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh trước ngày 31/3/2022 theo dõi, chỉ đạo.
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+ Phê duyệt lại giá đất tại khu dân cư Phước Hải, Cửa Đại theo giá đất 
tại thời điểm người dân nhận đất (giá đất cũ) để giao cho 66 hộ dân (việc thu 
tiền sử dụng đất theo giá cao hơn giá cũ, gây khó khăn cho người dân do bị ảnh 
hưởng của dịch Covid-19).

Thực hiện ý kiến thống nhất của HĐND tỉnh tại Công văn số 74/HĐND-
VP ngày 28/3/2018 về cho phép UBND thành phố Hội An giao đất ở có thu tiền 
sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá QSD đất đối với 66 hộ gia đình, 
cá nhân bức xúc về chỗ ở được giao đất tại Khu dân cư Phước Hải, phường Cửa 
Đại (gọi chung là 66 hộ gia đình, cá nhân), UBND tỉnh đã phê duyệt giá đất cụ 
thể tính thu tiền sử dụng đất đối với 66 hộ gia đình, cá nhân tại Quyết định số 
3688/QĐ-UBND ngày 07/12/2018.

Như vậy, tại thời điểm 66 hộ gia đình, cá nhân nhận đất ngoài thực địa 
(2018) thì đã có giá đất cụ thể được UBND tỉnh phê duyệt, nhưng UBND TP. 
Hội An vẫn chưa lập thủ tục giao đất để thu tiền sử dụng đất và thông báo nộp 
tiền sử dụng đất cho 66 hộ gia đình, cá nhân theo thẩm quyền (Khoản 2 Điều 59 
Luật Đất đai), nên việc phản ánh của cử tri về đề nghị phê duyệt lại giá đất cụ 
thể để thu tiền sử dụng đất đối với 66 hộ gia đình, cá nhân theo giá đất tại thời 
điểm người dân nhận đất (Quyết định số 3688/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của 
UBND tỉnh) là không đảm bảo cơ sở pháp lý để Sở Tài nguyên & Môi trường 
đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định tại khoản 3 Điều 108 
Luật Đât đai, trách nhiệm này thuộc về UBND thành phố Hội An.

Do đó, đề nghị UBND thành phố Hội An có trách nhiệm giải thích, thông 
tin cho cử tri được rõ theo thẩm quyền, đồng thời khẩn trương lập thủ tục giao 
đất cho 66 hộ gia đình, cá nhân và chỉ đạo các Phòng, Ban có liên quan của 
thành phố phối hợp với UBND phường Cửa Đại hoặc thuê tổ chức có chức 
năng tư vấn xác định giá đất tổ chức điều tra, khảo sát để xây dựng phương án 
giá đất cụ thể theo Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt tại thời điểm 
giao đất cho 66 hộ gia đình, cá nhân theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn 
số 1770/UBND-KTTH ngày 09/4/2018 và Thông báo số 193/TB-UBND ngày 
27/5/2021.

- Cử tri huyện Thăng Bình đề nghị tiếp tục hỗ trợ kinh phí đo đạc và cấp 
giấy chứng nhận đối với hồ sơ đất đai còn tồn đọng nhằm tạo điều kiện thuận 
lợi cho người dân trong quản lý và sử dụng.

Đề nghị UBND huyện Thăng Bình chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn 
tổng hợp cụ thể chi tiết về khối lượng triển khai thực hiện, lộ trình thực hiện, 
kinh phí thực hiện của các xã, phường, thị trấn, lập thiết kế kỹ thuật dự toán cho 
từng xã, phường, thị trấn; gửi Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp 
với các Sở, ngành có liên quan thẩm định để có cơ sở triển khai thực hiện dự án 
trong thời gian đến.

Về khối lượng hồ sơ còn tồn đọng đối với dự án xây dựng hệ thống hồ sơ 
địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại huyện Thăng Bình, đề nghị UBND 
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huyện Thăng Bình thống kê, báo cáo cụ thể về nguyên nhân chậm trễ, đề xuất 
hướng giải quyết gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo 
UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông 
báo số 243/TB-UBND ngày 29/6/2021 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND Hồ 
Quang Bửu tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện Dự án xây dựng hệ 
thống địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn vùng đông của tỉnh 
giai đoạn 1 và đề xuất triển khai thực hiện dự án giai đoạn 2 trên địa bàn tỉnh và 
Quyết định số 2235/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 của UBND tỉnh về Phê duyệt 
điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quyết định số 2147/QĐ-UBND ngày 
29/6/2012 của UBND tỉnh.

- Cử tri huyện Núi Thành đề nghị: 
+ Có chính sách đền bù, hỗ trợ cho các hộ dân có rớ đáy bị ảnh hưởng do 

thi công, sửa chữa nâng cấp khu neo đậu tránh trú bão An Hòa thuộc địa phận 
xã Tam Giang - Tam Quang nhưng chưa có hỗ trợ, đền bù.

Hiện nay dự án sửa chữa nâng cấp khu neo đậu tránh trú bão An Hòa tại xã 
Tam Giang và Tam Quang, huyện Núi Thành đang triển khai thực hiện công tác 
bồi thường, GPMB. Do đó, trong quá trình lập, thẩm định trình phê duyệt 
phương án BT, HT, TĐC nếu có phát sinh vướng mắc (kể cả những nội dung 
kiến nghị của cử tri), UBND huyện Núi Thành có trách nhiệm giải quyết cho 
các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng dự án theo thẩm quyền. Trường hợp, 
vượt thẩm quyền, UBND huyện Núi Thành báo cáo Sở Tài nguyên và Môi 
trường để hướng dẫn hoặc tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải 
quyết.

+ Thu hồi lại toàn bộ diện tích đất đã cho Xí nghiệp Hợp tác xã Kinh tế 
biển Chu Lai thuê và giao cho UBND xã Tam Giang để chỉnh trang làm nơi neo 
đậu ghe thuyền.

Về kiến nghị của cử tri, ngày 17/5/2021 UBND huyện Núi Thành có Báo 
cáo số 138/BC-UBND về đề nghị kiểm tra, thu hồi đất đã cho Xí nghiệp HTX 
kinh tế biển Chu Lai (Xí nghiệp) tại xã Tam Giang thuê đất tại Quyết định số 
5329/QĐ-UBND ngày 04/12/2003 của UBND tỉnh Quảng Nam để thực hiện dự 
án xây dựng hệ thống triền đà, kéo sửa, đóng mới tàu tuyền (đã hết hạn thuê đất 
từ ngày 04/12/2008). 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ 
đạo Chi cục Quản lý đất đai chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương, 
phòng ban của huyện kiểm tra, lập biên bản vào ngày 29/6/2020, yêu cầu Xí 
nghiệp khẩn trương họp cổ đông, báo cáo tình hình hoạt động sản xuất và nhu 
cầu sử dụng đất về UBND huyện Núi Thành (chậm nhất vào ngày 10/7/2021) 
để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. 

Tuy nhiên, đến nay Sở Tài nguyên và Môi trường có báo cáo là chưa nhận 
được ý kiến phản hồi của Xí nghiệp và sự phối hợp của UBND huyện trong 
việc đề xuất thu hồi đất đối với đơn vị theo Báo cáo số 36/BC-UBND ngày 
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15/7/2021 của UBND xã Tam Giang.
Căn cứ theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 65, Luật Đất đai năm 

2013, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với 
UBND huyện Núi Thành để xác lập thủ tục, tham mưu trình UBND tỉnh quyết 
định việc thu hồi đất, giao địa phương quản lý để sử dụng vào mục đích phát 
triển kinh tế - xã hội đảm bảo theo quy định pháp luật hiện hành.

+ Thu hồi diện tích đất còn lại giáp ranh giữa đường cao tốc và dự án 
Đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng Thaco Chu Lai tại xã Tam Anh Nam.

Đối với diện tích còn lại giáp ranh giữa đường cao tốc và dự án Đầu tư 
kinh doanh cơ sở hạ tầng Thaco Chu Lai tại xã Tam Anh Nam thuộc Ban Quản 
lý các Khu kinh tế và Khu Công nghiệp tỉnh quản lý. Đề nghị Ban Quản lý các 
Khu kinh tế và Khu Công nghiệp tỉnh phối hợp với UBND huyện Núi Thành và 
UBND xã Tam Anh Nam xác định diện tích cụ thể, xác lập hồ sơ gửi về Sở Tài 
nguyên và Môi trường (thông qua bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ hành 
chính công tỉnh). Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp tham mưu và đề xuất 
UBND tỉnh thu hồi giao cho địa phương quản lý theo đúng quy định.

+ Giải quyết một số tồn tại của Khu xử lý rác thải xã Tam Xuân II như: 
Chậm kiểm kê áp giá bồi thường tái định cư, triển khai khu tái định cư để di dời 
dân; chưa khắc phục hệ thống xử lý nước thải...

Công trình Cải tạo, nâng cấp các hạng mục về môi trường của Khu xử lý 
rác thải Tam Xuân 2 tại xã Tam Xuân II, huyện Núi Thành đã xây dựng hoàn 
thành các hạng mục và theo báo cáo của chủ đầu tư công trình (tại Công văn số 
559/BQL-QLDA3 ngày 04/11/2021 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
tỉnh) đơn vị đã làm việc với các bên liên quan và đang thực hiện các bước 
chuẩn bị, nuôi cấy vi sinh, theo dõi phân tách nước mưa - nước thải để tổ chức 
vận hành thử nghiệm theo thời gian dự kiến từ ngày 01/12/2021. 

Bên cạnh đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã tổ chức khảo sát, 
đề xuất các giải pháp ngăn ngừa, xử lý sự cố Khu xử lý rác thải Tam Xuân 2 và 
đã có Báo cáo số 226/BC-BQL ngày 26/10/2021. 

UBND tỉnh cũng đã có Công văn số 1525/UBND-KTN ngày 05/11/2021 
đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh phải tổ chức lấy ý kiến của các 
Sở, Ban ngành, địa phương liên quan tổng hợp, tiếp thu, báo cáo UBND tỉnh 
xem xét; đồng thời UBND tỉnh cũng đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường tích 
cực tham gia ý kiến về xử lý sự cố Khu xử lý rác thải Tam Xuân 2; tiếp tục phối 
hợp với chính quyền địa phương và các ngành liên quan theo dõi, giám sát quá 
trình vận hành hệ thống xử lý nước thải của Khu xử lý rác thải Tam Xuân 2.

Về việc chậm kiểm kê áp giá bồi thường tái định cư, triển khai khu tái định 
cư để di dời dân: UBND tỉnh đề nghị UBND huyện Núi Thành đôn đốc các cơ 
quan, đơn vị khẩn trương thực hiện theo thẩm quyền.

+ Cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng 40 ha đất thuộc quy hoạch đất 
rừng phòng hộ (khu vực đèo Phường Tổng, thôn Phú Trường, xã Tam Trà) sang 
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đất rừng sản xuất để đảm bảo quyền lợi cho 31 hộ dân đã khai hoang, sản xuất 
ổn định từ năm 1980 đến nay.

Việc chuyển mục đích sử dụng đất thuộc quy hoạch rừng phòng hộ 40 ha 
sang đất rừng sản xuất thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ; đề nghị 
UBND huyện Núi Thành rà soát các cơ sở pháp lý có liên quan, xác lập hồ sơ, 
phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường lập hồ sơ xin chuyển mục đích đất 
trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định. Đồng thời, đề nghị UBND huyện Núi 
Thành kiểm tra, rà soát, đề xuất, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, 
bổ sung quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 
2030 (gọi là Quy hoạch 03 loại rừng) để có cơ sở thực hiện các thủ tục tiếp 
theo.

+ Kiểm tra, xử lý vi phạm cam kết bảo vệ môi trường trong khai thác, vận 
chuyển khoáng sản (tại mỏ đất sét đồi Nỗng Vãi, xã Tam Mỹ Tây của Công ty 
Đại Sơn; ô nhiễm môi trường của Công ty chăn nuôi lợn nái sinh sản Thái – 
Việt (xã Tam Mỹ Tây). 

Đối với Công ty TNHH Đại Sơn hoạt động khai thác khoáng sản tại đồi 
Nỗng Vãi, xã Tam Mỹ Tây: thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh và  kế 
hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành 
Quyết định số 365/QĐ-STNMT ngày 05/7/2021 kiểm tra việc chấp hành pháp 
luật về tài nguyên và môi trường đối với Công ty TNHH khoáng sản Đại Sơn. 
Qua kiểm tra, Chánh Thanh tra Sở xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty 
về hành vi không lắp đặt trạm cân với số tiền 30 triệu đồng, Công ty đã nộp 
phạt theo quy định. Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông báo số 
497/TB-STNMT ngày 01/9/2021 về kết quả kiểm tra và kiến nghị Công ty thực 
hiện các nội dung theo quy định, trong đó, có nội dung đề nghị Công ty lập trạm 
rửa xe tại vị trí giao nhau giữa đoạn đường ra vào khu vực dự án với đường 
TMT4 để rửa xe trước khi vận chuyển sản phẩm đi tiêu thụ nhằm hạn chế bùn, 
đất bám dính vào bánh xe; có biện pháp hữu hiệu để giảm thiểu bụi phát sinh, 
không để ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.

Đối với nội dung kiến nghị việc ô nhiễm môi trường của Công ty chăn 
nuôi lợn nái sinh sản Thái Việt tại xã Tam Mỹ Tây: Hiện nay, Công ty Thái 
Việt đã bị UBND tỉnh tạm dừng hoạt động chăn nuôi tại trang trại tại xã Tam 
Mỹ Tây, huyện Núi Thành kể từ ngày 30/8/2021 theo Công văn số 
3755/UBND-KTN ngày 23/6/2021.

UBND huyện Núi Thành, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và 
Môi trường căn cứ chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3755/UBND-KTN 
ngày 23/6/2021 tiếp  tục theo dõi, hướng dẫn Công ty  Cổ phần  Thái  Việt  
Corporation  thực  hiện  đúng  các  quy  định  của  pháp  luật  về  tài nguyên và 
môi trường; tham mưu UBND tỉnh xem xét giải quyết các vấn đề liên quan đến 
công tác bảo vệ môi trường của Trang trại chăn nuôi lợn nái sinh sản siêu nạc 
tại thôn Trung Lương, xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành.

+ Có phương án di dời các công ty, xí nghiệp: Trạm than, Trạm trộn bê 
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tông tươi, Nhà máy gạch Tuynel ra xa khu dân cư để đảm bảo an toàn cho 
người dân xã Tam Nghĩa.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện Núi Thành đã có Công 
văn số 1639/UBND-TNMT ngày 31/12/2019 chỉ đạo nhà máy lập phương án di 
dời vào CCN Nam Chu Lai. Đến nay, nhà máy đã có văn bản đăng ký với 
huyện về việc di dời. UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Núi Thành đẩy 
nhanh tiến độ để giải phóng mặt bằng và hoàn thiện hạ tầng đối với CCN Nam 
Chu Lai.

Để đảm bảo môi trường và hạn chế thấp nhất việc ảnh hưởng đến nhân dân 
khu vực, UBND tỉnh đã giao UBND huyện Núi Thành thường xuyên kiểm tra, 
giám sát quá trình hoạt động của nhà máy, đồng thời khẩn trương hoàn thiện hạ 
tầng CCN Nam Chu Lai để sớm di dời nhà máy theo đề nghị của cử tri (Báo cáo 
số 185/BC-UBND ngày 17/11/2020 của UBND tỉnh).

Đề nghị UBND huyện Núi Thành triển khai thực hiện và thông tin cho cử 
tri rõ về tiến độ thực hiện kiến nghị của cử tri liên quan đến nội dung nêu trên.

+ Kiểm tra, xử lý việc khai thác, vận chuyển đất san lấp của công ty Xuân 
Vượng (gây sạt lở bồi lấp 3 ha ruộng Đồng Tốt, làm hư hại tuyến đường ĐT617 
đoạn qua thôn Tịnh Sơn, xã Tam Mỹ Tây).

Công ty TNHH Đầu tư Xuân Vượng được UBND tỉnh cho phép khai thác 
đất san lấp, xây dựng công trình dư thừa tại Dự án san nền Cụm công nghiệp 
Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành tại Quyết định số 1208/QĐ-UBND ngày 
01/4/2016, thời hạn đến ngày 01/5/2020. 

Tuy nhiên, trong quá trình khai thác Công ty đã không chấp hành các quy 
định của pháp luật và Quyết định số 1208/QĐ-UBND ngày 01/4/2016 của 
UBND tỉnh, qua kiểm tra UBND huyện Núi Thành đã đề nghị UBND tỉnh thu 
hồi giấy phép.

Trên cơ sở tham mưu của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh đã 
thu hồi Giấy phép khai thác nêu trên tại Quyết định số 3555/QĐ-UBND ngày 
27/11/2018 và Công văn số 6924/UBND-KTN ngày 27/11/2018 chấm dứt chủ 
trương cho phép Công ty TNHH Đầu tư Xuân Vượng lập hồ sơ, thủ tục cấp 
phép thăm dò, khai thác đất san lấp, xây dựng công trình tại đồi Gò Gai, thôn 
Phú Quý 3, xã Tam Mỹ Đông, huyện Núi Thành để phục vụ Dự án đường Cao 
tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi theo các Công văn số 1206/UBND-KTN ngày 
17/3/2017 và Công văn số 1562/UBND-KTN ngày 05/4/2017 của UBND tỉnh.  

UBND tỉnh đã giao UBND huyện Núi Thành chủ trì phối hợp với các cơ 
quan liên quan kiểm tra, xử lý các vướng mắc phát sinh sau khi thu hồi giấy 
phép của Công ty TNHH Đầu tư Xuân Vượng theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại 
Quyết định số 3555/QĐ-UBND ngày 27/11/2018. 

Đề nghị UBND huyện Núi Thành kiểm tra, rà soát và báo cáo kết quả 
kiểm tra, xử lý theo quy định; đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về Thường 
trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh trước ngày 31/3/2022 để theo dõi.
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- Cử tri huyện Phú Ninh đề nghị điều chỉnh lệ phí đo đạc để cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất (hiện nay quá cao, gây khó khăn cho Nhân dân).

Mức thu dịch vụ đo đạc lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, tài sản gắn 
liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tại 
Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 17/9/2018 và được đính chính tại 
Quyết định 936/QĐ-UBND ngày 26/3/2019 trên cơ sở Thông tư số 
14/2017/TT-BTNMT ngày 20/7/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Do đó 
UBND tỉnh không có cơ sở điều chỉnh đơn giá như cử tri Phú Ninh đề nghị.

Căn cứ Nghị Quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 của HĐND 
tỉnh Quảng Nam, Quyết định số 563/QĐ-UBND ngày 03/3/2021 của UBND 
tỉnh Quảng Nam quy định về tỷ lệ chi phí quản lý chung và một số nhiệm vụ, 
dự án trong hoạt động kinh tế đối với nhiệm vụ chi về tài nguyên và môi trường 
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; trên cơ sở tham mưu của Sở Tài nguyên và Môi 
trường, UBND tỉnh đang xem xét, ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số 
điều tại Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 17/9/2018 của UBND tỉnh về 
việc quy định giá dịch vụ đo đạc lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, tài sản 
gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam.

- Cử tri huyện Duy Xuyên đề nghị: 
+ Cử tri phản ánh, hiện nay các thủ tục về đất đai, cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất quá chậm, thời gian kéo dài. 
Từ đầu năm đến nay các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Duy 

Xuyên đã tham mưu cho cấp có thẩm quyền ký Giấy chứng nhận với số lượng: 
Giấy chứng nhận cấp cho tổ chức: 286 GCN. Giấy chứng nhận cấp cho hộ gia 
đình, cá nhân: 14.441 GCN.

Đa số đã đáp ứng được nhu cầu của người sử dụng đất và đảm bảo việc 
tiếp nhận, trả hồ sơ đúng hẹn. Tuy nhiên, thời gian giải quyết một số hồ sơ (chủ 
yếu là hồ sơ cấp Giấy chứng nhận lần đầu) còn chậm so với quy định. Nội dung 
này, UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, chỉ đạo Văn 
phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam tổ chức kiểm tra, hướng dẫn và chỉ đạo các 
Chi nhánh Văn phòng trực thuộc tăng cường trách nhiệm trong công tác; phối 
hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, cơ quan Thuế và UBND cấp xã, 
phường, thị trấn phân định rõ trách nhiệm xử lý giải quyết hồ sơ theo thẩm 
quyền, đồng thời phân loại hồ sơ cụ thể để trả lời hoặc xin lỗi công dân. Trong 
trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận thì tập trung giải quyết dứt 
điểm và trả hồ sơ đúng quy định; Trường hợp những hồ sơ không đủ điều kiện 
cấp Giấy chứng nhận thì Chi nhánh có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể bằng văn 
bản để trả lời cho công dân theo quy định. 

Việc giải quyết hồ sơ chậm so với thời gian quy định, đề nghị Sở Tài 



15

nguyên và Môi trường thường xuyên nhắc nhở Văn phòng Đăng ký đất đai chỉ 
đạo các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện để có thư xin lỗi theo 
đúng tinh thần quy định tại Quyết định số 3200/QĐ-UBND ngày 07/10/2019 
của UBND tỉnh Quảng Nam.

+ Kiểm tra, xử lý việc hoàn thổ, trả lại mặt bằng đối với mỏ đất cấp phối 
tại Nổng Định xã Duy Trung đã hết thời hạn khai thác.

Tại khu vực Nổng Định, xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên có 02 đơn vị 
được UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp, 
xây dựng công trình và đến nay đều đã hết thời hạn khai thác. Sở Tài nguyên và 
Môi trường đã có văn bản thông báo cho 02 đơn vị biết và đề nghị thực hiện các 
nghĩa vụ, trách nhiệm có liên quan khi giấy phép khai thác khoáng sản hết hạn 
(Thông báo số 13/TB-STNMT ngày 03/01/2020 đối với Công ty TNHH Xây 
dựng và Thương mại Duy Nguyễn; Thông báo số 447/TB-STNMT ngày 
08/7/2020 đối với Công ty TNHH Tuấn Trí) và đã tiếp tục đôn đốc các đơn vị 
tại Công văn số 1815/STNMT-KS ngày 04/9/2020.

Đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã nhận được hồ sơ đề nghị phê 
duyệt Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản của Công ty TNHH Tuấn Trí; lấy ý kiến 
của các Sở và địa phương có liên quan đối với Đề án đóng cửa mỏ của Công ty 
và tiến hành kiểm tra thực địa khu vực mỏ. Hiện nay, Công ty đang chỉnh sửa 
lại Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản theo góp ý của các Sở và địa phương có liên 
quan để nộp lại cho Sở xem xét, trình UBND tỉnh phê duyệt, làm cơ sở thực 
hiện công tác cải tạo, phục hồi môi trường, đóng cửa mỏ.

Đối với, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Duy Nguyễn chưa nộp 
hồ sơ đề nghị phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản. UBND tỉnh giao Sở 
Tài nguyên và Môi trường theo dõi, đôn đốc Công ty triển khai thực hiện; nếu 
Công ty không thực hiện đúng yêu cầu thì nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh 
xem xét theo hướng cho phép UBND huyện Duy Xuyên lựa chọn tổ chức, cá 
nhân có đủ năng lực lập, thực hiện đề án đóng cửa mỏ khoáng sản.  

+ 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.

Theo hồ sơ quản lý, diện tích đất trồng rừng tại khu vực đập Khe Cát là 
khu đất hậu cứ trước đây do Ban chỉ huy Quân sự thị xã Hội An (nay là thành 
phố Hội An) quản lý và đã được trả lại Chính phủ diện tích 167,00 ha (không 
nằm trong Quy hoạch đất Quốc phòng 1996-2000) theo Quyết định số 407/QĐ-
TTg ngày 13/6/1997 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch đất Quốc 
phòng do quân đội quản lý trên địa bàn Quân khu V. Do đó, đề nghị UBND 
huyện Duy Xuyên tổng hợp, có văn bản đề xuất UBND tỉnh để đăng ký làm 
việc với Quân khu V xác lập thủ tục bàn giao lại diện tích đất trên cho địa 
phương quản lý, xây dựng phương án, tổ chức giao đất cho người dân ổn định 
sản xuất, tạo sinh kế cho người dân.

+ Có giải pháp để các hộ gia đình có nhiều thế hệ sống chung bị ảnh 
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hưởng bởi dự án khu nghỉ dưỡng Nam Hội An (xã Duy Nghĩa và Duy Hải) được 
tách thửa, tặng cho quyền sử dụng đất để ổn định cuộc sống.

Các hộ gia đình có nhiều thế hệ sống chung bị ảnh hưởng bởi dự án khu 
nghỉ dưỡng Nam Hội An đã được giải quyết theo quy định về chính sách bồi 
thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trong 
Phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư được cấp có 
thẩm quyền phê duyệt. Về việc tách thửa phải đảm bảo theo quy định tại Quyết 
định số 15/2020/QĐ-UBND ngày 05/11/2020 của UBND tỉnh Ban hành Quy 
định hạn mức giao đất, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất và diện tích tối 
thiểu được tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; hơn nữa 
xã Duy Nghĩa và xã Duy Hải thuộc địa bàn vùng Đông của tỉnh phải đảm bảo 
theo Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 13/11/2020 của UBND tỉnh về việc tăng 
cường quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn vùng Đông tỉnh Quảng Nam.

UBND huyện Duy Xuyên chủ động thông tin cho cử tri được rõ.
+ Quy hoạch và chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại các khu vực, địa 

điểm trong Đề án phát triển Du lịch huyện Duy Xuyên giai đoạn 2021-2026.
Việc chuyển mục đích sử dụng đất phải phù hợp với Kế hoạch sử dụng đất 

hằng năm, được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Điều 52 Luật 
Đất đai năm 2013. Đối với chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại các khu vực, 
địa điểm trong Đề án phát triển Du lịch huyện Duy Xuyên giai đoạn 2021-2026, 
đề nghị cử tri liên hệ với UBND cấp xã xác định sự phù hợp với quy hoạch, kế 
hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đăng ký vào Kế hoạch sử dụng 
đất hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực thủ tục chuyển mục 
đích sử dụng đất theo quy định.

- Cử tri thành phố Tam Kỳ đề nghị: 
+ Cử tri phản ánh chất lượng về cơ sở dữ liệu đất đai là chưa tốt, còn sai 

lệch ảnh hưởng đến việc tra cứu thông tin. 
Hiện nay dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý 

đất đai trên địa bàn thành phố Tam Kỳ đã nghiệm thu sản phẩm, đưa vào lưu 
trữ, khai thác, vận hành. Do vậy, đề nghị UBND thành phố Tam Kỳ chỉ đạo 
phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Chi nhánh Văn phòng 
đăng ký đất đai thành phố Tam Kỳ đề xuất bố trí nguồn kinh phí sự nghiệp tài 
nguyên và môi trường thường xuyên để cập nhật, chỉnh lý biến đồng hồ sơ địa 
chính theo đúng quy định.

+ Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các sai phạm về quản lý đất đai 
đảm bảo kịp thời, triệt để.

Công tác quản lý đất đai tại địa phương thuộc trách nhiệm của UBND các 
cấp (theo quy định tại khoản 3, Điều 23 Luật đất đai 2013); Chủ tịch UBND các 
cấp có trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những vi phạm pháp 
luật về quản lý và sử dụng đất đai tại địa phương (quy định tại Điều 208 Luật 
đất đai 2013).
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Về công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất, UBND tỉnh đã có 
02 văn bản ủy quyền cho UBND cấp huyện tổ chức thanh tra, kiểm tra:

Công văn số 1373/UBND-KTN ngày 17/4/2014 ủy quyền cho UBND cấp  
huyện thanh tra, kiểm tra các tổ chức sử dụng đất vi phạm pháp luật trên địa bàn 
quản lý.

Công văn số 1999/UBND-NC ngày 09/4/2021 ủy quyền cho UBND cấp 
huyện thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đối với các dự án đầu tư trong các 
Cụm công nghiệp và các dự án có quy mô vừa và nhỏ trên địa bàn quản lý của 
địa phương, đặc biệt là các dự án đề nghị giãn tiến độ nhiều lần hoặc thời gian 
kéo dài.

Hàng năm, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi 
trường tổ chức thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đã được phê duyệt; đồng thời, 
tổ chức thanh tra, kiểm tra đột xuất các dự án quy mô lớn có dấu hiệu sai phạm 
theo chỉ đạo của cấp trên.

- Cử tri huyện Tiên Phước đề nghị có kế hoạch bố trí kinh phí, triển khai 
lại việc đo đạc, xác định bản đồ địa chính để hoàn chỉnh lại hồ sơ đất đai trên 
địa bàn (do hồ sơ địa chính trên địa bàn huyện được lập từ năm 1993; việc đo 
đạc chủ yếu bằng thủ công nên qua thời gian hiện trạng sử dụng đất có nhiều 
thay đổi, chênh lệch về dữ liệu bản đồ địa chính dẫn đến khó quản lý khi xảy ra 
tranh chấp (nhất là xã Tiên Cảnh).

Đề nghị UBND huyện Tiên Phước chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi 
trường huyện chủ trì, phối hợp với các phòng ban chuyên môn tổng hợp cụ thể 
chi tiết về khối lượng triển khai thực hiện, lộ trình thực hiện, kinh phí thực hiện 
của các xã, thị trấn, lập Thiết kế kỹ thuật - dự toán cho từng xã, thị trấn, gửi Sở 
Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở ngành có liên quan thẩm 
định để có cơ sở triển khai thực hiện dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính 
và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Quảng Nam trong thời gian đến theo đúng 
chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 243/TB-UBND ngày 29/6/2021 về 
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND Hồ Quang Bửu tại cuộc họp nghe báo cáo 
tình hình thực hiện Dự án xây dựng hệ thống địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý 
đất đai trên địa bàn vùng Đông của tỉnh giai đoạn 1 và đề xuất triển khai thực 
hiện dự án giai đoạn 2 trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 2235/QĐ-UBND ngày 
06/8/2021 của UBND tỉnh về Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung một số nội dung 
Quyết định số 2147/QĐ-UBND ngày 29/6/2012 của UBND tỉnh.

- Cử tri huyện Hiệp Đức đề nghị cho phép người dân dọc hai bờ sông 
Tranh được sử dụng cát, sỏi (vật liệu xây dựng thông thường) tại chỗ xây dựng 
nhà cửa, mồ mã, các công trình phụ khác phục vụ nhu cầu gia đình; giao 
UBND xã chịu trách nhiệm quản lý, theo dõi khai thác và sử dụng.

Để tạo điều kiện cho các địa phương chủ động được nguồn cát, sỏi, đất san 
lấp để phục vụ Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn, Chương trình 
kiên cố hóa kênh mương và Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, 
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UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2684/UBND-KTN ngày 28/7/2011 (thay 
thế bằng Công văn số 2052/UBND-KTN ngày 28/4/2017); Công văn số 
3098/UBND-KTTH ngày 21/6/2017 và Thông báo số 408/TB-UBND ngày 
10/10/2017 về việc thống nhất chủ trương giao Chủ tịch UBND các huyện, thị 
xã, thành phố kiểm tra, xem xét và chấp thuận cho UBND các xã, phường, thị 
trấn tổ chức khai thác cát, sỏi, đất san lấp để phục vụ Chương trình bê tông hóa 
giao thông nông thôn, Chương trình kiên cố hóa kênh mương và Chương trình 
MTQG xây dựng nông thôn mới.

Tuy nhiên, Kiểm toán nhà nước đã kết luận việc giao UBND các huyện, 
thị xã, thành phố cấp phép khai thác cát, sỏi nêu trên là chưa phù hợp với quy 
định của pháp luật và kiến nghị UBND tỉnh chấm dứt việc ủy quyền, đồng thời 
tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với việc tham mưu và 
thực hiện ban hành chủ trương cho phép UBND các huyện cho phép khai thác 
khoáng sản không đúng thẩm quyền quy định tại Khoản 2 Điều 82 Luật Khoáng 
sản số 60/2010/QH12.  

Nội dung này, UBND tỉnh đã nhiều lần kiến nghị với Bộ Tài nguyên và 
Môi trường xem xét, đề xuất sửa đổi các quy định pháp luật về khoáng sản hiện 
hành để phù hợp với điều kiện thực tế như cử tri phản ánh nêu trên. Tuy nhiên, 
vẫn chưa được giải quyết.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục, theo dõi hướng 
dẫn địa phương thực hiện đúng các quy định về khai thác cát, sỏi, đất san lấp để 
phục vụ Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn, Chương trình kiên cố 
hóa kênh mương và Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

- Cử tri huyện Bắc Trà My đề nghị có chủ trương, cơ chế chính sách tạo 
điều kiện thuận cho người dân, nhất là các hộ có đất lâm nghiệp ở vùng giáp 
ranh trong việc lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Lâm nghiệp 
theo Quyết định số 380/QĐ-UBND ngày 03/02/2021 của UBND tỉnh (nhu cầu 
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp là rất lớn; tuy nhiên, việc 
xác lập hồ sơ ban đầu nhiều thủ tục; khó xác định chủ sử dụng đất tại các vùng 
giáp ranh (xã, huyện, tỉnh).

Đề nghị UBND huyện Bắc Trà My chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi 
trường kiểm tra, rà soát, tổng hợp những trường hợp có nhu cầu cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp để UBND huyện xem xét bổ sung vào Đề 
án đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm 
nghiệp 09 huyện miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021- 2026 tại Nghị quyết 
số 07/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 của HĐND tỉnh và Quyết định số 380/QĐ-
UBND ngày 03/02/2021 của UBND tỉnh Phê duyệt Đề án đo đạc, lập hồ sơ địa 
chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp 09 huyện miền núi 
tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021- 2026.

- Cử tri huyện Nam Trà My:
+ Đề nghị xem xét, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án đo đạc, lập hồ sơ 
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địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp 09 huyện miền 
núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021- 2026 tại Nghị quyết số 07/NQ-HĐND để 
người dân có điều kiện thế chấp vay vốn sản xuất, giải quyết thiệt hại về đất, 
hoa màu khi bồi thường, hỗ trợ thi công các dự án, công trình (huyện đề xuất 
thực hiện rút ngắn giai đoạn 2021-2023).

Đề án đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
lâm nghiệp 09 huyện miền núi tỉnh giai đoạn 2021 -2026 đã được HĐND tỉnh 
phê duyệt tại Nghị Quyết số 07/NQ-HĐND này 13/01/2021, UBND tỉnh phê 
duyệt tại Quyết định số 380/QĐ-UBND ngày 03/02/2021 và Quyết định số 
1901/QĐ-UBND ngày 08/7/2021 của UBND tỉnh Phê duyệt bổ sung nội dung 
vào khoản 2, Mục VI, Điều 1, Quyết định số 380/QĐ-UBND ngày 03/02/2021 
của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp 09 huyện miền núi tỉnh Quảng Nam, giai 
đoạn 2021 - 2026. Thiết kế Kỹ thuật - dự toán đo đạc, lập hồ sơ địa chính và 
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện Nam Trà 
My đã được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định số 1516/STNMT-QLĐĐ 
ngày 22/7/2021, với tổng khối lượng thực hiện cụ thể như sau: tiếp điểm địa 
chính 18 điểm, phân loại khó khăn 3; đo đạc bổ sung, đo vẽ lại bản đồ địa chính 
tỷ lệ 1/10.000: 7.822,60 ha, 3.559 thửa, phân loại khó khăn 3; đo đạc chỉnh lý 
bản đồ địa chính tỷ lệ 1/10.000: 1.552,30 ha, 663 thửa, 32 tờ bản đồ, phân loại 
khó khăn 3; kê khai đăng ký, cấp Giấy CNQSD đất lần đầu: 3.559 giấy, phân 
loại khó khăn 3; kê khai đăng ký, cấp đổi Giấy CNQSD đất: 663 giấy, phân loại 
khó khăn 3. Tổng kinh phí thực hiện 10.515.918.000 đồng. 

Do vậy, đề nghị UBND huyện Nam Trà My khẩn trương triển khai thực 
hiện theo đúng các nội dung đã được thẩm định, phê duyệt và chủ động thông 
tin cho cử tri được rõ.

+ Có giải pháp, cơ chế giảm các thủ tục cấp phép tận thu, khai thác cát, 
sỏi sạn (để đảm bảo nguồn cung ứng nhu cầu xây dựng, góp phần tăng thu 
ngân sách địa phương).

Hiện nay, do vướng mắc các quy định của pháp luật về khoáng sản nên 
UBND tỉnh đang nghiên cứu để xem xét về việc rút gọn đối với việc khai thác 
cát, sỏi, đất san lấp đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành. 

- Cử tri huyện Nam Giang đề nghị: 
+ Xem xét đưa 6 xã biên giới (nằm trong Đề án Đo đạc cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất khu vực biên giới theo Quyết định số 375/2020/QĐ-
BTNMT ngày 28/10/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường) vào đề án đo đạc 
đất lâm nghiệp của tỉnh để triển khai thực hiện trước đối với diện tích đất lâm 
nghiệp (vì theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 của HĐND tỉnh 
và Quyết định số 380/QĐ-UBND ngày 03/02/2021 của UBND tỉnh Phê duyệt 
Đề án đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm 
nghiệp 09 huyện miền núi tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021- 2026; huyện Nam 
Giang có 06 xã, thị trấn đã lập thiết kế - dự toán và sẽ tiến hành đo đạc vào 
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năm 2021. Riêng 6 xã biên giới chưa thực hiện do nằm trong đề án đo đạc cấp 
giấy chứng nhận QSD đất khu vực biên giới).

Nội dung này đã được UBND tỉnh chỉ đạo tại Thông báo số 452/TB-
UBND ngày 06/10/2021 về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang 
Bửu tại buổi làm việc với UBND huyện Nam Giang về công tác sắp xếp dân cư, 
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp, đất trồng cây cao su và 
công tác chuyển đổi số trên địa bàn huyện Nam Giang; theo đó đối với các xã 
biên giới (nằm trong Đề án Đo đạc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu 
vực biên giới theo Quyết định số 375/2020/QĐ-BTNMT ngày 28/10/2020 của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường) chờ Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai 
thực hiện theo Đề án tại Quyết định số 375/QĐ-BTNMT ngày 28/10/2020 của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản kiến nghị Bộ 
Tài nguyên và Môi trường sớm triển khai đề án tại Quyết định số 375/QĐ-
BTNMT ngày 28/10/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. UBND huyện 
Nam Giang thông tin cho cử tri được rõ.

+ 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).

Huyện Nam Giang được quy hoạch 02 Khu xử lý rác thải tập trung; trong 
đó Khu xử lý rác thải tại thị trấn Thạnh Mỹ (diện tích 1,6 ha) đang hoạt động và 
Khu xử lý rác thải tại xã Chà Val (diện tích 1,5 ha) dự kiến đưa vào sử dụng 
năm 2022. 

Đối với các xã giao thông đi lại khó khăn theo nội dung kiến nghị của cử 
tri, đề nghị UBND huyện Nam Giang rà soát, đề xuất kinh phí đầu tư xử lý rác 
thải cụ thể đối với từng địa phương, báo cáo UBND tỉnh qua Sở Tài nguyên và 
Môi trường để nghiên cứu, đề xuất giải pháp cụ thể.

- Cử tri huyện Tây Giang đề nghị có chủ trương thu hồi đất Công ty 
InnovGreen để giao cho người dân canh tác, sản xuất nhằm tăng thu nhập, 
nâng cao đời sống của người dân.

Dự án trồng rừng nguyên liệu của Công ty TNHH MTV InnovGreen 
Quảng Nam thực hiện trên địa bàn huyện Tây Giang nói riêng và địa bàn các 
huyện miền núi nói chung được UBND tỉnh thống nhất về chủ trương nhằm 
thực hiện chủ trương của Chính phủ về tổ chức trồng mới 5 triệu ha rừng trên cả 
nước. Theo đó, UBND tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 331043000016, 
cấp ngày 10/7/2008 cho Công ty.

Thực hiện văn bản số 405/TTg-KTN ngày 09/3/2010 của Thủ tướng Chính 
phủ về rà soát kiểm tra việc triển khai thực hiện các dự án nước ngoài đầu tư 
trong lĩnh vực nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, UBND tỉnh đã ban hành văn 
bản số 822/UBND-KTN ngày 17/3/2010 về dừng cấp Giấy chứng nhận đầu tư 
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và ký hợp đồng thuê đất đối với các dự án đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực lâm 
nghiệp và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn.

Ngày 03/6/2013, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành thanh tra việc 
quản lý, sử dụng đất và có Kết luận số 696/KL-STNMT ngày 30/7/2013 của 
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về thanh tra việc quản lý, sử dụng đất 
của Công ty TNHH MTV InnovGreen Quảng Nam.

UBND tỉnh đã quyết định việc cho thuê đất trên địa bàn huyện Tây Giang 
(04 xã) với diện tích 1.002,68 ha, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ký Hợp 
đồng thuê đất 276,89 ha, còn lại 725,89 ha chưa ký hợp đồng do chưa có quyết 
định đơn giá đất thuê của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Công ty đã trồng 
cây nguyên liệu với diện tích 39 ha, trong đó: tại xã Lăng 29 ha và xã Dang 10 
ha. Như vậy, Công ty chỉ mới đầu tư trên một phần diện tích 39/1002,68 ha đất 
đã được UBND tỉnh có quyết định cho thuê, việc chậm trễ đầu tư trồng rừng 
xuất phát từ các nội dung tại văn bản số 405/TTg-KTN ngày 09/3/2010 và văn 
bản số 867/TTg-KTN ngày 31/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn 
số 822/UBND-KTN ngày 17/3/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc dừng 
cấp Giấy chứng nhận đầu tư mới và ký Hợp đồng thuê đất đối với các dự án đầu 
tư nước ngoài trong lĩnh vực lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn 
tỉnh. 

Hiện nay, dự án trồng rừng nguyên liệu của Công ty TNHH MTV 
InnovGreen Quảng Nam chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết 
định việc thu hồi chấm dứt thực hiện dự án theo quy định pháp luật về đầu tư, 
do đó chưa đủ cơ sở về pháp lý để Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu 
UBND tỉnh quyết định việc thu hồi đất đã cho Công ty thuê theo quy định pháp 
luật về đất đai hiện hành. Đây là vướng mắc lớn, chưa được Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư hướng dẫn xử lý để địa phương chấm dứt việc sử dụng đất đối với dự án 
có vốn đầu tư nước ngoài theo các quy định pháp luật có liên quan. 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục theo dõi ý kiến chỉ đạo của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư để có cơ sở phối hợp với các ngành liên quan tham mưu 
UBND tỉnh giải quyết nội dung kiến nghị của cử tri nêu trên. UBND huyện Tây 
Giang chủ động thông tin cho cử tri địa phương được rõ.

- Cử tri huyện Phước Sơn đề nghị có biện pháp kiểm soát chặt chẽ, xử lý 
đối với các doanh nghiệp khai thác khoáng sản tại Bãi vàng 38, xã Phước Hòa 
đã hết thời gian hoạt động theo giấy phép để đảm bảo an ninh trật tự tại địa 
phương.

Để kiểm soát khu vực vàng 38, xã Phước Hòa, huyện Phước Sơn đã hết 
thời gian hoạt động theo giấy phép; UBND tỉnh đã giao Công an tỉnh tiếp tục 
chỉ đạo, tổ chức lực lượng tăng cường trinh sát, mai phục, bắt giữ, xử lý 
nghiêm, kịp thời các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản vàng trái phép tại 
khu vực G9 (Bãi vàng 38), xã Phước Hòa, huyện Phước Sơn tại Công văn số 
6711/UBND-KTN ngày 13/11/2020.
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Đề nghị Công an tỉnh tiếp tục triển khai nhiệm vụ được giao và báo cáo kết 
quả thực hiện về Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh trước ngày 31/3/2022 
để theo dõi, chỉ đạo.

Bên cạnh đó, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phước Sơn đã lập hồ 
sơ đóng cửa mỏ khu vực nêu trên; hiên đang trình cấp có thẩm quyền để phê 
duyệt Đề án đóng cửa mỏ, bàn giao đất lại cho địa phương quản lý theo đúng 
quy định hiện hành.

3. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
- Cử tri huyện Quế Sơn đề nghị tiếp tục hỗ trợ xây dựng kè sông Ly Ly kéo 

dài về phía Đông (tình trạng sạt lở bờ Đông sông Ly Ly phía dưới bờ kè rất 
nguy hiểm, ảnh hưởng đất sản xuất và nhà ở của người dân).

- Cử tri huyện Duy Xuyên đề nghị khảo sát, đầu tư xây dựng kè chống xói 
lở cho cánh Bắc thôn Trà Đông; kè chắn vùng hạ lưu dọc sông Thu Bồn (đoạn 
qua địa phận xã Duy Tân); gia cố kè thôn Đông Bình (xã Duy Vinh).

Đối với các nội dung trên, UBND tỉnh đã có Công văn số 7539/UBND-
KTN ngày 25/10/2021 về việc hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại do thiên tai 
gây ra trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Theo đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo khảo sát 
mức độ sạt lở tại các tuyến sông và đề nghị Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, 
chống thiên tai, Văn phòng Chính phủ và các Bộ ngành có liên quan xem xét hỗ 
trợ kinh phí từ ngân sách Trung ương cho ngân sách tỉnh để tiếp tục đầu tư sửa 
chữa, khôi phục các công trình bảo vệ bờ sông bị hư hỏng theo thứ tự ưu tiên, 
cụ thể:

 Kè chống sạt lở khẩn cấp bờ sông Thu Bồn khu vực thôn Trà Đông, xã 
Duy Vinh, huyện Duy Xuyên: Xây dựng bờ kè dài khoảng 1,5km để bảo vệ bờ 
sông với dự kiến kinh phí 80 tỷ đồng.

Kè chống sạt lở sông Ly Ly, xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên: Kè gia cố 
mái bờ sông khoảng 1000m với dự kiến kinh phí 70 tỷ đồng.

+ Có cơ chế, chính sách đầu tư cho các xã đang xây dựng lộ trình xây 
dựng Nông thôn mới về đích năm 2022.

Xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2022 là xã nằm trong lộ trình được ưu 
tiên bố trí vốn hằng năm. Ghi nhận ý kiến cử tri, UBND tỉnh sẽ báo cáo HĐND 
tỉnh ưu tiên bố trí vốn trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022 cho 
nhóm các xã này để có điều kiện đạt chuẩn theo lộ trình đã đề ra (năm 2021, xã 
phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2022 cũng thuộc diện được ưu tiên bố trí vốn, 
chỉ sau xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2021).

- Cử tri thành phố Hội An đề nghị:
+ Hỗ trợ xử lý Kè phố cổ đoạn đường Bạch Đằng, phường Minh An (được 

đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ hơn 900 tỷ đồng, qua 2 năm sử dụng đã 
bị sụt lún). 
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Nội dung này, UBND tỉnh đã có văn bản số 6571/UBND-KTN ngày 
24/9/2021 về việc sửa chữa khắc phục sụt lún tuyến kè bảo vệ khu đô thị cổ Hội 
An từ Chùa Cầu đến cầu Cẩm Nam đường Bạch Đằng, dọc sông Thu Bồn, 
thành phố Hội An. Tại văn bản này, UBND tỉnh giao cho UBND thành phố Hội 
An khảo sát, đánh giá, lựa chọn giải pháp phù hợp để khắc phục sụt lún tuyến 
kè bảo vệ khu đô thị cổ Hội An từ Chùa Cầu đến cầu Cẩm Nam đường Bạch 
Đằng, dọc sông Thu Bồn, thành phố Hội An và đề xuất mức kinh phí hỗ trợ phù 
hợp. Đề nghị UBND thành phố Hội An sớm triển khai thực hiện.

+ Đầu tư Âu thuyền xã đảo Tân Hiệp (vì hiện trạng quá rộng, gây ảnh 
hưởng đến tàu thuyền vào mùa mưa bão, sóng lớn).

Giao UBND thành phố Hội An chủ động làm việc với các cơ quan chuyên 
môn của tỉnh để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh.

- Cử tri huyện Phú Ninh đề nghị sớm đầu tư, khắc phục tuyến kênh N10b 
(do Công ty TNHH MTV khai thác Thủy lợi Quảng Nam quản lý) để đảm bảo 
nước tưới sản xuất cho Nhân dân trước vụ Đông Xuân 2021-2022.

Đề nghị Công ty TNHH MTV khai thác Thủy lợi Quảng Nam phối hợp 
với UBND huyện Phú Ninh tổ chức kiểm tra thực tế, đánh giá hiện trạng công 
trình, thống nhất phương án xử lý để sớm khắc phục tình trạng trên; chủ động 
thông tin cho cử tri địa phương được rõ.

- Cử tri huyện Đông Giang đề nghị kéo dài thời gian được hưởng chế độ 
bảo hiểm y tế đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở 02 xã Ba, xã Tư sau khi được 
công nhận là xã Nông thôn mới.

- Cử tri huyện Phước Sơn đề nghị xem xét một số chế độ, chính sách của 
người dân xã Phước Xuân bị điều chỉnh, cắt giảm, ảnh hưởng đến đời sống sau 
khi xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Về chính sách hỗ trợ các đối tượng sau khi xã đạt chuẩn nông thôn mới, 
hiện nay UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng Đề án về 
tiếp tục hỗ trợ các chế độ chính sách an sinh xã hội cho người dân tại các xã 
thuộc khu vực khó khăn khi được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trong 
một giai đoạn quá độ nhất định (có thể 3-5 năm), báo cáo UBND tỉnh trình 
HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 4 hoặc kỳ họp thứ 5 để xem xét, quyết định. Do đó, 
khi HĐND tỉnh thông qua thì các xã này sẽ tiếp tục được hỗ trợ một số chính 
sách bị cắt giảm.

- Cử tri huyện Thăng Bình đề nghị thực hiện cắm mốc ranh giới rừng Bình 
Phú, Bình Trị tiếp giáp với xã Tiên Sơn, huyện Tiên Phước.

Việc cắm mốc ranh giới diện tích rừng đã được UBND tỉnh thống nhất chủ 
trương tại Công văn số 6659/UBND-KTN ngày 07/11/2019, trong đó chia hoạt 
động cắm mốc thành 13 dự án, gồm: 10 dự án cắm mốc ranh giới các Ban quản 
lý rừng (do các BQL rừng làm chủ đầu tư) và 03 dự án cắm mốc ranh giới diện 
tích rừng tự nhiên do UBND xã quản lý (do Chi cục Kiểm lâm làm chủ đầu tư).
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Theo đó, Sở Nông nghiệp và PTNT đã giao Chi cục Kiểm lâm xây dựng 
Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án cắm mốc ranh giới diện tích rừng tự nhiên do 
UBND xã quản lý trên địa bàn tỉnh, với kinh phí 13,78 tỷ đồng, trong đó có 
thực hiện cắm 40 mốc ranh giới diện tích rừng tự nhiên do UBND xã quản lý tại 
huyện Thăng Bình.

Hiện nay hồ sơ đang trình Sở Tài chính để tham mưu UBND tỉnh cho chủ 
trương bố trí kinh phí thực hiện trong năm 2021 – 2022.

- Cử tri huyện Duy Xuyên đề nghị quy hoạch xây dựng khu tái định cư để 
di dời các hộ dân sống gần núi vùng nguy cơ bị sạt lở (khu vực 3 thôn: Trà 
Châu, Kiệu Châu, Phú Nham Tây, xã Duy Sơn).

Do ảnh hưởng tình hình mưa lũ cuối năm 2020, khu vực 3 thôn: Trà Châu, 
Kiệu Châu, Phú Nham Tây, xã Duy Sơn nằm trong vùng nguy cơ sạt lở núi. Do 
vậy, UBND tỉnh đề nghị địa phương họp dân, thông báo công khai địa điểm quy 
hoạch xây dựng khu tái định cư. Trên cơ sở đó, lập danh sách hộ đăng ký di dời 
đến nơi ở mới. Có văn bản đề nghị cấp thẩm quyền cho chủ trương đầu tư khu 
tái định cư.  

- Cử tri huyện Nam Trà My đề nghị: 
+ Có phương án, bố trí kinh phí di dời, sắp xếp dân cư 45 hộ dân có nguy 

cơ sạt lở tại khu vực làng Măng Lùng, thôn 2 xã Trà Linh (khi thực hiện việc 
quy hoạch, sắp xếp dân cư cần nghiên cứu, đánh giá có những giải pháp cụ thể 
để đảm bảo sự an toàn cho người dân tránh làm theo kinh nghiệm).

Đề nghị địa phương căn cứ Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND ngày 
22/7/2021 về quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư miền 
núi Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2025 của HĐND tỉnh để tổ chức thực hiện sắp 
xếp, ổn định dân cư cho các hộ nói trên. Khi thực hiện tái định cư, địa phương 
cần họp dân lấy ý kiến về địa điểm cần quy hoạch. Đồng thời căn cứ vào Đề án 
“Điều tra, đánh giá và phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá các vùng 
miền núi Việt Nam” -  Khu vực tỉnh Quảng Nam do Viện Khoa học Địa chất và 
Khoáng sản - Bộ Tài nguyên và Môi trường chuyển giao năm 2020 thực hiện 
(Công văn số 193/BCHPCTT&TKCN ngày 10/9/2021 của Ban Chỉ huy 
PCTT&TKCN tỉnh Quảng Nam về việc gửi tài liệu hướng dẫn công tác PCTT 
trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 và thông tin các khu vực có nguy cơ sạt lở 
đất) và một số căn cứ khoa học khác. Về lâu dài cần đề xuất UBND tỉnh xây 
dựng hệ thống cảnh báo sớm về sạt lở đất để nhân dân biết và phòng tránh.

+ Xem xét, điều chỉnh bổ sung các nội dung của Nghị quyết số 
23/2021/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh về quy định cơ chế, chính 
sách hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư trên địa bàn 9 huyện miền núi của tỉnh 
Quảng Nam giai đoạn 2021-2025: Hỗ trợ kinh phí lập quy hoạch chi tiết 1/500 
khu dân cư nông thôn (vì kinh phí lập quy hoạch khá nhiều, vượt quá khả năng 
cân đối của huyện, xã); hỗ trợ kinh phí đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất cho các hộ gia đình nằm trong diện di dời để đảm bảo các quyền lợi 
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của người dân.
Các nội dung hỗ trợ của Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND ngày 

22/7/2021 về quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư miền 
núi Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2025 của HĐND tỉnh chỉ hỗ trợ một số nội 
dung liên quan đến việc hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư. 

Về hỗ trợ kinh phí lập quy hoạch chi tiết 1/500 khu dân cư nông thôn (vì 
kinh phí lập quy hoạch khá nhiều, vượt quá khả năng cân đối của huyện, xã), 
giao Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp thu, ghi nhận và tổng hợp thêm ý kiến của 
nhiều địa phương khác để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét. Do vậy, trước 
mắt, đề nghị địa phương tổng hợp nhu cầu các vấn đề bức xúc cần triển khai tại 
địa phương nhưng vượt khả năng trình UBND tỉnh qua Sở Nông nghiệp và 
PTNT xem xét, giải quyết.

+ Xem xét, điều chỉnh quy trình thực hiện quy hoạch trồng rừng phòng hộ 
(trên cơ sở diện tích rừng phòng hộ cần phải trồng lại để đảm bảo diện tích, lấy 
ý kiến người dân đăng ký, rồi mới lập thiết kế để triển khai thực hiện, thay vì 
cách làm như hiện nay là lập thiết kế trước, phối hợp xã triển khai họp dân để 
thực hiện dẫn đến khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện).

Trên cơ sở đề nghị của cử tri, UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và 
PTNT chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm liên hệ với địa phương có cử tri đề nghị để 
nắm rõ hơn về vấn đề, thì được biết nội dung đề nghị liên quan đến quy trình 
lập và phê duyệt hồ sơ thiết kế trồng rừng phòng hộ từ nguồn vốn UBND tỉnh 
giao kế hoạch thuộc Dự án Bảo vệ và phát triển rừng.

Do vậy, đối với việc lập hồ sơ thiết kế trồng rừng phòng hộ thuộc Dự án 
Bảo vệ và phát triển rừng, đơn vị được UBND tỉnh giao kinh phí thực hiện chịu 
trách nhiệm khảo sát quỹ đất, xác định các điều kiện liên quan (phù hợp với quy 
hoạch ngành, đảm bảo tiêu chí thiết kế trồng rừng theo quy định tại Thông tư số 
29/2018/TT-BNNPTNT, chủ đất, chủ rừng,…), trên cơ sở đó, lập hồ sơ thiết kế 
trình cấp thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện. 

Trong thời gian qua, khi phê duyệt trồng rừng phòng hộ thuộc Dự án Bảo 
vệ và phát triển rừng, đối với diện tích đất của người dân đưa vào thiết kế trồng 
rừng, Sở Nông nghiệp và PTNT đã đề nghị chủ đầu tư (đơn vị được UBND tỉnh 
giao kế hoạch trồng rừng) cung cấp danh sách hộ dân đăng ký trồng rừng có xác 
nhận của địa phương (UBND cấp xã) để có sơ sở phê duyệt và tổ chức thực 
hiện đảm bảo đủ diện tích theo quyết định được phê duyệt. 

Như vậy, các đơn vị được UBND tỉnh giao kế hoạch vốn trồng rừng tổ 
chức họp dân, lập danh sách hộ dân đăng ký trồng rừng trước, kiểm tra hiện 
trường, lập hồ sơ thiết kế và trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Với việc tổ chức 
lập hồ sơ thiết kế như trên (tổ chức họp dân, lập danh sách hộ dân đăng ký trồng 
rừng, kiểm tra hiện trường, lập hồ sơ thiết kế và trình cấp thẩm quyền phê 
duyệt) đúng theo đề nghị của cử tri huyện Nam Trà My. Do đó, không cần phải 
điều chỉnh quy trình như đề nghị.
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- Cử tri huyện Bắc Trà My đề nghị xem xét, hỗ trợ các hộ gia đình đã và 
đang thực hiện di dời, sắp xếp dân cư (từ ngày 01/01/2021 đến thời điểm Nghị 
quyết số 23/2021/NQ-HĐND có hiệu lực theo Nghị quyết số 12/2017/NQ-
HĐND ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh Quảng Nam về phát triển kinh tế - xã 
hội miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025) 
được thụ hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND ngày 
22/7/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ 
sắp xếp, ổn định dân cư miền núi Quảng Nam giai đoạn 2021-2025.

Vấn đề này, UBND tỉnh đã có Công văn số 6663/UBND-KTN ngày 
27/9/2021 về đề nghị giải quyết một số vướng mắc trong thực hiện cơ chế hỗ 
trợ sắp xếp, ổn định dân cư theo Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND, trình 
Thường trực HĐND tỉnh xem xét, giải quyết.

Theo đó, Thường trực HĐND tỉnh đã có Thông báo số 67/TB-HĐND ngày 
10/11/2021 đề nghị UBND tỉnh báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem 
xét cho chủ trương áp dụng định mức hỗ trợ như cơ chế theo Nghị quyết số 
12/2017/NQ-HĐND, Nghị quyết số 31/2018/NQ-HĐND và hỗ trợ thêm 45 
triệu đồng/01 hộ dân để hỗ trợ vật liệu làm nhà tại nơi ở mới và nhà vệ sinh đối 
với các hộ dân thực hiện trong năm 2021 được các địa phương phê duyệt danh 
sách và thực hiện trước ngày 01/8/2021; Chỉ đạo hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo 
Thường trực HĐND tỉnh trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định theo 
thẩm quyền. Trên cơ sở chủ trương được cấp có thẩm quyền thống nhất, hướng 
dẫn cụ thể việc quản lý, sử dụng khoản kinh phí 45 triệu đồng theo phương thức 
hỗ trợ sau đầu tư; chỉ đạo các địa phương tăng cường kiểm tra thực địa, rà soát 
danh sách đảm bảo đúng đối tượng, nội dung, phương thức hỗ trợ không để xảy 
ra khiếu kiện, khiếu nại.

Hiện nay, UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai thực 
hiện theo nội dung đề nghị nêu trên. 

- Cử tri huyện Đại Lộc 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; xây dựng trạm 
bơm nước (dài khoảng 780 mét) từ sông Thu Bồn (để đấu nối hệ thống kênh 
mương cũ trạm bơm nước Bàu Thạch Bộ không đảm bảo nước tưới cho 102 
ha).

Đề nghị UBND huyện Đại Lộc chủ động chỉ đạo các phòng chức năng tiến 
hành kiểm tra thực tế và rà soát xét thấy các công trình cần thiết, nằm trong 
danh mục công trình thủy lợi nhỏ thì xem xét đưa vào kế hoạch hằng năm gửi 
Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trình UBND tỉnh 
xin hỗ trợ nguồn kinh phí thực hiện theo Chương trình Nghị quyết 03/2021/NQ-
HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh hoặc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 
đoạn 2021-2025.

- Cử tri huyện Quế Sơn đề nghị có kế hoạch chuyển đổi mục đích sử dụng 
đất, hỗ trợ để Nhân dân trồng hoa màu tại 03 ha đất sản xuất khu vực Đồng Hộ 
thuộc tổ dân phố Lãnh Thượng 1, thị trấn Đông Phú (thi công xây dựng Khu 
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phố chợ Đông Phú kênh thủy lợi bị san lấp không thể lấy nước để sản xuất nông 
nghiệp).

Giao UBND huyện Quế Sơn tiếp thu ý kiến cử tri, tổng hợp nội dung kiến 
nghị, chủ động làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường để xem xét, giải 
quyết theo thẩm quyền.

- Cử tri huyện Thăng Bình đề nghị: 
+ Kiểm tra, khắc phục tràn kênh N14/2 khi xả nước về, gây ngập úng diện 

tích ruộng sạ tại khu vực tổ 7 thôn An Thành 1, xã Bình An, đoạn phía Đông 
Quốc lộ 1A đến đường đi xã Bình Nam.

Tuyến kênh N14.2 cấp nước phục vụ tưới cho huyện Thăng Bình do Công 
ty Thủy lợi Quảng Nam quản lý đã được đầu tư nâng cấp, sửa chữa từ nguồn 
vốn WB3 giai đoạn 2013-2014, tuy nhiên trong quá trình bàn giao đưa vào sử 
dụng đã bị tràn bờ kênh, nên đã được nhà thầu xử lý đối với đoạn kênh bị tràn. 
Do đó, đối với kiến nghị của địa phương về đoạn kênh bị tràn gây ngập úng khu 
vực từ phía Đông Quốc lộ 1A đến đường đi xã Bình Nam, đề nghị Công ty 
Thủy lợi Quảng Nam (Chi nhánh Thủy lợi Thăng Bình) phối hợp với UBND 
huyện tổ chức kiểm tra thực tế, đánh giá hiện trạng công trình, thống nhất 
phương án xử lý để sớm khắc phục tình trạng trên; chủ động thông tin cho cử tri 
địa phương được rõ.

+ 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.

Hồ chứa nước Phước Hà do Công ty Thủy lợi Quảng Nam quản lý, phục 
vụ tưới trực tiếp và tạo nguồn cho địa phương với tổng diện tích trên 500ha nên 
việc nạo vét lòng hồ chứa Phước Hà là rất cần thiết để đảm bảo ổn định nguồn 
nước tưới cho địa phương. Do đó, việc nạo vét lòng hồ chứa Phước Hà đã được 
UBND tỉnh giao nhiệm vụ tại Thông báo số 464/TB-UBND ngày 14/10/2021 
về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại buổi làm việc với 
Công ty Thủy lợi Quảng Nam về tình hình, kết quả hoạt động sản xuất kinh 
doanh 8 tháng đầu năm và nhiệm vụ các tháng còn lại cuối năm 2021. Do đó, đề 
nghị Công ty Thủy lợi Quảng Nam nghiên cứu các quy định hiện hành, xây 
dựng phương án, cơ chế thực hiện nạo vét và tận dụng nguồn đất, cát gửi Sở 
Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, tham mưu 
UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, đôn đốc 
Công ty triển khai thực hiện.

+ Đầu tư, nâng cấp sửa chữa các đập Para ngăn mặn trên tuyến đê sông 
Trường Giang (xã Bình Giang); đầu tư, nâng cấp kênh N22 (từ xã Bình Phục đi 
xã Bình Đào).

Công trình củng cố, nâng cấp tuyến đê ngăn mặn Bình Dương, Bình Đại, 
Bình Đào, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam do Ban Quản lý dự án ĐTXD 
các công trình Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư đang được triển khai thi 
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công xây dựng, dự kiến hoàn thành trong năm 2022.
Ngoài ra Củng cố, nâng cấp tuyến đê ngăn mặn Bình Hải, Bình Đào, 

huyện Thăng Bình (giai đoạn 2) đã được Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu 
UBND tỉnh gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT xem xét tổng hợp, báo cáo Thủ 
tướng Chính phủ hỗ trợ kinh phí để đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chưa cấp 
bách các tuyến đê xung yếu trên địa bàn tỉnh để đảm bảo an toàn chống lũ, bão 
các năm tiếp theo tại Văn bản số 1159/UBND-KTTH ngày 06/3/2020.

Đối với kiến nghị của cử tri, trước mắt đề nghị UBND huyện Thăng Bình 
chỉ đạo các phòng, địa phương liên quan triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng 
chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2122/UBND-KTN ngày 14/4/2021 của 
UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng 
hộ đê, chống lũ, bão năm 2021, Công văn số 3733/UBND-KTN ngày 22/6/2021 
triển khai sẵn sàng ứng phó với lũ lớn, đảm bảo an toàn hệ thống đê điều trên 
địa bàn tỉnh.

+ Đầu tư, nâng cấp kênh N22 (từ xã Bình Phục đi xã Bình Đào).
Tuyến kênh N22 Bắc Phú Ninh do Công ty Thủy lợi Quảng Nam quản lý 

trong thời gian vừa qua đã bị hư hỏng, xuống cấp một số đoạn kênh gây khó 
khăn trong công tác phục vụ tưới. Do đó đối với vấn đề này, để đảm bảo nguồn 
nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp, UBND tỉnh Quảng Nam đã phê duyệt 
chủ trương đầu tư dự án kênh N22 Bắc Phú Ninh tại Quyết định số 3055/QĐ-
UBND ngày 25/10/2021.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT 
tỉnh - Chủ đầu tư dự án, chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan 
hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư theo đúng 
quy định của pháp luật.

- Cử tri huyện Núi Thành đề nghị: 
+ Có cơ chế tháo gỡ, hỗ trợ nhiên liệu cho những tàu cá bị ảnh hưởng do 

không đảm bảo quy định về thời gian trong chuyến biển thường xuyên hoạt 
động tại vùng biển xa (quý 3,4 năm 2020 và quý 1,2 năm 2021).

Ngày 11/7/2010, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg 
về một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch 
vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa với mục tiêu khuyến khích, hỗ trợ 
ngư dân vươn khơi, bám biển khai thác hải sản, nhằm: Tăng cường sự hiện diện 
dân sự tàu cá trên các vùng biển xa, góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo 
của đất nước; Khai thác hiệu quả nguồn lợi, tài nguyên biển ở vùng biển xa bờ, 
bảo vệ nguồn lợi thủy sản ven bờ hiện đang trên đà cạn kiệt do khai thác quá 
mức.

 Đây là một chính sách lớn có ý nghĩa quan trọng về chính trị, về mục tiêu 
phát triển nghề cá bền vững. Vì vậy, Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng 
Nam đã ban hành nhiều quy định, hướng dẫn thực hiện để đảm bảo chính sách 
đạt hiệu quả cao, thực hiện hỗ trợ đúng mục tiêu, nội dung, đúng đối tượng theo 
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quy định và công khai, công bằng.
Tinh thần của chính sách là ngư dân tự nguyện đăng ký và thực hiện tàu cá 

thường xuyên hoạt động khai thác, dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển 
xa, Chính phủ khuyến khích ngư dân có tham gia hoạt động sản xuất tại vùng 
biển xa với các điều kiện theo quy định thông qua việc hỗ trợ chi phí nhiên liệu, 
hỗ trợ kinh phí bảo hiểm tàu cá, hỗ trợ máy thông tin liên lạc, trong đó chính 
sách hỗ trợ chi phí nhiên liệu là hỗ trợ tối đa 04 chuyến biển/tàu/năm.

 Thông tư liên tịch số 16/2012/TTLT-BNN-BQP-BTC ngày 11/4/2012 của 
liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Quốc phòng - Bộ Tài chính 
về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010, 
Quyết định 39/2011/QĐ-TTg ngày 11/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết 
định số 1669/QĐ-UBND ngày 25/5/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam về Quy 
định một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản và 
dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa theo Quyết định số 48/2010/QĐ-
TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã 
quy định  các điều kiện được hỗ trợ chi phí nhiên liệu, trong đó có điều kiện về 
chuyến biển hỗ trợ như sau: 

Chuyến biển là một đợt hoạt động trên biển của tàu cá được tính từ lúc tàu 
rời cảng cá ra ngư trường (vùng biển xa) khai thác hoặc dịch vụ khai thác hải 
sản cho đến khi tàu về cảng cá có thời gian không dưới 15 ngày (thời gian đủ 
360 giờ trở lên, không tính thời gian tàu cá thả trôi, neo đậu tại vùng bờ, vùng 
lộng; không tính thời gian tàu tránh bão tại các đảo, vịnh,...).

Vì vậy, để đảm bảo việc hỗ trợ đúng mục tiêu, nội dung, đúng đối tượng 
theo quy định, ngăn chặn tình trạng trục lợi chính sách, Hội đồng thẩm định, xét 
duyệt hồ sơ hỗ trợ theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg phải có trách nhiệm 
kiểm tra thời gian chuyến biển thông qua các nguồn thông tin, dữ liệu như: Sổ 
Danh bạ thuyền viên, dữ liệu hành trình tàu cá trên Hệ thống giám sát hành 
trình tàu cá của Tổng cục Thủy sản. Trường hợp hồ sơ có thời gian chuyến biển 
hoạt động trên vùng biển xa không đủ 360 giờ, Hội đồng thẩm định, xét duyệt 
hồ sơ hỗ trợ theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg kết luận hồ sơ đó không đủ 
điều kiện hỗ trợ, không báo cáo Liên Sở: Nông nghiệp và PTNT – Tài chính 
trình UBND tỉnh quyết định hỗ trợ.

UBND huyện Núi Thành chủ động thông tin, hướng dẫn và đề nghị chủ 
tàu nộp bổ sung hồ sơ khác có đủ điều kiện theo quy định để có thể được thẩm 
định, xét duyệt hỗ trợ tối đa 04 chuyến/năm.

+ Tạo điều kiện cho ngư dân đóng tàu theo Nghị định số 67/NĐ-CP được 
kéo dài thời gian cam kết trả nợ vay để tiếp tục giữ tàu vươn khơi, bám biển 
(đối với những trường hợp ngân hàng thực hiện thủ tục thi hành án để thanh lý 
tài sản).

Cùng với các chính sách hỗ trợ: hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm tàu cá, miễn 
thuế giảm thuế trước bạ tàu cá, thuế nhập khẩu máy móc, vật tư để đóng mới, 
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cải hoán tàu cá,...; Chính sách tín dụng về đóng mới tàu khai thác hải sản và 
dịch vụ hậu cần nghề cá xa bờ, hỗ trợ nâng cấp, cải hoán tàu khai thác hải sản 
và dịch vụ hậu cần nghề cá xa bờ theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP là thông 
qua việc hỗ trợ lãi suất vay vốn với thời gian 16 năm đối với tàu vỏ thép, 
composite, 11 năm đối với tàu vỏ gỗ, Nhà nước tạo điều kiện cho ngư dân và 
ngân hàng thương mại ký kết hợp đồng tín dụng để đóng mới, cải hoán tàu cá 
xa bờ. 

Ngư dân hoàn toàn tự quyết định có tham gia hay không tham gia, quy mô 
và loại hình tàu cá, xây dựng phương án tổ chức sản xuất, tự lựa chọn ngân 
hàng để đăng ký vay vốn.

Ngân hàng thương mại sử dụng nguồn vốn của mình, căn cứ phương án tổ 
chức sản xuất để quyết định đồng ý hay không đồng ý cho ngư dân vay vốn.

Khi đồng ý cho ngư dân vay vốn, hai bên thống nhất ký kết hợp đồng tín 
dụng, bao gồm các điều khoản về nghĩa vụ trả nợ vay của chủ tàu, phương thức 
xử lý nợ vay,... theo quy định tại các Luật: Luật Dân sự, Luật Tổ chức tín 
dụng,... 

Do vậy, khi có vấn đề phát sinh về nghĩa vụ trả nợ vay, chủ tàu chủ động 
đàm phán với ngân hàng về áp dụng thực hiện cách thức xử lý nợ vay được  
như: cơ cấu nợ hoặc kéo dài thời gian trả nợ hoặc xử lý tài sản đảm bảo,.... theo 
hợp đồng tín dụng đã ký kết.

UBND huyện Núi Thành chủ động thông tin, hướng dẫn cho cử tri rõ.
+ Có chính sách hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề thay thế nghề giã cào 

nhằm ổn định cuộc sống.
Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và PTNT có Quyết định số 3996/QĐ-BNN-

TCTS ngày 13/10/2021, trong đó có giao Tổng cục Thủy sản xây dựng "Đề án 
chuyển đổi một số nghề khai thác hải sản ảnh hưởng đến nguồn lợi và môi 
trường sinh thái", thời gian thực hiện: Năm 2021-2022, cấp phê duyệt: Thủ 
tướng Chính phủ, kinh phí: Ngân sách nhà nước.

Do vậy, sau khi Đề án được phê duyệt, sẽ có chính sách hỗ trợ ngư dân khi 
chuyển đổi một số nghề khai thác hải sản ảnh hưởng đến nguồn lợi và môi 
trường sinh thái, trong đó có nghề giã cào.

+ Có đề án khoanh vùng, bảo vệ đàn voọc chà vá chân xám sinh sống trên 
địa bàn xã Tam Mỹ Tây.

Thực hiện Thông báo số 297/TB-UBND ngày 17/8/2018 của UBND tỉnh 
Quảng Nam về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại buổi đi 
kiểm tra thực địa và họp bàn giải pháp bảo vệ đàn Voọc Chà vá chân xám tại xã 
Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành; Sở Nông nghiệp và PTNT đã giao Chi cục 
Kiểm lâm phối hợp với UBND huyện Núi Thành và Trung tâm Bảo tồn đa dạng 
sinh học Nước Việt xanh (GreenViet) xây dựng Đề án “Bảo tồn loài Chà vá 
chân xám tại xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đến năm 
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2030, tầm nhìn 2050” và đã tổ chức 2 cuộc hội thảo (ngày 12/12/2018 và ngày 
17/7/2019); thực hiện lấy ý kiến góp ý của các Sở, Ban ngành, các đơn vị địa 
phương liên quan trực thuộc tỉnh Quảng Nam; các tổ chức, các nhà khoa học, 
WWF Việt Nam, Dự án Trường Sơn Xanh, các Trường Đại học trong và ngoài 
tỉnh để hoàn thiện đề án đảm bảo hiệu quả. Mặt khác, Sở Nông nghiệp và PTNT 
đã khoanh vùng 60ha tại khu vực này để quy hoạch là rừng đặc dụng và tích 
hợp vào quy hoạch Lâm nghiệp Quốc gia trong thời gian đến. 

Hiện nay, UBND tỉnh đang xem xét để phê duyệt Đề án Bảo tồn loài Chà 
vá chân xám tại xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đến năm 
2030, tầm nhìn 2050 theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT nhằm mục tiêu 
bảo tồn, phát triển bền vững quần thể Chà vá chân xám tại xã Tam Mỹ Tây, 
huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam và góp phần phát triển kinh tế xã hội cho 
địa phương.

- Kiểm tra, xác định nguyên nhân để có kế hoạch trồng dặm, trồng mới 
rừng ngập mặn xã Tam Giang. 

Trong thời gian qua, trên địa bàn huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam có 
nhiều diện tích rừng ngập mặn ven cửa sông bị chết không rõ nguyên nhân. 
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Chi 
cục Kiểm lâm kiểm tra, tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến rừng bị chết. Quá trình 
kiểm tra, tại hiện trường phần lớn các cây Mắm đã bị rụng lá, cành ngọn đã bị 
khô, héo, có nhiều cây đã chết hoàn toàn; không có dấu hiệu cây rừng bị chặt, 
phá, cây chết không rõ nguyên nhân. Tìm hiểu thông tin từ người dân sống gần 
khu vực rừng bị chết, hiện tượng cây chết diễn ra từ sau cơn bão số 9 năm 2020.

Để xác định rõ nguyên nhân rừng ngập mặn bị chết, đề xuất giải pháp phục 
hồi lại diện tích rừng bị chết; thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nông 
nghiệp và PTNT đã có Công văn số 1704/SNN&PTNT-CCKL ngày 22/7/2021 
gửi Tổng cục Lâm nghiệp để có ý kiến chỉ đạo và đồng thời gửi Viện Tài 
nguyên và Môi trường - Đại học Huế để được hỗ trợ, xác định nguyên nhân dẫn 
đến rừng bị chết. 

Ngày 02/8/2021, Viện Tài nguyên và Môi trường - Đại học Huế có Công 
văn số 68/VTNMT phúc đáp Công văn số 1704/SNN&PTNT-CCKL ngày 
22/7/2021. Theo nội dung Công văn này thì Viện Tài nguyên và Môi trường đã 
nắm được thông tin về nguyên nhân rừng ngập mặn bị chết, tuy nhiên do tình 
hình dịch Covid 19 đang diễn biến phức tạp nên Viện Tài nguyên và Môi 
trường chỉ tiến hành các bước phân tích các thông tin liên quan và làm nội 
nghiệp tại Viện và sẽ tiến hành đăng ký làm việc, khảo sát và điều tra nguyên 
nhân cụ thể khi điều kiện cho phép.

 Trong thời gian tới, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục 
phối hợp làm việc với Viện Tài nguyên và Môi trường - Đại học Huế để khảo 
sát, điều tra xác định nguyên nhân rừng ngập mặn bị chết tại huyện Núi Thành 
để làm cơ sở đề xuất giải pháp phục hồi lại diện tích rừng bị chết; phối hợp với 
địa phương để thông tin cho cử tri rõ.
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+ 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.

Theo Báo cáo số 149/ĐBC-XN ngày 26/6/2021 của Xí nghiệp Lâm nghiệp 
Quảng Nam (thuộc Công ty Cổ phần Lâm đặc sản Quảng Nam) gửi UBND 
huyện và Chủ tịch UBND huyện Núi Thành với nội dung như sau: Trong thời 
gian qua diện tích đất rừng của Công ty đang đầu tư thường xuyên bị xâm 
chiếm, chặt phá và đốt cháy nhất là trên địa bàn xã Tam Xuân 2, huyện Núi 
Thành gây mất an ninh trật tự trong khu vực, cụ thể:

* Việc lấn, chiếm đất:
Một số đối tượng tìm mọi cách cấu kết, lôi kéo, ép buộc một vài hộ nhận 

khoán để mua bán, sang nhượng trái phép diện tích rừng và đất rừng Công ty 
hợp đồng giao khoán với hộ dân, rồi ngang nhiên trồng cây Keo trái phép nhằm 
mục đích lấn chiếm đất của Công ty. 

 * Việc khai thác trái phép, chặt trộm tài sản của Công ty:
Thời gian gần đây, một số đối tượng cấu kết với các hộ nhận khoán để mua 

bán, sang nhượng trái phép diện tích rừng và đất rừng Công ty hợp đồng giao 
khoán với hộ dân, rồi ngang nhiên tổ chức chặt, khai thác trái phép. Nhiều lô 
rừng đã bị chặt trộm, tỉa gần hết những cây lớn, dẫn đến khi khai thác không có 
hiệu quả, hộ nhận khoán bất hợp tác. Lực lượng Bảo vệ rừng của Công ty phát 
hiện, bắt quả tang thì các đối tượng này công khai, cho rằng cây do các đối 
tượng này tự trồng trên đất khai hoang nên tổ chức khai thác, vận chuyển tiêu 
thụ. 

* Việc đốt cháy rừng, hủy hoại tài sản của Công ty:
Xuất phát từ việc không bị pháp luật trừng trị, các đối tượng cố tình đốt 

thực bì cháy lan qua rừng trồng, đốt rừng Thông để chiếm đất trồng Keo gây 
thiệt hại rất lớn về tài sản và cảnh quan. Ngoài ra, đối với những diện tích rừng 
Thông của Công ty có mật độ thưa, nằm ven các khu vực bị lấn chiếm, các đối 
tượng cố ý đốt, ken gốc, cưa phá hoại để cho cây Thông chết với mục đích 
chiếm đất trồng Keo.

Các vụ cháy rừng nêu trên, hiện các ngành chức năng đã khám nghiệm 
hiện trường nhưng chưa điều tra được đối tượng. Do đó chưa răn đe được các 
đối tượng vi phạm.

Để giải quyết dứt điểm tình trạng nêu trên, UBND tỉnh giao UBND huyện 
Núi Thành chỉ đạo các phòng chức năng ở huyện, Công an huyện, UBND xã 
Tam Xuân 2, kiểm tra, xác minh các nội dung theo báo cáo của Xí nghiệp Lâm 
nghiệp Quảng Nam tại Báo cáo số 149/ĐBC-XN ngày 26/6/2021 xử lý theo 
đúng quy định của pháp luật; báo cáo kết quả về Thường trực HĐND tỉnh, 
UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 31/3/2022 để theo dõi, chỉ 
đạo.
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+ Kiểm tra, xử lý việc triển khai thực hiện dự án vườn ươm cây giống 
thâm canh, chòi canh lửa bảo vệ rừng tại xã Tam Xuân 2 của Công ty Cổ phần 
Lâm đặc sản Quảng Nam.

Dự án cải tạo mặt bằng, quy hoạch, đầu tư và xây dựng nhà quản lý bảo vệ 
rừng, vườn ươm, vườn giống và trồng rừng thâm canh của Công ty Cổ phần 
Lâm đặc sản Xuất Khẩu Quảng Nam (viết tắt là Công ty) với tổng diện tích xây 
dựng 94.000 m2 tại xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành đã được UBND tỉnh 
Quảng Nam phê duyệt tại Quyết định số 1023/QĐ-UBND ngày 24/3/2015. 

Trong quá trình cải tạo mặt bằng đơn vị thi công đã thực hiện xong một số 
hạng mục. Tuy nhiên trong quá trình thi công mặt bằng dự án gặp nhiều khó 
khăn, vướng mắc nên vị trí dự kiến xây dựng mặt bằng vườn ươm, vườn giống 
không được như ý muốn (hiện công tác cải tạo mặt bằng đã kết thúc). Sau khi rà 
soát lại hiện trạng sau cải tạo, Công ty đã thực hiện một số hạng mục phù hợp 
với hiện trạng hiện tại như sau:

 Diện tích xây dựng nhà làm việc, Quản lý bảo vệ rừng và sân bãi đã san ủi 
thực hiện là 2.100 m2.

 Công ty đã tổ chức trồng rừng thâm canh với diện tích 31.000 m2.
 Đối với diện tích xây dựng vườn ươm, vườn giống: Năm 2019 Công ty đã 

triển khai chủ trương thực hiện nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên 
phương án xây dựng vườn ươm, vườn giống đang tạm dừng. Đến nay, Công ty 
đã điều chỉnh lại phương án xây dựng vườn ươm cho phù hợp với tình hình 
thực tế hiện nay và sẽ triển khai thực hiện vào thời điểm cuối năm 2021, đưa 
vào hoạt động trong năm 2022 và từ 2022 tiếp tục triển khai một số nội dung,  
hạng mục công việc khác của dự án đã được phê duyệt.

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Công ty Cổ phần Lâm đặc sản 
Xuất Khẩu Quảng Nam báo cáo cụ thể kết quả triển khai thực hiện Dự án cải 
tạo mặt bằng, quy hoạch, đầu tư và xây dựng nhà quản lý bảo vệ rừng, vườn 
ươm, vườn giống và trồng rừng thâm canh đã được UBND tỉnh Quảng Nam phê 
duyệt tại Quyết định số 1023/QĐ-UBND ngày 24/3/2015; trên cơ sở báo cáo 
của Công ty, Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh trước 
ngày 31/3/2022 để xem xét, giải quyết.

Đối với chòi canh lửa bảo vệ rừng tại xã Tam Xuân 2: Giao Sở Nông 
nghiệp và PTNT đề nghị Công ty Cổ phần Lâm đặc sản Xuất Khẩu Quảng Nam 
báo cáo cụ thể tiến độ triển khai thực hiện hạng mục công trình này;  trên cơ sở 
báo cáo của Công ty, Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh 
trước ngày 31/3/2022 để xem xét, giải quyết.

- Cử tri huyện Phú Ninh đề nghị sớm nghiệm thu công trình Dự án xây 
dựng Cánh đồng thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu (từ nguồn vốn WB7 
tại thôn Xuân Điền, xã Tam Phước) để bàn giao đưa vào sử dụng đúng mục 
đích; đồng thời, đánh giá hiệu quả của dự án và bổ sung một số hạng mục về 
thủy lợi.
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Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 31/5/2021, Sở Nông nghiệp và 
PTNT cùng địa phương và các đơn vị có liên quan đã tổ chức nghiệm thu hoàn 
thành hạng mục công trình "Mô hình CSA tại xã Tam Phước, huyện Phú Ninh, 
tỉnh Quảng Nam" thuộc Gói thầu Nâng cấp, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ 
Xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp thông minh, thích ứng BĐKH để 
bàn giao đưa vào sử dụng.

Qua thời gian thực hiện, dự án đã đem lại những hiệu quả tích cực, hoàn 
thiện toàn bộ hệ thống kênh tưới, hệ thống kênh tiêu, hệ thống đường giao 
thông nội đồng và hệ thống tưới, đảm bảo tưới tiêu chủ động cho 04 mô hình, 
trong đó, có mô hình "Cánh đồng lớn sản xuất rau, màu an toàn áp dụng công 
nghệ tưới tiết kiệm trên hệ thống canh tác đất cây trồng cạn" tại cánh đồng La 
Cá, xã Tam Phước, huyện Phú Ninh với diện tích 30 ha. Các mô hình CSA này 
cho thấy hiệu quả: Giảm được các chi phí đầu vào (tiết kiệm được giống, phân 
bón, thuốc BVTV…) mà năng suất đạt bằng hoặc cao hơn sản xuất truyền 
thống, người dân sẽ tích cực thực hiện và hiệu ứng lan toả sẽ rất lớn.

Trong quá trình thi công xây dựng hạng mục CSA tại xã Tam Phước, Sở 
Nông nghiệp và PTNT đã điều chỉnh bổ sung một số hạng mục về thủy lợi theo 
nhu cầu thực tế của địa phương và thi công hoàn thành đưa vào sử dụng như các 
kênh tưới, kênh tiêu, cống tiêu, cống qua đường, cầu qua kênh dạng cống qua 
đường trên kênh tiêu,… 

Đề nghị địa phương thông tin cho cử tri được biết về tình hình của dự án 
để cùng phối hợp, triển khai thực hiện có hiệu quả.

- Cử tri huyện Phú Ninh đề nghị sớm đầu tư, khắc phục tuyến kênh N10b 
(do Công ty TNHH MTV khai thác Thủy lợi Quảng Nam quản lý) để đảm bảo 
nước tưới sản xuất cho Nhân dân trước vụ Đông Xuân 2021-2022.

Tuyến kếnh N10B thuộc hệ thống tưới Hồ chứa nước Phú Ninh do Công ty 
TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Quảng Nam (Công ty Thủy lợi Quảng Nam) 
quản lý cung cấp nước phục vụ sản xuất trên 200 ha của xã Tam Phước, được 
đầu tư nâng cấp, sửa chữa từ nguồn vốn của dự án WB3. Tuy nhiên, do thời 
gian nâng cấp sửa chữa đã khá lâu, có đoạn cuối tuyến kênh đã bị xuống cấp 
nghiêm trọng, kết hợp với tình hình thời tiết nắng hạn làm ảnh hưởng đến quá 
trình cấp nước phục vụ sản xuất cho người dân. Để đảm bảo nguồn nước tưới, 
đề nghị Công ty Thủy lợi Quảng Nam phối hợp với UBND huyện Phú Ninh tổ 
chức kiểm tra, rà soát các đoạn kênh bị xuống cấp, đề xuất phương án nâng cấp, 
sửa chữa trình UBND tỉnh để đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 
2021-2025. Sở Nông nghiệp và PTNT theo dõi, đôn đốc Công ty thực hiện.

- Cử tri huyện Duy Xuyên đề nghị: 
+ Sớm thi công xây dựng tuyến kênh mương đưa nước tưới từ Phú Ninh 

đến diện tích lúa sản xuất của Nhân dân 4 thôn thuộc Hợp tác xã Duy Sơn. 
Diện tích của nhân dân 4 thôn thuộc HTX Duy Sơn; do kênh chính Bắc 

Phú Ninh phục vụ tưới, kết cấu kênh được thiết kế bằng kênh đất, chiều dài 
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kênh khoảng 3,5km; nhưng trong quá trình phục vụ tưới thường hay bị thiếu 
nước ở cuối kênh (nhất là vụ Hè Thu hằng năm), nguồn nước không đảm bảo. 
Trước khó khăn về nguồn nước địa phương đã tận dụng nguồn nước các đập 
dâng của địa phương để phục vụ tưới, không sử dụng nguồn nước từ kênh chính 
Bắc Phú Ninh. Tuy nhiên đến nay do tình hình nguồn nước của các đập dâng 
của địa phương cũng như sự tạo nguồn nước từ các hồ chứa nước của Công ty 
Thủy lợi Quảng Nam gặp khó khăn; để đảm bảo nguồn nước phục vụ tưới diện 
tích của HTX Duy Sơn cần phải nâng cấp lại tuyến kênh chính và công trình 
trên kênh chính Bắc Phú Ninh. Do đó, để đảm bảo nguồn nước tưới trong thời 
gian đến, đề nghị: UBND huyện Duy Xuyên, Phòng NN&PTNT huyện, UBND 
xã Duy Sơn phối hợp với Công ty Thủy lợi Quảng Nam tổ chức kiểm tra thực 
tế, đánh giá lại tình trạng, tính cấp thiết của kênh và công trình trên kênh để có 
đề xuất đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

+ 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.

Hồ chứa nước Phú Lộc do Công ty Thủy lợi Quảng Nam quản lý, phục vụ 
tưới trực cho địa phương với tổng diện tích trên 300ha nên việc nạo vét lòng hồ 
chứa Phú Lộc là rất cần thiết. Do đó, việc nạo vét lòng hồ chứa nước Phú Lộc 
đã được UBND tỉnh giao nhiệm vụ tại Thông báo số 464/TB-UBND ngày 
14/10/2021 về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại buổi 
làm việc với Công ty Thủy lợi Quảng Nam về tình hình, kết quả hoạt động sản 
xuất kinh doanh 8 tháng đầu năm và nhiệm vụ các tháng còn lại cuối năm 2021. 
Vì vậy, đề nghị Công ty Thủy lợi Quảng Nam nghiên cứu các quy định hiện 
hành, xây dựng phương án, cơ chế thực hiện nạo vét và tận dụng nguồn đất, cát 
gửi Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, tham 
mưu UBND tỉnh sớm xem xét, giải quyết. Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài 
nguyên và Môi trường theo dõi, đôn đốc Công ty thực hiện.

- Cử tri thành phố Tam Kỳ đề nghị có giải pháp đầu tư, hỗ trợ nuôi trồng 
thủy, hải sản ven sông, ven biển cho người dân.

Thành phố Tam Kỳ có 257 ha nuôi trồng thủy sản (chủ yếu là nuôi tôm thẻ 
chân trắng trong ao đất) tập trung chủ yếu ở các xã Tam thăng, Tam Thanh, 
Tam Phú, Hòa Hương, An Phú và 350 lồng nuôi cá trên sông Tam Kỳ và sông 
Bàn Thạch. Tuy nhiên, toàn bộ diện tích nuôi và các khu vực lồng nuôi cá này 
đều không nằm trong định hướng nuôi trồng thủy sản theo Quyết định 
2273/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về Phê duyệt 
Phương án sắp xếp nuôi trồng thủy sản vùng Đông trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam, giai đoạn 2019-2030. Do đó, việc đề xuất các cơ chế, giải pháp đầu tư, hỗ 
trợ nuôi trồng thủy, hải sản ven sông, ven biển cho người nuôi thủy sản Tam Kỳ 
đến nay chưa thực hiện được.

UBND thành phố Tam Kỳ thông tin cho cử tri rõ và có các giải pháp hỗ trợ 
phù hợp theo thẩm quyền.

- Cử tri huyện Tiên Phước đề nghị có chủ trương, hỗ trợ kinh phí nạo vét 
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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 (công trình được đầu tư xây 
dựng năm 1978, hiện nay lòng hồ bị bồi lấp, khả năng tích tụ nước quá hạn chế, 
chỉ đạt 30 - 40%).

Hồ chứa nước Đá Vách do Công ty Thủy lợi Quảng Nam quản lý, phục vụ 
tưới trực tiếp và tạo nguồn cho địa phương với tổng diện tích 104 ha. Do đó, 
việc nạo vét lòng hồ Đá Vách để ổn định nguồn nước cấp phục vụ sản xuất cho 
người dân là rất cần thiết, và đã được UBND tỉnh giao nhiệm vụ tại Thông báo 
số 464/TB-UBND ngày 14/10/2021 về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Hồ Quang Bửu tại buổi làm việc với Công ty Thủy lợi Quảng Nam về tình hình, 
kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 8 tháng đầu năm và nhiệm vụ các tháng 
còn lại cuối năm 2021. Vì vây, đề nghị Công ty Thủy lợi Quảng Nam nghiên 
cứu các quy định hiện hành, xây dựng phương án, cơ chế thực hiện nạo vét và 
tận dụng nguồn đất, cát gửi Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi 
trường kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh sớm xem xét, giải quyết. Sở Nông 
nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, đôn đốc Công ty thực 
hiện.

- Cử tri huyện Nông Sơn đề nghị có phương án chống hạn trong mùa khô 
kịp thời, hiệu quả nhằm hạn chế ảnh hưởng của nắng hạn, thiếu nước sản xuất, 
sinh hoạt của Nhân dân.

Hằng năm, căn cứ chỉ đạo của Trung ương, UBND tỉnh và nhận định tình 
hình nguồn nước, thời tiết của Trung tâm Khí tượng thủy văn Quảng Nam, 
UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị chủ động xây dựng, phê duyệt và 
tổ chức thực hiện tốt phương án phòng chống hạn, mặn xâm nhập trên địa bàn 
từng địa phương, đơn vị. Theo đó, các địa phương chủ động sử dụng nguồn 
kinh phí dự phòng để thực hiện, nếu nguồn kinh phí không đảm bảo thì báo cáo 
Sở Tài chính phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra, tham mưu báo 
cáo UBND tỉnh xem xét hỗ trợ.

- Cử tri huyện Bắc Trà My đề nghị chỉ đạo rà soát lại diện tích đất đã giao 
cho Công ty Cao su Quảng Nam nhưng không sử dụng hết để giao lại cho Nhân 
dân sản xuất tránh lãng phí nguồn tài nguyên đất; có chính sách hỗ trợ diện 
tích cây cao su bị ngã, đỗ do thiên tai cuối năm 2020.

Theo Phương án sử dụng đất của Công ty TNHH MTV Cao su Quảng 
Nam  đã được UBND tỉnh thống nhất tại Công văn số 3765/UBND-KTN ngày 
09/8/2016:

 Diện tích đất công ty giữ lại để đầu tư phát triển cao su trên địa bàn huyện 
Bắc Trà My là: 974,03 ha (gồm các xã: Trà Nú: 676,00 ha; Trà Tân: 222,57 ha; 
Trà Đốc: 75,46 ha).

Diện tích bàn giao cho địa phương là 361,4 ha (gồm các xã: Trà Nú: 
329,27 ha; Trà Tân: 28,8 ha; Trà Đốc: 4,05 ha).

Tuy nhiên, trong quá trình Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam thực 
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hiện do đạt cắm mốc ngoài thực địa thì diện tích đất Công ty giữ lại và diện tích  
bàn giao về cho huyện Bắc Trà My như sau:

 Diện tích đất công ty giữ lại để đầu tư phát triển cao su trên địa bàn huyện 
Bắc Trà My là 963,91 ha (gồm các xã: Trà Nú: 692,05 ha; Trà Tân: 226,58 ha; 
Trà Đốc: 45,28 ha) 

 Diện tích bàn giao cho địa phương là 366,65 ha (gồm các xã: Trà Nú: 
309,11 ha; Trà Tân: 23,31 ha; Trà Đốc: 34,23 ha).

Qua trao đổi với Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam thì hiện nay 
công ty đang lập các thủ tục liên quan để tiến hành bàn giao lại cho địa phương 
quản lý và sử dụng. 

Ngày 16/6/2021, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 225/TB-UBND về 
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp trực tuyến với Tập 
đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam để bàn giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư 
và hiệu quả sử dụng đất trong phát triển câycao su trên địa bàn tỉnh trong thời 
gian tới. Tại thông báo này Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Tập đoàn Công nghiệp 
Cao su Việt Nam chỉ đạo các Công ty: TNHH MTV Cao su Quảng Nam, 
TNHH MTV Cao su Nam Giang - Quảng Nam rà soát toàn bộ diện tích đất hiện 
nay do Công ty đang quản lý để bàn giao lại cho các địa phương, cụ thể:

Những diện tích đất trước đây đã thực hiện cắm mốc, ngoài những diện 
tích các Công ty tiếp tục sử dụng để trồng cao su, diện tích còn lại không sử 
dụng thì đề nghị các Công ty sớm hoàn thành bàn giao về cho địa phương quản 
lý, sử dụng.

Đối với những khu vực đất khác ngoài diện tích trước đây đã thống nhất 
bàn giao, kể cả những diện tích trồng cao su bị gãy đổ do ảnh hưởng của mưa 
bão vừa qua mà các Công ty nhận thấy sử dụng trồng cao su không hiệu quả thì 
bàn giao lại cho địa phương để sử dụng vào mục đích khác hiệu quả hơn như 
xây dựng các khu dân cư để di dời, sắp xếp dân cư vùng thiên tai cho các địa 
phương hoặc giao đất cho dân để chuyển sang phát triển kinh tế vườn, kinh tế 
trang trại, trồng rừng gỗ lớn,…

Đề nghị UBND huyện Bắc Trà My phối hợp với Công ty TNHH MTV 
Cao su Quảng Nam khẩn trương thực hiện công tác đo đạc cắm mốc ranh giới 
diện tích đầu tư, phát triển cây cao su ngoài thực địa để lập các hồ sơ thủ tục 
liên quan tiến hành bàn giao những diện tích còn lại cho địa phương quản lý và 
sử dụng vào mục đích khác hiệu quả hơn theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh.

- Có chính sách hỗ trợ diện tích cây cao su bị ngã, đỗ do thiên tai cuối năm 
2020.

Hiện nay, cơ chế chính sách và mức hỗ trợ để khôi phục sản xuất vùng bị 
thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh thực hiện theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP 
ngày 09/01/2017 của Chính phủ và Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 
05/02/2018 của UBND tỉnh.
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Do vậy, khi có thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh ảnh hưởng đến hoạt động 
sản xuất nông nghiệp, đề nghị UBND huyện Bắc Trà My chỉ đạo các phòng ban 
chức năng khẩn trương thống kê, phân loại, đánh giá mức độ rừng trồng bị thiệt 
hại theo quy định tại Thông tư liên tịch số 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT 
ngày 23/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư về hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra và báo cáo 
về Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp 
và PTNT để được xem xét hỗ trợ theo quy định.

- Cử tri huyện Nam Trà My đề nghị:
+ Hỗ trợ giống vật nuôi có giá trị kinh tế để người dân có điều kiện phát 

triển chăn nuôi, trồng trọt, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo (như heo đen, dê, 
bò thịt, bò sinh sản; giống các loại cây dược liệu, sâm Ngọc Linh, giống cây 
quế Trà My, cây giỗi, các loại cây ăn quả....).

Hiện nay, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành một số cơ chế, chính sách 
khuyến khích phát triển nông nghiệp, trong đó có khuyến khích phát triển chăn 
nuôi, lâm nghiệp, trồng trọt, dược liệu... Bao gồm: (1) Quyết định số 522/QĐ-
UBND ngày 25/02/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định về triển khai thực 
hiện Nghị quyết số 45/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về cơ 
chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn 
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; (2) Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 
22/01/2020 của UBND tỉnh 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; (3) Quyết định số 524/QĐ-UBND ngày 
03/3/2021 của UBND tỉnh về quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ Chương trình 
mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025; (4) Nghị quyết số 
35/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định 
cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam giai đoạn 2021 – 2025.

Trên cơ sở các Nghị quyết của HĐND tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh đề 
nghị địa phương nghiên cứu các cơ chế, chính sách để vận dụng triển khai hỗ 
trợ cho người dân trên địa bàn huyện.

+ Đầu tư kinh phí làm mới và sửa chữa, nâng cấp một số công trình thủy 
lợi bị hư hỏng do bão, lũ năm 2020 gây ra…;  xây dựng, sửa chữa các công 
trình nước sinh hoạt, nước sạch tại các thôn, nóc, các trường học, trạm y tế và 
trung tâm hành chính xã.

Để tập trung khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, UBND tỉnh đã ban 
hành Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 15/12/2020; trong đó có nội dung giao 
UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động sử dụng ngân sách địa phương, 
ngân sách tỉnh và nguồn xã hội hóa để hỗ trợ sửa chữa nhà cho người dân, xây 
dựng nhà tạm đối với những hộ có nhà bị sập, trôi, chưa có mặt bằng ổn định; 
sửa chữa, khôi phục các cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống 
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của người dân, các cơ sở y tế, trường học, điện, nước sạch sinh hoạt, đường 
giao thông trong khu dân cư, thủy lợi,… đảm bảo sản xuất, sinh hoạt của người 
dân trở lại bình thường.

Đến nay, UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định: số 2853/QĐ-UBND 
ngày 16/10/2020; số 3127/QĐ-UBND ngày 10/11/2020; số 3304/QĐ-UBND 
ngày 25/11/2020; Quyết định số 3380/QĐ-UBND ngày 01/12/2020; Quyết định 
số 3941/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 cấp kinh phí cho địa phương, đơn vị để 
khắc phục thiệt hại do các đợt bão, lũ gây ra trong thời gian qua trên địa bàn 
tỉnh; trong đó huyện Nam Trà My đã được cấp 84,65 tỷ đồng để khắc phục hậu 
quả thiên tai.

Ngoài ra, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) hỗ trợ kinh phí xây dựng 
lại nhà kiên cố cho 102 hộ gia đình bị thiệt hại hoàn toàn về nhà do thiên tai 
năm 2020 gây ra, trong đó: huyện Nam Trà My: 32 hộ mức hỗ trợ cho 01 hộ gia 
đình từ nguồn ADB viện trợ tối đa 140 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Chi cục Thủy lợi đã phối hợp với Trung tâm Quốc gia nước 
sạch và vệ sinh môi trường nông thôn hỗ trợ cho nhân dân 02 xã Trà Leng, Trà 
Vân các thiết bị bình lọc nước, bồn chứa nước; cải tạo sửa chữa  hệ thống nước 
sạch, vệ sinh trường học, trạm y tế của huyện Nam Trà My.

- Cử tri huyện Nam Giang đề nghị: 
+ Hỗ trợ kinh phí do ảnh hưởng của các đợt bão số 5, 9 và mưa lớn gây 

thiệt hại nặng về cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ nguồn kinh phí 
(còn lại 8.744.297.000 đồng theo Nghị định 02/2017/NĐ-CP) thiệt hại do thủy 
điện Đắk Mi4 điều tiết lũ để địa phương hỗ trợ cho người dân, ổn định cuộc 
sống.

Đến nay UBND huyện Nam Giang đã được UBND tỉnh cấp 53,9 tỷ đồng 
để khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020. 

Ngoài ra, đến nay Công ty Cổ phần thủy điện Đăk Mi đã tặng 600 suất 
quà, mỗi suất trị giá 1.000.000 đồng nhân dịp Tết Nguyên Đán năm 2021 và hỗ 
trợ 3,359 tỷ đồng để góp phần khắc phục hậu quả do bão Molave (bão số 9) gây 
ra tại huyện Nam Giang.

Đối với nhu cầu kinh phí còn lại của huyện Nam Giang nói riêng và các 
địa phương nói chung, hiện nay UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và PTNT 
rà soát, phối hợp Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bổ sung theo quy định tại 
Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ; Thông tư liên 
tịch số 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 23/11/2015 của Bộ Nông 
nghiệp và PTNT và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thống kê, đánh 
giá thiệt hại do thiên tai gây ra; Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 
05/02/2018 của UBND tỉnh về ban hành quy định mức hỗ trợ để khôi phục sản 
xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam và Công văn số 4793/UBND-KTTH ngày 28/7/2021 cảu UBND 
tỉnh về hướng dẫn bổ sung sử dụng kinh phí hỗ trợ khắc phục thiệt hại thiên tai 
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năm 2020.
+ Điều chỉnh tăng định mức quản lý, bảo vệ rừng theo Nghị quyết số 

46/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về Quy định mức chi hỗ 
trợ công tác quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai 
đoạn 2019-2020 (từ mức 400.000 đồng lên 500.000 đồng/ha/năm; lương từ 
3.000.000 đồng lên 4.000.000 đồng).

Hiện nay, UBND tỉnh đã hoàn chỉnh Đề án quy định chi hỗ trợ công tác 
quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-
2025 (thay thế Nghị quyết số 46/2018/NQ-HĐND) để trình HĐND tỉnh tại kỳ 
họp thứ 4 xem xét, quyết định. Do đó, khi HĐND tỉnh thông qua, UBND tỉnh sẽ 
chỉ đạo triển khai hỗ trợ theo Nghị quyết.

- Cử tri huyện Tiên Phước đề nghị có kế hoạch bố trí nguồn vốn nông thôn 
mới cho xây dựng cơ bản đối với các xã về đích nông thôn mới giai đoạn 2021 -
2022 để địa phương triển khai thi công các công trình trước mùa mưa lũ năm 
2021 (nguồn vốn này hiện nay quá chậm, xã Tiên Lập đã làm hồ sơ thủ tục 
nhưng chưa được phân bổ).

Năm 2021, UBND tỉnh đã phân bổ vốn cho các xã phấn đấu đạt chuẩn 
NTM giai đoạn 2021-2025 ngay từ đầu năm kế hoạch năm 2021 (phân bổ trong 
giao kế hoạch kinh tế xã hội năm 2021 vào tháng 12/2020). Theo đó, đối với 03 
xã phấn đấu đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021-2022 của huyện Tiên Phước (Tiên 
Lập, Tiên Ngọc, Tiên Lãnh) thì mỗi xã được phân bổ 3 tỷ đồng/xã. Do đó, việc 
chậm phân bổ cho xã thuộc trách nhiệm của UBND huyện Tiên Phước. Đề nghị 
huyện Tiên Phước sớm phân bổ lại cho xã sau khi được tỉnh giao vốn để các xã 
tổ chức thực hiện theo đúng quy định trong Chương trình NTM và thông tin cho 
cử tri rõ.

- Cử tri huyện Phước Sơn đề nghị quan tâm đầu tư, bố trí thêm nguồn kinh 
phí để triển khai thực hiện đạt hiệu quả các tiêu chí, đảm bảo theo lộ trình đã 
đề ra đối với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới; đồng 
thời, xem xét một số chế độ, chính sách của người dân xã Phước Xuân bị điều 
chỉnh, cắt giảm, ảnh hưởng đến đời sống sau khi xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Hiện nay, UBND tỉnh đang hoàn thiện dự thảo Đề án và dự thảo Nghị 
quyết HĐND tỉnh về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 
2021-2025 dự kiến trình HĐND tỉnh tại kỳ họp đầu năm 2022; theo đó, đối với 
các xã nằm trong lộ trình tại Thông báo số 14/TB-UBND ngày 18/01/2021 của 
UBND tỉnh Danh sách các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam, giai đoạn 2021-2025 sẽ có cơ chế ưu tiên nguồn lực để thực hiện đạt mục 
tiêu đề ra (mức bố trí bình quân giai đoạn 2021-2025 cho xã phấn đấu đạt chuẩn 
NTM khoảng 16 tỷ đồng/xã, tăng hơn 01 tỷ đồng so với xã phấn đấu đạt chuẩn 
NTM giai đoạn 2016-2020); hằng năm, trên cơ sở lộ trình các xã đăng ký phấn 
đấu đạt chuẩn NTM, UBND tỉnh sẽ ưu tiên phân bổ nguồn vốn cao hơn so với 
các xã còn lại trong tổng số vốn được hưởng của xã, nhằm tạo điều kiện để xã 
thực hiện các tiêu chí bảo đảm đạt chuẩn NTM theo lộ trình.
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- Cử tri huyện Tây Giang đề nghị sớm phân bổ nguồn vốn theo chương 
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; vốn phát triển kinh tế-xã hội 
vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số (vì là huyện miền 
núi nghèo, đời sống người dân còn nhiều khó khăn).

Đối với vốn ngân sách Trung ương trong giai đoạn 2021-2025 đến nay 
chưa được Trung ương phân bổ cho tỉnh nên chưa phân bổ cho các địa phương. 
Riêng đối với ngân sách tỉnh được giao tại Quyết định giao chỉ tiêu kinh tế xã 
hội hằng năm (đầu tháng 12 cuối năm trước). UBND tỉnh ghi nhận ý kiến cử tri 
và sẽ phân bổ sớm cho các địa phương sau khi Trung ương giao vốn cho tỉnh và 
HĐND tỉnh thống nhất mức vốn bố trí cho Chương trình NTM hằng năm.

- Cử tri huyện Nam Giang đề nghị có cơ chế, nâng mức hỗ trợ phụ cấp cho 
Trưởng Thú y xã yên tâm công tác, phục vụ tốt hơn công tác chăn nuôi thú y cơ 
sở (mức hỗ trợ thấp, không có chế độ ưu đãi về các khoản đóng góp BHXH, 
BHYT dẫn đến một số cán bộ Thú y của các xã, thị trấn bỏ việc).

UBND tỉnh đã nhận thấy sự cần thiết phải có chế độ, chính sách phù hợp 
cho đội ngũ nhân viên thú y cấp xã và đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT xây 
dựng dự thảo Đề án, Nghị quyết HĐND tỉnh quy định về bố trí nhân viên Thú y 
xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và đã tổ chức lấy ý kiến góp ý 
của các Sở, ngành, địa phương theo quy định. Ngày 03/11/2021, UBND tỉnh đã 
có Công văn số 7762/UBND-KTN xin ý kiến các Bộ: Tài chính, Nội vụ, Lao 
động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về cơ sở 
pháp lý ban hành Nghị quyết này. Sau khi có ý kiến của các Bộ, UBND tỉnh sẽ 
khẩn trương hoàn chỉnh Đề án, trình HĐND tỉnh trong kỳ họp gần nhất.

4. Xây dựng, công thương:
- Cử tri huyện Quế Sơn đề nghị đầu tư cho thị trấn Hương An đảm bảo 

liên kết theo chuỗi đô thị với thị trấn Hà Lam và thị trấn Nam Phước (thị trấn 
Hương An mới được thành lập, cơ sở hạ tầng còn khiêm tốn). 

Đề nghị UBND huyện Quế Sơn có kế hoạch triển khai thực hiện trên cơ sở 
hồ sơ quy hoạch chung Hương An đã được phê duyệt.

- Cử tri huyện Đại Lộc, Núi Thành đề nghị đầu tư hệ thống nước sạch cho 
Nhân dân các xã: Đại Hồng, Đại Thắng, Đại Hòa, Đại An, Đại Chánh (Đại 
Lộc) và Tam Anh Nam (Núi Thành).

Về kiến nghị của cử tri huyện Đại Lộc đề nghị đầu tư xây dựng hệ thống 
cấp nước sạch tại các xã: Đại Hồng, Đại Thắng, Đại An, Đại Hòa, Đại Chánh: 
UBND huyện Đại Lộc đã có Tờ trình gửi UBND tỉnh, các Sở ngành liên quan 
để bổ sung danh mục dự án đầu tư, hiện nay đang thực hiện các thủ tục để đầu 
tư xây dựng các công trình cấp nước sạch nêu trên theo đúng quy định hiện 
hành.

Về kiến nghị của cử tri huyện Núi Thành đề nghị đầu tư hệ thống cấp nước 
sạch tại xã Tam Anh Nam: Xã Tam Anh Nam đã có tuyến ống cấp nước chính 
của nhà máy nước Tam Kỳ đi dọc quốc lộ 1A của Công ty Cổ phần Cấp thoát 
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nước Quảng Nam. Giao UBND huyện Núi Thành làm việc với Công ty Cổ phần 
Cấp thoát nước Quảng Nam thực hiện đầu tư cấp nước dịch vụ cho nhân dân xã 
theo Cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch tập 
trung trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

- Cử tri huyện Hiệp Đức đề nghị đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng cho thị 
trấn Tân Bình, nhất là vùng Tây của thị trấn đạt chuẩn đô thị loại V (sau khi 
sáp nhập để thành thị trấn Tân Bình vào tháng 02/2020 các tiêu chí đô thị bị tụt 
hạng). Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị Việt An thuộc xã Bình Lâm (vì nằm 
trong Quy hoạch phát triển đô thị loại V của tỉnh giai đoạn 2020-2025).

Đề nghị UBND huyện Hiệp Đức sớm hoàn thành quy hoạch chung thị trấn 
Tâm Bình, quy hoạch chung đô thị Việt An đã được UBND tỉnh phê duyệt 
nhiệm vụ; xây dựng hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị làm cơ sở triển khai 
công tác đầu tư xây dựng đô thị.

- Cử tri huyện Duy Xuyên đề nghị tiếp tục hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở 
cho người có công cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-CP ngày 
26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

- Cử tri huyện Phước Sơn, Nam Trà My đề nghị xem xét nâng mức hỗ trợ 
chính sách nhà ở cho người có công với cách mạng theo Nghị quyết số 
11/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 của HĐND tỉnh (thực tế hiện nay chưa 
phù hợp với giá vật tư nguyên vật liệu để hộ dân tiến hành sửa chữa hoặc xây 
mới). Hỗ trợ kinh phí làm nhà cho người có công với cách mạng chưa có nhà ở.

Ngày 11/11/2021, UBND tỉnh đã có Công văn số 8031/UBND-KTN chỉ 
đạo việc thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn 
tỉnh Quảng Nam, theo đó UBND tỉnh yêu cầu:

Trong thời gian chờ thực hiện các thủ tục về phân bổ kinh phí từ nguồn 
ngân sách tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động ứng nguồn ngân 
sách địa phương để thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng người có công với cách 
mạng về nhà ở theo nhu cầu và tiến độ thực hiện của Nghị quyết số 
15/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của HĐND tỉnh. Trường hợp nguồn ngân 
sách cấp huyện không đảm bảo, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp 
số lượng nhà ở hoàn thành và nhu cầu kinh phí hỗ trợ từ ngân sách tỉnh cần bổ 
sung; gửi Sở Xây dựng để phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham mưu 
UBND tỉnh; trong đó lưu ý, phải đảm bảo các thủ tục, thời gian giải ngân, thanh 
quyết toán theo quy định.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện hỗ trợ nhà 
ở cho người có công với cách mạng để hoàn thành dứt điểm theo kế hoạch năm 
2021 và chủ động thực hiện theo kế hoạch năm 2022; đảm bảo tiến độ tổng thể 
theo Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của HĐND tỉnh.

Về điều chỉnh hình thức hỗ trợ và điều chỉnh, bổ sung đối tượng: UBND 
các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm tra, phê duyệt danh sách theo thẩm 
quyền được quy định tại Quyết định số 3584/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của 
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UBND tỉnh (bao gồm việc chuyển đổi hình thức hỗ trợ và điều chỉnh, bổ sung 
đối tượng), đảm bảo các quy định về đối tượng, điều kiện và không vượt nguồn 
kinh phí hỗ trợ tại Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của 
HĐND tỉnh.

Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các cơ quan 
chuyên môn của tỉnh triển khai thực hiện theo đúng các nội dung chỉ đạo nêu 
trên và thông tin cho cử tri được rõ.

- Cử tri đề nghị ban hành quy định về hoạt động của nghĩa trang nhân 
dân.

Việc quản lý nghĩa trang nhân dân được quy định tại Nghị định số 
23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về xây dựng, quản lý, sử dụng 
nghĩa trang và cơ sở hỏa táng và Nghị định số 98/2019/NĐ-CP ngày 
27/12/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định 
thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật. UBND tỉnh đã giao Sở Xây dựng tham mưu 
ban hành Quy định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng 
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (tại Quyết định số 2832/QĐ-UBND ngày 
07/10/2021 của UBND tỉnh về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn 
bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh).

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Xây dựng đang hoàn chỉnh các hồ 
sơ, thủ tục để tham mưu 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 trong tháng 
12/2021 theo đúng quy trình ban hành văn bản QPPL.

- Cử tri huyện Thăng Bình đề nghị khảo sát, đầu tư nâng cấp hạ tầng 
ngành điện để phục vụ nhân dân các xã vùng Tây huyện Thăng Bình (kéo dây 
điện từ sau công tơ đến hộ gia đình từ 300-500m, hệ thống đường dây điện 
không đảm bảo). 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 29/10/2021, UBND huyện Thăng 
Bình đã tổ chức họp do Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì, tham gia cuộc họp 
có đại diện Phòng Kinh tế Hạ tầng, chủ tịch UBND các xã/thị trấn và Điện lực 
Thăng Bình về kế hoạch đầu tư cấp điện khu vực huyện Thăng Bình nói chung 
và vùng Tây huyện Thăng Bình nói riêng, trong đó có đầu tư đường dây hạ áp 
để giảm khoảng cách đường dây sau công tơ của các hộ dân. Theo đó, các địa 
phương tiếp tục rà soát, phân thứ tự ưu tiên và đăng ký nhu cầu gửi về phòng 
Kinh tế Hạ tầng Thăng Bình tổng hợp, phối hợp với Điện lực Thăng Bình để 
đưa vào kế hoạch đầu tư hiệu quả theo nguồn vốn phân bổ.

- Cử tri huyện Núi Thành 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).
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Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5945/UBND-KTN 
ngày 08/9/2021 về việc kiểm tra, rà soát các vấn đề liên quan đến phát triển 
điện mặt trời trên địa bàn huyện Núi Thành; ngày 03/11/2021, Sở Công Thương 
đã chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn; UBND huyện Núi Thành và các đơn vị, địa phương liên 
quan của huyện; Công ty Điện lực Quảng Nam đã kiểm tra thực tế tại các hệ 
thống điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) tại đồi Trà Quân, xã Tam Xuân I, huyện 
Núi Thành. Các đơn vị tham gia cuộc họp đã thống nhất một số nội dung:

(1) Tình hình sử dụng đất của HTX Nông nghiệp Mỹ Tân An:
Năm 2003, HTX Nông nghiệp Mỹ Tân An được UBND tỉnh cho thuê đất 

trên diện tích 31,40ha; thời gian cho thuê 50 năm, mục đích sử dụng: xây dựng 
trang trại sản xuất nông - lâm - nghiệp tại Quyết định số 5882/QĐ-UB ngày 
30/12/2003 (UBND tỉnh cấp GCN QSĐ đất ngày 18/03/2004). Năm 2006, HTX 
Nông nghiệp Mỹ Tân An xây dựng đề án Phát triển trang trại theo hướng liên 
kết HTX và hộ nhận khoán thực hiện (từ năm 2006 đến năm 2036) được Phòng 
Kinh tế huyện Núi Thành xác nhận tại Văn bản số 32/KT ngày 26/04/2006.

(2) Tình hình xây dựng các hệ thống ĐMTMN tại đồi Trà Quân như sau:
- Khu 1: Năm 2006, HTX Nông nghiệp Mỹ Tân An ký hợp đồng giao 

khoán đất trang trại với ông Ngô Đình Lý, diện tích là 9,30ha theo đề án phát 
triển trang trại theo hướng liên kết HTX Nông nghiệp Mỹ Tân An và hộ nhận 
khoán thực hiện (từ 2006 – 2036). Tháng 09/2020 HTX Nông nghiệp Mỹ Tân 
An thanh lý Hợp đồng giao khoán với ông Ngô Đình Lý diện tích 3,0ha/9,3ha. 
Đến ngày 20/10/2020, HTX Nông nghiệp Mỹ Tân An ký Hợp đồng giao khoán 
với ông Lê Duy Tốn, diện tích là 3,0ha (diện tích thanh lý Hợp đồng giao khoán 
với ông Ngô Đình Lý) để thực hiện dự án nông lâm nghiệp, cây trồng và con 
vật nuôi. Diện tích 3,0ha này nằm trong phương án cải tạo đất để sản xuất nông 
lâm nghiệp tại đồi Trà Quân, xã Tam Xuân I theo Quyết định số 1775/UBND 
ngày 23/5/2016 của UBND tỉnh. Qua kiểm tra thực tế thì trên diện tích 3,0ha 
ông Lê Duy Tốn chỉ rào lưới để nuôi gà trên một phần nhỏ diện tích, còn lại ông 
xây dựng công trình năng lượng mặt trời trên diện tích khoảng 2,4ha. 

- Khu 2: Năm 2006, HTX ký hợp đồng giao khoán đất trang trại với ông 
Doãn Bá Quỳ, diện tích là 4,50ha theo đề án phát triển trang trại theo hướng 
nông - lâm - nghiệp, cây trồng, con vật nuôi và hộ nhận khoán thực hiện (từ 
2006 - 2036). Năm 2020, ông Doãn Bá Quỳ cho Công ty TNHH Năng lượng 
Huy Quân thuê mái trang trại để đầu tư hệ thống ĐMTMN. Cũng trong năm 
2020, HTX Nông nghiệp Mỹ Tân An thanh lý Hợp đồng giao khoán với ông 
Doãn Bá Quỳ diện tích 3,0ha/4,5ha và ký hợp đồng giao khoán đất trang trại 
với ông Cao Văn Đà diện tích 3,0ha (diện tích thanh lý Hợp đồng giao khoán 
với ông Doãn Bá Quỳ), mục đích sử dụng để phát triển trang trại sản xuất nông 
- lâm - nghiệp (cây trồng và con vật nuôi, thời gian cho thuê từ ngày 28/02/2020 
đến ngày 16/9/2036). Hiện tại ông Cao Văn Đà đã triển khai xây dựng chuồng 
trại chăn nuôi gà từ tháng 08/2020 đến tháng 12/2020 xong và đưa vào hoạt 
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động với diện tích xây dựng chuồng trại 6.000m2. Kiểm tra thực tế trang trại gà 
của ông Cao Văn Đà, bên dưới nuôi khoảng 18.000 con gà và bên trên trại gà 
lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời.

Theo ý kiến của các Sở, ngành, địa phương tham gia kiểm tra, đối với việc 
HTX Mỹ Tân An được nhà nước cho thuê đất, thu tiền thuê đất hằng năm nên 
không được cho thuê lại đất, chỉ được cho thuê tài sản trên đất. Đối với việc tổ 
chức sản xuất đảm bảo các tiêu chí trang trại thì chỉ có trang trại gà của Cao 
Văn Đà là đảm bảo, còn lại các trang trại khác chưa tổ chức sản xuất trang trại.

(3) Hiện nay, để có cơ sở xử lý tình trạng quản lý, sử dụng đất tại đồi Trà 
Quân, xã Tam Xuân I, UBND tỉnh đã giao cho UBND huyện Núi Thành thực 
hiện kiểm tra toàn diện và báo cáo UBND tỉnh. UBND huyện Núi Thành đã có 
Báo cáo số 344/BC-UBND ngày 03/11/2021. Bên cạnh đó, UBND huyện Núi 
Thành cũng đã xây dựng dự kiến kế hoạch thanh tra năm 2022 gửi Thanh tra 
tỉnh tại Văn bản số 1594/UBND-TTr ngày 29/10/2021, theo kế hoạch có nội 
dung Thanh tra toàn diện tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Hợp tác 
xã Mỹ Tân An, xã Tam Xuân 1.

(4) Đối với các hệ thống ĐMTMN lắp đặt trên mái các trang trại tại đồi 
Trà Quân: Công ty Điện lực Quảng Nam đã thực hiện kiểm tra, đánh giá hiện 
trường và các quy định của nhà nước về lĩnh vực điện trước khi thỏa thuận đấu 
nối, ký kết hợp đồng mua bán điện.Việc thực hiện đầu tư xây dựng, thỏa thuận 
đấu nối, mua bán điện theo quy định tại Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 
06/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt 
trời tại Việt Nam, Thông tư số 18/2020/TT-BCT ngày ngày 17/7/2020 của Bộ 
Công Thương quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp 
dụng cho các dự án điện mặt trời và Văn bản số 7088/BCT-ĐL ngày 22/9/2020 
của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện phát triển điện mặt trời mái 
nhà. Theo đó, các tổ chức, cá nhân làm việc, thỏa thuận đấu nối và ký hợp đồng 
mua bán điện với ngành điện, Sở Công Thương đã đề nghị Công ty Điện lực 
Quảng Nam tiếp tục thực hiện rà soát, kiểm tra lại toàn bộ các vấn đề về đấu 
nối, mua bán điện theo quy định.

Sau khi có kết quả thanh tra, kiểm tra, rà soát của các cơ quan, đơn vị, giao 
Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh 
trước ngày 31/3/2022 để theo dõi, chỉ đạo.

- Cử tri huyện Duy Xuyên đề nghị có chính sách hỗ trợ tiền điện phục vụ 
tưới cho sản xuất hoa màu của Nhân dân vì hiện nay đất sản xuất lúa được 
miễn tiền thủy lợi phí, nhưng cây màu không được hỗ trợ.

 Giá bán điện là do Chính phủ quy định, giá bán điện áp dụng theo Quyết 
định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của Bộ Công Thương, trong đó quy định 
về giá bán lẻ điện cho sản xuất như sau: 

Giờ bình thường : 1.685 đồng/kWh.
Giờ thấp điểm: 1.100 đồng/kWh.
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Giờ cao điểm : 3.076 đồng/kWh.
Giá bán lẻ điện cho sản xuất với 3 mức giá như trên được áp dụng cho tất 

cả các đối tượng sử dụng điện cho sản xuất và không có quy định hỗ trợ cho đối 
tượng ưu tiên nào.

 Theo Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương, giá điện phục vụ tưới cho sản xuất hoa màu của Nhân dân thuộc 
nhóm khách hàng sử dụng điện cho sản xuất nên việc hỗ trợ tiền điện phục vụ 
tưới cho sản xuất hoa màu của Nhân dân không có cơ sở thực hiện.

Tuy nhiên, vừa qua do xảy ra dịch Covid-19 nên Chính phủ đã có chính 
sách hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho một số nhóm khách hàng sử dụng 
điện bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Cụ thể gồm 5 đợt như sau:

+ Đợt 1: Tại Văn bản số 2698/BCT-ĐTĐL ngày 16/4/2020 của Bộ Công 
Thương về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử 
dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trong đó có giảm 10% giá bán điện 
cho các ngành sản suất ở các khung giá giờ cao điểm, giờ bình thường và giờ 
thấp điểm trong thời gian 3 tháng (tháng 5, 6, 7/2020).

+ Đợt 2: Tại Văn bản số 9764/BCT-ĐTĐL ngày 18/12/2020 của Bộ Công 
Thương về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử 
dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 2. Trong đó không giảm tiền 
điện cho nhóm khách hàng sử dụng điện cho sản suất.

+ Đợt 3: Tại Văn bản số 3163/BCT-ĐTĐL ngày 03/6/2021 của Bộ Công 
Thương về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử 
dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 3. Trong đó không giảm tiền 
điện cho nhóm khách hàng sử dụng điện cho sản suất.

+ Đợt 4: Tại Văn bản số 4748/BCT-ĐTĐL ngày 06/8/2021 của Bộ Công 
Thương về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử 
dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 4. Trong đó không giảm tiền 
điện cho nhóm khách hàng sử dụng điện cho sản suất.

+ Đợt 5: Tại Văn bản số 5411/BCT-ĐTĐL ngày 06/9/2021 của Bộ Công 
Thương về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử 
dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 5. Trong đó không giảm tiền 
điện cho nhóm khách hàng sử dụng điện cho sản suất.

Vì vậy, tiền điện phục vụ tưới cho sản xuất hoa màu của Nhân dân huyện 
Duy Xuyên chỉ được hỗ trợ giảm 10% giá điện trong thời gian 3 tháng (tháng 5, 
6, 7/2020).

UBND huyện Duy Xuyên chủ động thông tin cho cử tri rõ.
- Cử tri thành phố Tam Kỳ đề nghị xem xét, điều chỉnh việc tăng giá điện, 

giá nước, giá thu gom rác thải sinh hoạt ảnh hưởng đến đời sống người dân.
Việc tăng giá điện không thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh mà do các Bộ, 
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ngành Trung ương quy định. Về giá nước hiện nay vẫn đang thực hiện tại Quyết 
định số 356/QĐ-UBND ngày 24/01/2017 của UBND tỉnh; giá thu gom rác thải 
sinh hoạt vẫn áp dụng theo mức giá dịch vụ thu gom tại Quyết định 
22/2017/QĐ-UBND ngày 19/9/2017. Như vậy hiện nay về giá nước, giá thu 
gom rác thải vẫn đang thực hiện giá quy định từ năm 2017 chưa điều chỉnh tăng 
giá. UBND thành phố Tam Kỳ thông tin cho cử tri được rõ.

- Cử tri huyện Bắc Trà My đề nghị:
+ Đầu tư xây dựng lưới điện 3 pha (từ xã Trà Đông đến xã Trà Kót) để 

đảm bảo ổn định điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt của người dân (lưới điện hiện 
nay 1 pha, điện áp không ổn định, chỉ phục vụ cho sinh hoạt). 

+ Đẩy nhanh tiến độ thi công lưới điện tại một số thôn trên địa bàn xã Trà 
Giác, Trà Ka để sớm đưa điện vào sử dụng phục vụ sinh hoạt và sản xuất của 
người dân.

Trong những năm qua, tỉnh và ngành điện lực đã tập trung 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 Bắc 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, một số cụm 
dân cư chưa có điện cũng đã được UBND tỉnh đầu tư trong giai đoạn tiếp theo 
của dự án Cấp điện nông thôn miền núi hải đảo tỉnh Quảng Nam giai đoạn 
2018-2020. 

Tuy nhiên, với đặc thù miền núi, dân cư nhiều khu vực phân bố rải rác, 
nhu cầu điện cho sinh hoạt là chính nên trong điều kiện nguồn vốn có hạn, các 
địa phương đã thực hiện giải pháp đầu tư chỉ xây dựng đường dây trung thế 2 
pha và trạm biến áp một pha để giảm suất đầu tư. Đề nghị chính quyền địa 
phương chủ động thông tin cho cử tri được rõ.

Trên địa bàn xã Trà Ka: Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia 
tỉnh Quảng Nam đang thực hiện đầu tư 02 hạng mục: Đường dây trung hạ áp và 
TBA Tổ 1 thôn 3 (18m đường dây trung áp, 01 TBA 25kVA và 1.385m đường 
dây hạ áp), đường dây hạ áp TBA thôn 3 (1.064m đường dây hạ áp). Hiện nay 
đã thi công xong móng, cột, tiếp địa, dây dẫn phần trung áp, hạ áp và trạm biến 
áp nhưng do điều kiện dịch bệnh Covid-19, địa hình khó khăn và thời tiết không 
thuận lợi nên chưa lắp đặt công tơ, phụ kiện để đóng điện được. Sắp đến thời 
tiết tốt sẽ lắp đặt hoàn thiện để đóng điện trong đầu năm 2022.

Trên địa bàn xã Trà Giác: Dự án đang thực hiện đầu tư 05 hạng mục: 
Nóc ông Vân (đã thi công hoàn thành phần đường dây và TBA, chưa lắp 

công tơ do dịch bệnh làm chậm tiến độ cung cấp vật tư, dự kiến đóng điện trong 
tháng 12/2021); 

Nóc ông Ánh (đã thi công phần móng, cột đường dây hạ áp, đường dây 
trung áp đang chờ thời tiết thuận lợi sẽ thi công); 

Nóc ông Lượng (Vướng cấp phép đường bộ, đang xin gia hạn giấy phép để 
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thi công); 
TBA Trà Giác 6 (đã thi công phần đường dây, chưa lắp công tơ do dịch 

bệnh làm chậm tiến độ cung cấp vật tư, dự kiến đóng điện trong tháng 
12/2021); 

Nóc ông Trường và Nóc ông Nhã thôn 2B: hiện nay đường dây trung áp 
thôn 2B vướng cây cao su trong hành lang tuyến, địa hình khó khăn và thời tiết 
không thuận lợi dẫn đến chậm tiến độ thi công. Chủ đầu tư đang tích cực vận 
động, làm việc với các đơn vị liên quan để giải quyết các vướng mắc về mặt 
bằng.

- Cử tri huyện Tây Giang đề nghị khắc phục việc sử dụng chung công tơ 
điện sinh hoạt tại một số thôn, xã vùng cao (hiện nay đường dây đã kết nối 
nhưng vẫn còn tình trạng 01 công tơ điện nối dùng chung cho các hộ dân trong 
thôn, dẫn đến khó khăn về phân chia tiền tiêu thụ điện, mất an toàn của người 
dân).

Đề nghị UBND huyện Tây Giang thông tin cho bà con cử tri tại khu vực 
nêu trên làm việc với Điện lực Tây Giang (trực tiếp là Tổ quản lý điện Tây 
Giang) để có kế hoạch tách công tơ theo quy định. Trường hợp, để tách công tơ 
phải có đầu tư đường dây hạ thế thì Điện lực Tây Giang khảo sát đưa vào kế 
hoạch đầu tư hiệu quả, đảm bảo an toàn.

- Cử tri huyện Nam Trà My đề nghị:
+ Đảm bảo tiến độ thi công, đưa điện lưới đến các khu dân cư phục vụ 

người dân như đã cam kết (đến tháng 9/2021).
Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam đang 

thực hiện đầu tư trên địa bàn 04 xã thuộc huyện Nam Trà My:
Xã Trà Dơn: Tuyến đường dây trung hạ áp, TBA cấp điện cho 34 hộ dân: 

đã thi công hoàn thành 100% khối lượng phần đường dây và TBA, còn lại lắp 
Công tơ và chờ Điện lực thi công di dời tuyến trung áp liên quan đến đấu nối.

Xã Trà Mai: 
Tuyến đường dây trung hạ áp, TBA Nóc Ông Thu+Ông Long và TBA Nóc 

Long Bóc cấp điện cho 17 hộ: đã thi công hoàn thành 100% khối lượng phần 
đường dây và TBA, chỉ còn lắp Công tơ.

Tuyến đường dây hạ áp TBA Kiểm Lâm, xã Trà Dơn cấp điện cho 26 hộ, 
gồm 02 đoạn tuyến: tuyến dọc QL40B đã thi công hoàn thành 100% khối lượng 
phần đường dây chỉ còn lắp Công tơ; tuyến cấp điện (Khu Bãi Tranh) đang 
vướng mặt bằng 03/13 vị trí hộ ông Hoàng Ngọc Trác không đồng ý hỗ trợ đất 
và cây cối để thi công.

Xã Trà Cang: 
Tuyến đường dây trung hạ áp, TBA Nóc Tông Pua+ Tăk  Long và TBA 

Nóc Tu Quang, thôn 3 cấp điện cho 80 hộ: đã thi công hoàn thành 100% khối 
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lượng phần đường dây chỉ còn lắp Công tơ.
 Tuyến đường dây trung hạ áp, TBA Nóc Tăk Rân, thôn 2 và TBA Nóc 

Măng Tó cấp điện cho 120 hộ: đã thi công hoàn thành phần đường dây, chỉ còn 
lắp đặt TBA, Công tơ.

 Xã Trà Tập: Đường giao thông đi lại khó khăn, điều chỉnh thiết kế.
* Các khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ thi công, nghiệm thu 

đóng điện trong thời gian qua: Do Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19 và trên 
địa bàn huyện Nam Trà My tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp; Ảnh 
hưởng của mưa bão, lũ lụt, sạt lở đất; Vướng giải phóng mặt bằng và đường 
giao thông đi lại khó khăn.

* Một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công trong thời gian đến: Tiếp tục 
phối hợp với các địa phương, cơ quan, giải quyết dứt điểm các vướng mắc tại 
từng vị trí, hạng mục nêu trên để thi công hoàn thành toàn bộ công trình, đảm 
bảo nghiệm thu đóng điện phục vụ nhân dân trước Tết Âm lịch 2022; Xem xét 
việc đầu tư, thi công các công trình thủy điện trên địa bàn (việc thi công các 
thủy điện trên tiềm ẩn nhiều yếu tố mất an toàn gây ảnh hưởng đến tính mạng, 
tài sản, tinh thần của người dân nhất là khi mùa mưa bão đến gần như: đuối 
nước, nổ mìn gây hư hỏng tài sản, nguy hiểm đến tính mạng của người dân, ô 
nhiễm môi trường, tiếng ồn, tiến độ chậm,...).

- Cử tri huyện Nam Trà My đề nghị xem xét việc đầu tư, thi công các công 
trình thủy điện trên địa bàn (việc thi công các thủy điện trên tiềm ẩn nhiều yếu 
tố mất an toàn gây ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản, tinh thần của người dân 
nhất là khi mùa mưa bão đến gần như: đuối nước, nổ mìn gây hư hỏng tài sản, 
nguy hiểm đến tính mạng của người dân, ô nhiễm môi trường, tiếng ồn, tiến độ 
chậm,...)

Trên địa bàn huyện Nam Trà My có 12 dự án thủy điện nằm trong quy 
hoạch: 01 công trình đang vận hành (Trà Linh 3); 04 công trình đang triển khai 
thi công (Trà Linh 2, Đăk Di 1, Đăk Di 2, Nước Biêu); 07 dự án đang thực hiện 
chuẩn bị đầu tư (Trà Linh 1, Tăk Lê, Trà Leng 1, Trà Leng 2, Nước Lah 1, 
Nước Lah 2, Nước Bươu. Việc đầu tư, thi công các công trình thủy điện trên địa 
bàn huyện Nam Trà My nói riêng, trên địa bàn tỉnh nói chung được thực hiện 
theo đúng các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng 
công trình xây dựng và các quy định khác của pháp luật có liên quan như: bảo 
vệ môi tường; an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong quá trình thi công xây 
dựng; ...

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 14/10/2021, Sở Công Thương đã 
chủ trì, phối hợp với có các đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và 
Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lãnh đạo UBND huyện 
Nam Trà My và các phòng, ban, địa phương của huyện về tình hình đầu tư xây 
dựng các công trình thủy điện trên địa bàn huyện Nam Trà My. Qua theo dõi, 
việc đầu tư xây dựng các công trình thủy điện trên địa bàn huyện Nam Trà My 
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đều nhận được sự ủng hộ của Chính quyền và người dân. 
Thời gian quan, các chủ đầu tư đã tích cực thực hiện đầu tư và cũng đã 

phối hợp chặt chẽ với cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trong quá trình 
thực hiện các dự án. Đến nay, các cơ quan, đơn vị và địa phương chưa nhận 
được các phản ánh về các vấn đề, vướng mắc và nổi cộm nào. 

Thời gian đến, đề nghị Sở Công Thương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các 
đơn vị, địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát và chỉ đạo các chủ đầu tư 
trong việc đầu tư xây dựng các công trình thủy điện trên địa bàn huyện Nam 
Trà My; kịp thời xử lý các vướng mắc, phát sinh (nếu có) hoặc báo cáo UBND 
tỉnh xem xét chỉ đạo, xử lý nếu vượt thẩm quyền.

+ Cử tri phản ánh, công trình thủy điện Tăk Lê (xã Trà Nam) ảnh hưởng 
đến sản xuất nông lâm nghiệp, nguồn nước sinh hoạt, cảnh quan thiên nhiên, 
cây cối hoa màu của người dân (thôn 3 và thôn 4), đề nghị tỉnh xem xét, giải 
quyết.

Thực hiện các chỉ đạo của Bộ Công Thương, UBND tỉnh Quảng Nam về 
việc về việc kiểm tra, đánh giá các vấn đề có liên quan trong quá trình triển khai 
quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh, ngày 14/10/2021, Sở Công 
Thương đã chủ trì, phối hợp với có các đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài 
nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lãnh đạo 
UBND huyện Nam Trà My và các phòng, ban, địa phương của huyện làm việc 
về dự án thủy điện (DATĐ) Tăk Lê. Sau khi nghe Công ty Trách nhiệm hữu 
hạn Thanh Bình (chủ đầu tư DATĐ Tăk Lê), báo cáo tình hình thực hiện đầu tư 
và các vấn đề liên quan đến dự án thủy điện Tăk Lê, tổng hợp ý kiến của các 
đơn vị tham dự họp như sau:

Huyện Nam Trà My là địa phương miền núi, việc cấp điện bằng một tuyến 
đường dây 35kV duy nhất, kéo dài nên thường xuyên bị mất điện, ảnh hưởng 
rất lớn đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của người dân. Chính quyền 
và người dân ủng hộ việc phát triển các dự án thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn, 
qua đó các đơn vị cùng nhau đầu tư đường dây 110kV, góp phần thêm nguồn 
cấp điện ổn định cho phát triển KT-XH của địa phương.

Đối với DATĐ Tăk Lê, sau khi có ý kiến của người dân về việc ảnh hưởng 
đất canh tác, UBND huyện Nam Trà My đã phản ánh với chủ đầu tư để cùng 
nhau tìm ra phương án tối ưu. Hiện nay, DATĐ Tăk Lê có diện tích là 19,25ha, 
giảm rất nhiều so với phương án ban đầu (54,25ha); phương án thiết kế do chủ 
đầu tư trình bày là tối ưu nhất, ít tác động nhất đến các hoạt động sản xuất, sinh 
hoạt và sinh kế của người dân, chính quyền và Nhân dân đồng thuận.

Thời gian qua, chủ đầu tư đã tích cực thực hiện đầu tư và cũng đã phối hợp 
chặt chẽ với cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trong quá trình thực hiện các 
dự án. Chủ đầu tư cũng đã nhận được sự hỗ trợ tích cực của địa phương, kịp 
thời xử lý các vấn đề có liên quan, đến nay chưa có phản ánh các vấn đề, vướng 
mắc và nổi cộm nào. 
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Hiện nay có tình trạng một số người dân (người không thuộc địa phương) 
đầu tư nhằm hưởng lợi từ việc bồi thường của DATĐ, sau khi thay đổi phương 
án công trình, các hộ này không còn trong trường hợp bị ảnh hưởng của dự án, 
không được bồi thường nên có ý kiến với các người dân địa phương nhằm gây 
khó khăn cho việc thực hiện đầu tư dự án.

Chủ đầu tư cam kết sẽ tiếp tục phối hợp với địa phương trong hỗ trợ người 
dân, hỗ trợ phát triển KT-XH của địa phương; có phương án cụ thể về đảm bảo 
nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng; thực hiện các 
thủ tục đầu tư theo đúng quy định của pháp luật có liên quan; sớm hoàn thành 
chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng theo phương án được duyệt. Chủ 
đầu tư cũng kính đề quý cơ quan, đơn vị tiếp tục hỗ trợ Công ty để thực hiện 
các thủ tục đầu tư xây dựng đảm bảo theo các cam kết.

UBND huyện Nam Trà My chủ động thông tin cho cử tri được rõ các nội 
dung cam kết của Chủ đầu tư nêu trên; đồng thời theo dõi, đôn đốc việc triển 
khai thực hiện theo đúng cam kết.

+ Hỗ trợ, đền bù thỏa đáng thiệt hại về cây, hoa màu, đất của người dân 
do thi công thủy điện Đăk Di4 và trạm hạ thế 110 KV (vì công trình thủy điện 
Đăk Di4 với công suất 19,2 MW diện tích đất 155 ha, HĐND tỉnh đã đưa ra 
khỏi quy hoạch).

Dự án thuỷ điện Đăk Di 4 (19,2MW) nằm trên địa bàn xã Trà Mai, huyện 
Nam Trà My thuộc Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Quảng Nam theo 
Quyết định số 2056/QĐ-UBND ngày 29/6/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam.

UBND tỉnh Quảng Nam chỉ cho phép Công ty cổ phần Cung ứng đầu tư và 
Xây lắp (sau này là Công ty cổ phần thủy điện Đăk Di 4) nghiên cứu đầu tư tại 
Văn bản số 1748/UBND-KTN ngày 24/9/2003, dự án chưa có Quyết định chủ 
trương đầu tư. Tuy nhiên, khi chưa đảm bảo các thủ tục pháp lý có liên quan để 
triển khai thực hiện đầu tư dự án, Công ty cổ phần thủy điện Đăk Di 4 đã tự ý 
thỏa thuận với người dân về việc bồi thường đối với các diện tích đất có thể bị 
ảnh hưởng bởi dự án.

Ngày 17/3/2017, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1218/UBND-KTTH 
thông báo chấm dứt nghiên cứu đầu tư dự án thủy điện Đăk Di 4 do có nhiều vi 
phạm trong triển khai nghiên cứu thực hiện dự án. 

Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021-2026, tại kỳ họp thứ 02 đã 
ban hành Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 thống nhất loại khỏi 
Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ tỉnh 04 dự án thủy điện, trong đó có dự án thủy 
điện Đăk Di 4.

Sau khi UBND tỉnh chấm dứt nghiên cứu đầu tư dự án thủy điện Đăk Di 4 
đã phát sinh các kiến nghị của người dân về việc bồi thường đối với các diện 
tích đất có thể bị ảnh hưởng bởi dự án. UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo, 
giao UBND huyện Nam Trà My xem xét giải quyết các kiến nghị của người 
dân, cụ thể:
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(1) Văn bản số 3514/UBND-KTTH ngày 19/6/2019 về việc giải quyết kiến 
nghị của các hộ dân liên quan đến bồi thường hỗ trợ thu hồi đất thực hiện dự án 
thủy điện Đăk Di 4.

(2) Văn bản số 5500/UBND-KTN ngày 17/9/2019 về việc giải quyết kiến 
nghị của các hộ dân thôn 02, xã Trà Mai, huyện Nam Trà My.

(3) Văn bản số 1069/UBND-KTN ngày 04/3/2020 về việc đôn đốc giải 
quyết kiến nghị của các hộ dân thôn 02, xã Trà Mai, huyện Nam Trà My.

(4) Văn bản số 2277/UBND-KTTH ngày 23/4/2020 về việc giải quyết Đơn 
kiến nghị của các hộ dân liên quan đến bồi thường, hỗ trợ đất dự án thủy điện 
Đăk Di 4.

(5) Văn bản số 1599/UBND-TD ngày 25/3/2021 về việc chuyển đơn của 
của một số người dân thôn 02, xã Trà Mai, huyện Nam Trà My.

UBND huyện Nam Trà My căn cứ các văn bản chỉ đạo và các quy định 
hiện hành, chủ động xem xét, giải quyết các kiến nghị của cử tri và thông tin 
cho cử tri được rõ.

5. Thông tin và Truyền thông:
- Cử tri thành phố Tam Kỳ đề nghị xử lý nghiêm việc đăng tin, đăng báo 

sai sự thật, ảnh hưởng đến uy tín của cán bộ, lãnh đạo và công dân.
Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành chuyên môn, Công 

an tỉnh thường xuyên kiểm tra, tham mưu xử lý việc đăng tin, đăng báo sai sự 
thật, ảnh hưởng đến uy tín của cán bộ, lãnh đạo và công dân; đồng thời phối 
hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để triển khai thực hiện theo đúng Quy 
định số 92-QĐ/TU ngày 19/02/2021 của Tỉnh ủy Quảng Nam Quy định về 
thông tin hoạt động của lãnh đạo tỉnh.

- Cử tri các huyện Nông Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My đề nghị xem xét, 
chỉ đạo cho phát sóng mạng di động ở  các khu vực: Đường Đông Trường Sơn 
đi qua địa phận huyện Nông Sơn; một số thôn trên địa bàn huyện Bắc Trà My 
(thôn 3, xã Trà Đốc; thôn 3 xã Trà Giáp; một số điểm tại thôn 2 xã Trà Ka; 
thôn 3 xã Trà Giác). Quan tâm phủ sóng mạng Viettel và điện thoại di động đến 
các thôn, nóc thuộc các xã của huyện Nam Trà My tạo điều kiện thông tin liên 
lạc cho người dân. Cử tri huyện Nam Giang đề nghị đầu tư nâng cấp công suất 
trạm thu, phát sóng tại các xã biên giới (La Dêê, La Êê, Chơ Chun) để bảo đảm 
thông tin liên lạc (phục vụ công tác lãnh đạo, chuyên môn và ứng dụng công 
nghệ thông tin).

Hiện nay, số trạm phủ sóng thông tin di động (BTS) tại các huyện : Nông 
Sơn: 36 trạm, Bắc Trà My: 61 trạm, Nam Trà My: 25 trạm, Nam Giang: 65 
trạm do 04 nhà mạng: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnamibile; đảm bảo 
100% các xã, thị trấn trên địa bàn các huyện: Nông Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà 
My, Nam Giang có sóng thông tin di động 3G, 4G. 

Đến tháng 9/2021, VNPT Quảng Nam đã hoàn thành việc kéo đường 
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truyền cáp quang đến trung tâm 19 xã miền núi, đảm bảo chỉ tiêu 100% xã trên 
địa bàn tỉnh được kết nối đường truyền cáp quang đến trung tâm xã.

Về kế hoạch phát triển hạ tầng viễn thông năm 2021: Theo Kế hoạch số 
423/STTTT-KH ngày 28/4/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông, năm 2021, 
trên địa bàn tỉnh, doanh nghiệp sẽ dự kiến thực hiện đầu tư phát triển hạ tầng 
viễn thông ở các huyện miền núi. Cụ thể:

 Huyện Nông Sơn: 7 trạm BTS (Quế Trung: 5, Sơn Viên: 1, Quế Lộc: 1).
 Huyện Bắc Trà My: 15 trạm BTS (TT Trà My: 6, Trà Giác: 2, Trà Giáp: 

1, Trà Ka: 1, Trà Dương: 1, Trà Bui: 3, Trà Kót: 1).
 Huyện Nam Trà My: 17 trạm BTS (Trà Cang: 1, Trà Don: 1, Trà Dơn: 2, 

Trà Linh: 5, Trà Mai: 2, Trà Nam: 2 , Trà Tập: 1, Trà Vinh: 1, Trà Vân: 2). 
Huyện Nam Giang: 7 trạm BTS (Cà Dy: 1, Chà Val: 1, Thạnh Mỹ: 1, La 

Êê: 1, Tà Bhing: 1, Đắc Pre: 1, Đắc Pring: 1)
Hiện nay, các doanh nghiệp đang tiến hành các thủ tục để xây dựng trạm 

BTS tại 1 số xã, cụ thể: Viettel Quảng Nam: Bắc Trà My: Trà Giác (1 trạm), 
Trà Bui (1 trạm), dự kiến hoàn thành trong Quý 1/2022, Mobifone Quảng Nam: 
Nam Giang: La Dêê (2 trạm), La Êê (2 trạm), Nam Trà My (Trà Cang: 1 trạm), 
Trà Linh (1 trạm), dự kiến hoàn thành trong Quý 1/2022, góp phần giải quyết 
tình trạng lõm sóng di động tại các khu vực trên địa bàn các xã này.

UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 3836/UBND-KGVX ngày 25/6/2021 
về đầu tư phát triển hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam gửi Bộ 
Thông tin và Truyền thông. Theo đó, đề xuất đầu tư 09 trạm BTS để phủ sóng 
tuyến đường Đông Trường Sơn đoạn qua tỉnh Quảng Nam (trong đó có đoạn 
qua huyện Nông Sơn).

 Để thực hiện đảm bảo hạ tầng viễn thông tại các khu vực miền trên địa 
bàn tỉnh nói chung và theo yêu cầu của các địa phương, giao Sở Thông tin và 
Truyền thông tiếp tục chỉ đạo các doanh nghiệp, cũng như đề xuất với Bộ 
Thông tin và Truyền thông triển khai đầu tư hạ tầng cáp quang và trạm thu phát 
sóng di động 3G, 4G cho các vùng lõm sóng di động tại các thôn: thôn 3 (xã 
Trà Đốc), thôn 3 (xã Trà Giáp), thôn 2 (xã Trà Ka), thôn 3 (xã Trà Giác) và 
internet của các huyện: Nông Sơn, Nam Trà My, Bắc Trà My, Nam Giang nói 
riêng và trên địa bàn tỉnh nói chung; đảm bảo phục vụ công tác chỉ đạo điều 
hành của các cấp lãnh đạo, thông tin liên lạc của người dân và phục vụ phát 
triển kinh tế xã hội của địa phương.

6. Lao động - Thương binh và Xã hội, y tế, giáo dục, văn hóa thể thao 
du lịch:

- Cử tri huyện Đại Lộc đề nghị tiếp tục hỗ trợ, đưa bà con Quảng Nam 
đang gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh về 
quê để ổn định cuộc sống.

Ngày 18/10/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 7331/KHUBND 
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về tổ chức đón bà con Quảng Nam từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành 
khu vực phía Nam có hoàn cảnh khó khăn, có nguyện vọng về quê Quảng Nam 
bằng phương tiện ô tô; theo đó, tại Điểm 6, Mục II của Kế hoạch quy định về 
cách thức tổ chức thực hiện đón bà con về quê như sau:

Hội đồng hương cấp huyện của Quảng Nam và các tỉnh, thành phía Nam 
hoặc Hội đồng hương Quảng Nam tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận tin 
nhắn điện thoại của bà con đăng ký; tổng hợp, phân loại và lập danh sách những 
bà con đủ điều kiện đón về quê theo quy định tại điểm 1, Mục II Kế hoạch này; 
gửi tin nhắn phản hồi trực tiếp qua điện thoại cá nhân hoặc trên Facebook, Zalo 
của nhóm, hội của mỗi địa phương để xác nhận, báo lại danh sách những người 
đủ/không đủ điều kiện đón về quê; ký xác nhận và gửi danh sách theo mức độ 
ưu tiên về UBND/BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cấp huyện tương 
ứng. 

UBND/BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cấp huyện của tỉnh Quảng 
Nam chỉ đạo UBND/BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cấp xã rà soát, 
thẩm định, xác nhận danh sách bà con địa phương mình quản lý và gửi danh 
sách về UBND/BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cấp huyện tổng hợp, 
phê duyệt danh sách toàn huyện, thị xã, thành phố, gửi UBND/BCĐ phòng, 
chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Như vậy, bà con huyện Đại Lộc có hoàn cảnh khó khăn có nguyện vọng về 
quê bằng ô tô thì đăng ký trực tiếp với Hội đồng hương Đại Lộc hoặc Hội đồng 
hương Quảng Nam tại thành phố Hồ Chí Minh (qua số điện thoại ông Sơn: 
0934.870.568, ông Phước:0903.679.111) để Hội đồng hương tổng hợp, lập danh 
sách bà con đủ điều kiện về quê gửi UBND huyện Đại Lộc làm các thủ tục cần 
thiết để đón bà con về theo yêu cầu tại Kế hoạch số 7331/KH-UBND ngày 
18/10/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

- Cử tri huyện Núi Thành đề nghị xem xét nâng chế độ hỗ trợ hương khói 
liệt sĩ hằng năm (mức 500.000 đồng hiện nay là thấp).

Trợ cấp thờ cúng liệt sĩ 500.000 đồng/01 liệt sĩ/01 năm được thực hiện từ 
ngày 01/01/2013 theo quy định tại điều 21, Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 
09/4/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều 
của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Kể từ ngày 01/01/2022, trợ 
cấp thờ cúng liệt sĩ được nâng lên mức 1.400.000 đồng/01 liệt sĩ/01 năm, theo 
quy định tại khoản 2, điều 13, Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 
của Chính phủ về quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi 
người có công với cách mạng. UBND huyện Núi Thành thông tin cho cử tri 
được rõ.

- Cử tri huyện Phước Sơn đề nghị xem xét điều chỉnh chế độ hỗ trợ cho hộ 
đăng ký thoát nghèo theo 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 cho phù hợp (hiện nay hỗ trợ không đảm bảo cho hộ 
gia đình mua cây, con giống và đầu tư phát triển sản xuất để thoát nghèo bền 
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vững).
Năm 2021 là năm kết thúc thực hiện Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND 

ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh; theo đó, UBND tỉnh giao Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội hướng dẫn các địa phương tổ chức tổng kết, đánh giá 
kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND; đồng thời phối 
hợp với các Sở, ban, ngành của tỉnh và các địa phương tham mưu UBND tỉnh 
xây dựng Chương trình hỗ trợ thoát nghèo bền vững giai đoạn 2022-2026, định 
hướng đến năm 2030 trên cơ sở tích hợp các chương trình, chính sách giảm 
nghèo của quốc gia và của tỉnh, trình HĐND tỉnh đưa vào chương trình kỳ họp 
HĐND tỉnh đầu năm 2022 để ban hành Nghị quyết thực hiện trong giai đoạn 
2022-2026; trong đó có chính sách khen thưởng cho hộ thoát nghèo bền vững, 
phù hợp với điều kiện ngân sách của tỉnh và đảm bảo cho hộ gia đình có điều 
kiện mua cây, con giống, đầu tư phát triển sản xuất để thoát nghèo bền vững.

- Cử tri huyện Tây Giang đề nghị xem xét, tăng thêm mức trợ cấp đối với 
người hoạt động cách mạng (mức trợ cấp hiện nay quá thấp).

Trong thời gian qua, mức trợ cấp hàng tháng đối với người có công và thân 
nhân bằng hoặc cao hơn mức thu nhập trung bình của người dân và phù hợp với 
tình hình kinh tế của đất nước. Ngày 24/7/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 
số 75/2021/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ trợ cấp 
ưu đãi người có công với cách mạng; theo đó, mức trợ cấp 1 lần đã được nâng 
lên so với trước đây. Cụ thể như trợ cấp 1 lần đối với người có công cách mạng 
được tặng Huy chương kháng chiến, trợ cấp thờ cúng liệt sĩ, trợ cấp 1 lần người 
hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc được tặng Huân, Huy chương kháng 
chiến...UBND huyện Tây Giang thông tin cho cử tri được rõ.

- Cử tri huyện Quế Sơn đề nghị hỗ trợ kinh phí trùng tu, tôn tạo một số di 
tích được công nhận cấp quốc gia và cấp tỉnh.

UBND tỉnh đã giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khảo sát, 
đánh giá hiện trạng di tích bị xuống cấp trên địa bàn tỉnh; trong đó, bao gồm 
một số di tích trên địa bàn huyện Quế Sơn và Dinh bà Thu Bồn (xã Quế Trung, 
huyện Nông Sơn); đồng thời đang xem xét Đề án hỗ trợ đầu tư tu bổ di tích 
quốc gia và di tích cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2026 để dự kiến 
trình HĐND tỉnh vào quý I năm 2022.

- Cử tri thành phố Hội An đề nghị hỗ trợ để địa phương sớm khôi phục lại 
ngành du lịch thành phố sau dịch Covid-19; trước mắt cần ưu tiên phân bổ văc 
xin tiêm phòng cho toàn dân tạo miễn dịch cộng đồng để đón khách theo chủ 
trương của Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch và của tỉnh.

Hiện nay, UBND tỉnh đã thống nhất giao Sở Y tế ưu tiên phân bổ văcxin 
cho thành phố Hội An để tiêm phòng cho toàn dân.

UBND tỉnh cũng đã có Tờ trình đề nghị HĐND tỉnh cho chủ trương tiếp 
tục thực hiện Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 quy định về 
tiếp tục giảm phí tham quan một số điểm trên địa bàn thành  phố Hội An và 
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mức hỗ trợ phục hồi, phát triển du lịch do ảnh dịch bệnh Covid-19 đến hết năm 
2022. Nội dung này sẽ được trình tại Kỳ họp thứ tư cuối năm 2021 sắp đến.

- Cử tri huyện Núi Thành đề nghị sớm công nhận di tích lịch sử - văn hóa 
đình làng Vĩnh An, xã Tam Xuân II là di tích cấp tỉnh.

UBND huyện Núi Thành hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục và báo cáo Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch theo đúng quy định tại Thông tư 09/2011/TT-
BVHTTDL ngày 14 tháng 7 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và 
danh lam thắng cảnh. 

- Cử tri huyện Phú Ninh đề nghị cần có giải pháp để phát triển du lịch 
tương xứng với tiềm năng của hồ Phú Ninh; đánh giá hiệu quả, mức đóng góp 
kinh tế - xã hội so với quy mô của dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng hồ 
Phú Ninh do Công ty Cổ phần đầu tư du lịch Hùng Cường đầu tư, khai thác.

+ Về giải pháp để phát triển du lịch tương xứng với tiềm năng của hồ Phú 
Ninh: Ngày 27/6/2019, UBND tỉnh có Quyết định số 2090/QĐ-UBND về phê 
duyệt Đề án định hướng phát triển du lịch phía Nam tỉnh Quảng Nam đến năm 
2025; đây là cơ sở, tiền đề để phát triển du lịch các huyện phía Nam của tỉnh, 
trong đó có huyện Phú Ninh. Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Văn hoá, Thể thao 
và Du lịch nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh Kế hoạch liên kết phát triển du 
lịch Tam Kỳ - Núi Thành - Phú Ninh trong năm 2022, đây sẽ là giải pháp tốt để 
phát triển du lịch của huyện Phú Ninh nói chung và Khu Du lịch sinh thái hồ 
Phú Ninh nói riêng.

+ Về đánh giá hiệu quả, mức đóng góp kinh tế - xã hội so với quy mô của 
dự án Khu Du lịch sinh thái nghỉ dưỡng hồ Phú Ninh do Công ty Cổ phần đầu 
tư du lịch Hùng Cường đầu tư, khai thác: 

Dự án Khu Du lịch sinh thái nghỉ dưỡng hồ Phú Ninh được UBND tỉnh 
cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 21/CN-UBND ngày 18/3/2013, diện tích dự án 
là 59,77ha, tổng vốn đầu tư 410 tỷ đồng. Ngày 08/5/2018, UBND tỉnh cấp 
Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 1454/QĐ-UBND, cụ thể: diện tích 
dự án là 100,14 ha (mở rộng 40,37ha); quy mô của dự án: Khu khách sạn với 
qui mô đạt tiêu chuẩn 4 sao, các biệt thự nghỉ dưỡng, bungalow, nhà hàng, 
khách sạn, khu du lịch nông trại (Farm stay) và các công trình dịch vụ, phụ trợ 
liên quan; tổng vốn đầu tư 530 tỷ đồng.           

Ngày 27/10/2021, UBND tỉnh cấp Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ 
trương đầu tư số 3112/QĐ-UBND, cụ thể: 

*Giai đoạn 1: đầu tư trên diện tích 59,77 ha gồm các hạng  mục: khu dịch 
vụ tổng hợp; khu ẩm thực nhà hàng; khu nhà bếp, chế biến, nhà kho; khu café - 
bar; nhà lễ tân; khu vui chơi thiếu nhi; khu bungalow đơn; khu bungalow đôi; 
khu tắm khoáng; khu massage - spa; bến thuyền du lịch; khu đón tiếp, điều 
hành; khu vui chơi, giải trí, thể dục thể thao; khu quầy lưu niệm; khách sạn tiêu 
chuẩn, biệt thự nghỉ dưỡng; nhà nghỉ đơn lập; quảng trường trung tâm; khu giải 
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trí câu cá, bãi tắm thể thao nước, hồ bơi, khu cắm trại dã ngoại; suối nước tràn; 
bãi đậu xe; các khu vệ sinh; các hạng mục hạ tầng khác… 

+ Khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư đến tháng 01/2022: hoàn thành 
thủ tục đầu tư và xây dựng một số hạng mục của giai đoạn 1.

+ Từ tháng 01/2022 đến tháng 01/2023: thi công xây dựng, hoàn thành các 
hạng mục của giai đoạn 1 và chính thức đưa giai đoạn 1 vào hoạt động.

Hiện nay, dự án Khu Du lịch sinh thái nghỉ dưỡng hồ Phú Ninh đã đầu tư 
trên 50% các nội dung ở giai đoạn 1, đã thu hút được lượng du khách khá lớn 
đến tham quan nghỉ dưỡng (thời điểm trước dịch Covid - 19), góp phần cho 
phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Khi giai đoạn 1 hoàn thành, Khu Du 
lịch sinh thái nghỉ dưỡng hồ Phú Ninh sẽ là điểm nhấn, là cầu nối trong chiến 
lược phát triển du lịch phía Nam của tỉnh Quảng Nam.

- Cử tri huyện Nông Sơn đề nghị hỗ trợ kinh phí phát triển khu du lịch Đại 
Bình.

Hiện nay, UBND tỉnh đang xem xét để trình HĐND tỉnh ban hành cơ chế 
hỗ trợ phát triển một số điểm du lịch cộng đồng tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, 
trong đó, có danh mục đề xuất hỗ trợ phát triển Làng du lịch Đại Bình, huyện 
Nông Sơn. Khi HĐND tỉnh thông qua thì sẽ có các nội dung hỗ trợ cụ thể về 
quy hoạch đầu tư, xây dựng sản phẩm, xúc tiến quảng bá, đào tạo nguồn nhân 
lực...

- Cử tri huyện Nam Trà My đề nghị đầu tư xây dựng làng văn hóa tại Làng 
Mô Rối, xã Trà Linh; hỗ trợ kinh phí xây dựng làng văn hóa du lịch cho dân tộc 
Xê Đăng.

Việc xây dựng làng văn hoá dân tộc Xơ Đăng, Ca Dong, Mơ Nâm ở huyện 
Nam Trà My là việc làm hết sức cần thiết, đúng chủ trương hiện nay về bảo tồn 
và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số. Huyện Nam Trà My cần phát 
huy và sớm tiến hành xây dựng; bởi vì, hiện nay cùng với quá trình công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa và toàn cầu hóa, đặc biệt là do tác động mạnh mẽ của thời đại 
công nghiệp hóa - hiện đại hóa, những giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc 
thiểu số tỉnh Quảng Nam về văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể đang bị mai 
một và biến dạng, nguy cơ có thể mất hoàn toàn giá trị văn hóa khi các nghệ 
nhân và không gian văn hóa làng, nơi thực hành, bảo tồn, phát huy văn hóa 
không còn tồn tại.

Hiện nay, UBND tỉnh đã giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên 
cứu, tham mưu triển khai Dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống 
tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc 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; trong đó bao gồm nội dung “Hỗ trợ đầu tư bảo 
tồn làng văn hóa truyền thống tiêu biểu của các dân tộc thiểu số miền núi tỉnh 
Quảng Nam”.

Khi các chương trình, dự án được triển khai, đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao 
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và Du lịch chủ động lồng ghép, phối hợp với UBND huyện Nam Trà My trong 
việc xây dựng Làng văn hoá truyền thống dân tộc Xơ Đăng, Ca Dong, Mơ Nâm 
gắn với phát triển du lịch.

- Cử tri huyện Quế Sơn đề nghị:
+ Hỗ trợ xây dựng 02 trạm y tế xã Quế Long và xã Quế Hiệp (đã xuống 

cấp nghiêm trọng, nhỏ hẹp không đảm bảo khám chữa bệnh ban đầu cho Nhân 
dân);

Trạm Y tế xã Quế Hiệp và xã Quế Long nằm trong kế hoạch đầu tư của 
Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn tỉnh Quảng 
Nam từ nguồn vốn vay ADB, trong đó TYT xã Quế Long đề xuất xây mới kinh 
phí dự kiến 4.170 triệu đồng (bao gồm đầu tư trang thiết bị 300 triệu đồng), 
TYT xã Quế Hiệp đề xuất nâng cấp, cải tạo kinh phí dự kiến 2.551 triệu đồng 
(bao gồm đầu tư trang thiết bị 250 triệu đồng), thời gian dự kiến triển khai bắt 
đầu từ năm 2022.

+ Ưu tiên tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho đối tượng học sinh, sinh viên.
Trên cơ sở tham mưu của Sở Y tế, UBND tỉnh đang tổng hợp về số lượng 

cũng như nhu cầu vắc xin cho đối tượng học sinh, sinh viên đặc biệt đối tượng 
dưới 18 tuổi và sẽ chỉ đạo triển khai tiêm ngay khi có vắc xin và hướng dẫn cụ 
thể từ Bộ Y tế.

- Cử tri huyện Núi Thành đề nghị có giải pháp tiêm văc xin kịp thời cho 
người dân nhằm đảm bảo sức khỏe trước diễn biến phức tạp của tình hình bệnh 
dịch Covid 19.

Hiện nay số lượng vắc xin đã phân bổ đủ cho các huyện, đề nghị UBND 
huyện Núi Thành chỉ đạo triển khai tiêm cho các đối tượng theo thứ tự ưu tiên 
quy định, đảm bảo an toàn tiêm chủng và đảm bảo các hoạt động phòng, chống 
dịch Covid-19 trong quá trình triển khai.

- Cử tri thành phố Tam Kỳ đề nghị kiểm soát việc ưu tiên tiêm vắc xin 
phòng chống Covid-19 cho đúng đối tượng.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Y tế đã có văn bản chỉ đạo theo 
từng đợt triển khai, cụ thể các đối tượng ưu tiên theo quy định, đề nghị UBND 
thành phố Tam Kỳ tăng cường việc kiểm soát, giám sát phân bổ tiêm đúng đối 
tượng theo chỉ đạo.

- Cử tri huyện Bắc Trà My đề nghị:
+ Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và xét tuyển biên chế đối với sinh 

viên cử tuyển đang làm việc hợp đồng hạng IV tại Trạm Y tế xã Trà Ka để nâng 
cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân ở 
tuyến xã (Trạm Y tế xã Trà Ka thiếu giường bệnh, chỉ có 02 biên chế, nhân viên 
hợp đồng hạng IV làm việc từ năm 2012 đến nay chưa được thi tuyển, xét tuyển 
biên chế). 
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Trạm Y tế Trà Ka vừa được đầu tư xây mới đưa vào sử dụng năm 2020, 
tường rào, cổng ngõ xây mới năm 2021 (chưa nghiệm thu) và Sở Y tế đang 
triển khai kế hoạch thi tuyển biên chế năm 2021 để bổ sung nhân lực cho Trạm 
Y tế hoạt động.

+ Có chính sách để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác Dân số - Kế 
hoạch hóa gia đình trên địa bàn miền núi nhằm góp phần giảm tỷ lệ sinh con 
thứ 3.

Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ về việc quy 
định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi 
sinh con đúng chính sách dân số, phụ nữ là người dân tộc thiểu số hoặc phụ nữ 
là người Kinh có chồng là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cư trú tại các 
đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn (trừ các đối tượng tham gia bảo hiểm 
xã hội bắt buộc) khi sinh con đúng chính sách dân số thì được hỗ trợ hai triệu 
đồng/người. Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ nhằm 
hỗ trợ một phần để cải thiện đời sống, nâng cao sức khỏe cho phụ nữ nghèo, 
nhất là phụ nữ nghèo vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số gặp nhiều 
khó khăn khi sinh con, nhất là khó khăn về kinh tế. Nghị định quy định đối 
tượng thụ hưởng sẽ được nhận trực tiếp 2 triệu đồng/người bằng tiền mặt từ 
tháng đầu sau khi sinh con. Nghị định cũng quy định đối tượng được hỗ trợ là 
phụ nữ người dân tộc thiểu số hoặc phụ nữ là người Kinh có chồng là người dân 
tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cư trú tại các đơn vị hành chính thuộc vùng khó 
khăn (trừ các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc) khi sinh con thuộc 
một trong các trường hợp sau đây: sinh một hoặc hai con; sinh con thứ ba, nếu 
cả hai vợ chồng hoặc một trong hai người thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 
người, hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số dân (tỷ lệ sinh nhỏ hơn hoặc 
bằng tỷ lệ chết) theo công bố chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; sinh lần 
thứ nhất mà sinh ba con trở lên; đã có một con đẻ, nhưng sinh lần hai mà sinh 
hai con trở lên; sinh lần thứ ba trở lên, nếu tại thời điểm sinh chỉ có một con đẻ 
còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi; sinh con thứ ba, nếu đã có hai con 
đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang 
tính di truyền đã được Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung 
ương xác nhận.

Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam người dân ở các địa phương đăng ký tham 
gia khoảng 50% dù có bố trí kinh phí, đề nghị địa phương đẩy mạnh công tác 
thông tin, giáo dục, truyền thông nâng cao nhận thức cho người dân.

- Cử tri huyện Phước Sơn đề nghị quan tâm chỉ đạo các biện pháp phòng 
chống dịch Covid – 19 đang diễn biến phức tạp: công tác thực hiện các khu vực 
cách ly tại nơi làm việc, nơi ở (doanh nghiệp trồng Sâm, công nhân các thủy 
điện trên địa bàn nhiều nhưng khó khăn về cơ sở hạ tầng); tiêm vắc xin phòng 
Covid-19 cho Nhân dân, trong đó ưu tiên cho đội thanh niên xung kích của 
huyện và xã.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Y tế đã có văn bản chỉ đạo, hướng 
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dẫn cụ thể, đặc biệt về công tác tiêm vắc xin đã phân bổ đủ số lượng vắc xin để 
tiêm cho 100 % đối tượng từ 18 tuổi trở lên theo số lượng đề xuất của huyện. 
Nếu vẫn còn sót đối tượng từ 18 tuổi trở lên chưa được tiêm vắc xin, đề nghị 
liên hệ UBND/BCD phòng chống dịch huyện Phước Sơn để được tiêm chủng 
đầy đủ.

- Cử tri huyện Thăng Bình đề nghị có cơ chế tạo điều kiện để nhân viên, 
giáo viên tham gia công tác trên 5 năm tại các huyện miền núi về làm việc ở 
đồng bằng.

Việc luân chuyển giáo viên, nhân viên công tác lâu năm ở miền núi về 
đồng bằng trước đây cũng đã được quan tâm. Năm 2009, Hội đồng nhân dân 
tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 146/NQ-HĐND về việc luân chuyển cán bộ, 
giáo viên của ngành giáo dục và đào tạo từ đồng bằng lên công tác tại miền núi 
và miền núi về đồng bằng. Nghị quyết này cũng đã giải quyết cơ bản cho số 
giáo viên công tác lâu năm ở miền núi được chuyển về đồng bằng. Tuy nhiên, 
đến năm 2015, Nghị quyết 146 đã hết hiệu lực thi hành. Hiện nay, tùy theo nhu 
cầu giáo viên, nhân viên của từng huyện, UBND các huyện ở vùng đồng bằng 
hằng năm vẫn có tiếp nhận số giáo viên công tác lâu năm ở miền núi chuyển về. 
UBND huyện Thăng Bình chủ động thông tin cho cử tri được rõ.

- Cử tri thành phố Tam Kỳ đề nghị hỗ trợ để Trung tâm giáo dục thường 
xuyên dạy học phổ thông cho học sinh sau phân luồng THPT.

Hiện nay, cùng với cả nước, tỉnh Quảng Nam đang thực hiện phân luồng 
học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở. Năm 2021, tỉ lệ học sinh tốt nghiệp 
THCS vào học tại các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh là 43.43% (1870/4306 học 
sinh đã tốt nghiệp THCS không vào THPT công lập).

 Tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, học sinh vừa học nghề vừa được học 
chương trình giáo dục phổ thông. Nếu cử tri đề nghị hỗ trợ dạy phổ thông cho 
học sinh sau phân luồng THCS thì nội dung trả lời như trên. Nếu cử tri Tam Kỳ 
đề nghị dạy học phổ thông cho học sinh sau phân luồng THPT là không phù 
hợp với thực tế phân luồng hiện nay của tỉnh Quảng Nam. UBND thành phố 
Tam Kỳ chủ động thông tin cho cử tri được rõ.

- Cử tri huyện Nam Trà My đề nghị tổ chức thi tuyển, xét tuyển sớm trước 
năm học mới để ổn định giáo viên, nhân viên các trường học; có chế độ ưu tiên 
và thu hút cho giáo viên, nhân viên hợp đồng (giáo viên bậc tiểu học, mẫu giáo, 
nhân viên các trường học trên huyện thiếu nhiều không đảm bảo cho việc dạy 
và học).

Năm 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức 
tuyển dụng được 1.200 giáo viên các cấp học qua thi tuyển theo chỉ tiêu đăng 
ký của từng đia phương. Số giáo viên này cơ bản đã đáp ứng giải quyết tình 
trạng thiếu giáo viên ở một số địa phương. 

Năm 2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 4313/KH-UBND ngày 
14/7/2021 về việc tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2021. Theo Kế hoạch 



61

này, dự kiến tổ chức xét tuyển trong tháng 7/2021 nhằm sớm ổn định đội ngũ 
giáo viên cho các cơ sở giáo dục vào đầu năm học mới. Tuy nhiên, do ảnh 
hưởng của dịch bệnh Covid-19 và thiên tai nên vừa qua đến ngày 02/11/2021 
Hội đồng xét tuyển viên chức giáo dục của tỉnh mới tổ chức thi vòng 2. Số giáo 
viên, nhân viên trúng tuyển kỳ này sẽ được UBND các huyện phân bổ cho các 
cơ sở giáo dục vào đầu học kỳ 2 năm học 2021-2022. .

7. Nội vụ, pháp chế:
- Cử tri huyện Núi Thành đề nghị xem xét điều chỉnh quy định về thời gian 

làm việc 24 giờ/tuần của người hoạt động không chuyên trách tại Quyết định số 
1574/QĐ-UBND (thực tế không đảm bảo thời gian thực hiện khối lượng công 
việc được giao). 

Hiện nay, người hoạt động không chuyên trách không được hưởng chế độ, 
chính sách như cán bộ, công chức, mà chỉ được hưởng phụ cấp theo quy định. 
Do đó việc quy định về thời gian làm việc 24 giờ/tuần của người hoạt động 
không chuyên trách nhằm giúp bố trí thời gian cho việc làm thêm, bảo đảm 
cuộc sống. Ngoài ra Điều 11 Quyết định số 1574/QĐ-UBND quy định thêm: 
“Ngoài thời gian làm việc 24 giờ/tuần, khi có yêu cầu, những người hoạt động 
không chuyên trách cấp xã phải chấp hành sự phân công của tổ chức”. 

Tiếp thu ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri huyện Núi Thành về nội 
dung trên, giao Sở Nội vụ nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh xem xét điều chỉnh 
quy định phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

- Cử tri huyện Duy Xuyên đề nghị xem xét, có giải pháp tháo gỡ bất cập 
cho địa phương sau khi sáp nhập thôn thì số hộ tăng lên, địa giới hành chính 
rộng nhưng Ban thôn chỉ còn 01 người (Thôn trưởng hoặc Tổ trưởng tổ đoàn 
kết- Trưởng Ban công tác mặt trận), nên việc quản lý điều hành công việc chưa 
kịp thời; mức phụ cấp thấp, đồng thời, có cơ chế đặc thù về cán bộ để thị trấn 
Nam Phước thực hiện tốt nhiệm vụ (địa bàn có dân số đông gần 30 ngàn người 
nhưng cán bộ mỏng).

Ngày 22/10/2021, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm sắp xếp 
thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Tại hội nghị, trên cơ sở phản ánh 
của địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh đã thống nhất giao UBND cấp huyện 
trong trường hợp thực sự cần thiết đề xuất cấp có thẩm quyền và thực hiện chia 
tách, sáp nhập các thôn, tổ dân phố. Đồng thời giao cho các Sở, ngành có liên 
quan nghiên cứu, xin chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc xây dựng 
Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 
của HĐND tỉnh, theo hướng: tăng mức bồi dưỡng hằng tháng cho người trực 
tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố; tăng mức phụ cấp (mức bồi dưỡng) 
của chức danh kiêm nhiệm; bổ sung chế độ, chính sách đối với Phó Trưởng 
thôn, Phó Tổ trưởng Tổ dân phố ở những thôn, tổ dân phố loại I (nếu cần thiết 
phải bố trí).  

UBND huyện Duy Xuyên căn cứ nội dung nêu trên, tiếp thu ý kiến cử tri 
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và chỉ đạo thực hiện.
- Cử tri huyện Tiên Phước đề nghị cần thống nhất tên gọi, con dấu, nguồn 

kinh phí hoạt động tạo điều kiện thuận lợi cho cơ sở trong công tác điều hành 
khi hợp nhất các Hội (hiện nay 15 xã, thị trấn của Tiên Phước đã hợp nhất một 
số hội đặc thù như: Hội Nạn nhân chất độc da cam, Thanh niên xung phong, 
Hội Tù yêu nước thành một Hội nhưng các Hội này của cấp tỉnh, cấp huyện vẫn 
còn hoạt động độc lập).

Đề án sắp xếp các tổ chức hội quần chúng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, 
giai đoạn 2018-2021 được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 3533/QĐ-
UBND ngày 23/11/2018 trên cơ sở đề nghị của UBND các huyện, thị xã, thành 
phố, căn cứ vào tình hình hoạt động, tổ chức sắp xếp, sáp nhập các hội cho phù 
hợp nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức hội hoạt động hiệu quả, đúng quy định 
của pháp luật, thực hiện việc quản lý theo nguyên tắc các hội không nhất thiết 
có hệ thống ngành dọc từ Trung ương đến cơ sở; hội hoạt động ở cấp nào, đặt 
dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng và quản lý của chính quyền cấp đó.

Ngày 15/7/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1893/QĐ-UBND xác 
định 14 hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ hoạt động trong phạm vi tỉnh 
Quảng Nam; tại Quyết định này UBND tỉnh chỉ đạo “Căn cứ Điều 1 Quyết định 
số 68/2010/QĐ-TTg ngày 01/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy 
định hội có tính chất đặc thù và tuỳ theo điều kiện thực tế, khả năng ngân sách 
của địa phương; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố xác định hội được 
Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ hoạt động trên địa bàn mình quản lý”. Như vậy, 
việc tổ chức sáp nhập, chia, tách, đổi tên các tổ chức hội thuộc thẩm quyền của 
Ban Thường vụ Huyện, Thị, Thành ủy và Chủ tịch UBND cấp huyện.

Tuy nhiên, qua ý kiến của các địa phương, đơn vị và nhận thấy việc tổ 
chức các hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh chưa có mô 
hình thống nhất, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 117-
CV/BCSĐ ngày 16/9/2021 chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các địa phương, đơn vị 
rà soát, sớm tham mưu UBND tỉnh báo cáo đề xuất xin ý kiến Ban Cán sự Đảng 
UBND tỉnh và Ban Thường vụ về mô hình tổ chức, hoạt động của các hội được 
Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ hoạt động ở các địa phương.

Đề nghị các địa phương triển khai thực hiện, báo cáo theo chỉ đạo tại Công 
văn nêu trên.

- Cử tri huyện Tây Giang đề nghị có cơ chế, chính sách hỗ trợ, thành lập 
đội Dân quân Thường trực tại 02 xã AVương và Dang (để kiểm soát tốt khu vực 
biên giới an toàn, ổn định).

Về cơ chế, chính sách hỗ trợ, thành lập đội Dân quân Thường trực tại 02 
xã AVương và Dang, đề nghị  UBND huyện Tây Giang giao Ban Chỉ huy quân 
sự huyện hướng dẫn giải quyết theo thẩm quyền.

- Cử tri huyện Tây Giang đề nghị phân chia địa giới hành chính giữa thôn 
Uanh Zốt, xã Cha Chun, huyện Nam Giang với thôn GơLao, xã Gari, huyện Tây 
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Giang để bà con vùng biên yên tâm canh tác và ổn định cuộc sống. Cử tri huyện 
Nam Trà My đề nghị sớm giải quyết tranh chấp địa giới hành chính giữa xã Trà 
Giáp (huyện Bắc Trà My) với xã Trà Vân (huyện Nam Trà My); giữa thôn 3, xã 
Trà Mai và khu vực Khe Chữ thuộc thôn 2, xã Trà Vân; giữa xã Trà Cang và xã 
Trà Tập.

Những vướng mắc về địa giới hành chính giữa các địa phương trên địa bàn 
tỉnh đã được đưa vào thiết kế Kỹ thuật dự án 513, theo đó, hiện nay các địa 
phương đang rà soát, kiểm tra thực địa và hiệp thương giải quyết những vướng 
mắc về địa giới hành chính, dự kiến hoàn thành trước 31/12/2021.

- Cử tri huyện Hiệp Đức đề nghị thu hồi Quyết định số 3533/QĐ-UBND 
ngày 23/11/2018 của UBND tỉnh về ban hành Đề án sắp xếp các tổ chức hội 
quần chúng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2021 (vì nội dung 
quyết định này trái với Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 và Nghị 
định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định tổ chức, hoạt động và quản 
lý hội). 

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 310-KH/TU, ngày 17/4/2020 của Tỉnh 
ủy Quảng Nam, Quyết định số 1893/QĐ-UBND ngày 15/7/2020 và Quyết định 
số 1894/QĐ-UBND ngày 15/7/2020 của UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, 
thành phố đã chủ động triển khai, báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy chính 
quyền địa phương cùng cấp về các nội dung có liên quan đến các hội thuộc 
phạm vi quản lý. Đến nay, trừ 05 Hội Khởi nghiệp sáng tạo được thành lập mới 
tại các địa phương, đã sắp xếp 55 hội cấp huyện so với thời điểm triển khai Đề 
án sắp xếp các hội theo Quyết định số 3533/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của 
UBND tỉnh (190 hội); tổng số hội cấp huyện là 139 hội (89 hội được Đảng, Nhà 
nước giao nhiệm vụ, 50 hội quần chúng khác). Việc xác định các hội được 
Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và thực hiện phương án sắp xếp các hội phù hợp 
với tình hình thực tế địa phương theo nguyên tắc “Hội hoạt động ở cấp nào, đặt 
dưới sự lãnh đạo toàn diện, thường xuyên của cấp ủy và sự quản lý chặt chẽ của 
chính quyền cấp đó” và quy định của UBND tỉnh tại Quyết định số 1893/QĐ-
UBND ngày 15/7/2020 và Quyết định số 1894/QĐ-UBND ngày 15/7/2020. Các 
hội sau khi sắp xếp đã phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ và triển khai thực hiện 
hiệu quả chương trình công tác, đặc biệt đã phối hợp triển khai có hiệu quả 
nhiều hoạt động trong phòng, chống dịch Covid-19, dịch tay chân miệng trên 
địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã quan tâm, hỗ trợ kịp 
thời nên hoạt động của các hội ngày càng ổn định, đúng pháp luật, phù hợp, linh 
hoạt và có hiệu quả góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, an sinh xã hội, 
an ninh trật tự tại địa phương.

- Cử tri huyện Nam Trà My đề nghị xem xét, trả lời về việc cán bộ, công 
chức công tác tại huyện Nam Trà My (đóng trên địa bàn xã Trà Mai là xã ở 
vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn) không được hưởng các chế 
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độ trợ cấp của Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ  
(cụ thể là chế độ trợ cấp ban đầu tại khoản 1 Điều 6 và chế độ trợ cấp một lần 
khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn 
hoặc nghỉ hưu quy định tại khoản 1 Điều 8 của Nghị định này).

Hiện nay, Xã Trà Mai huyện Nam Trà My không còn là xã thuộc khu vực 
III theo Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ nên 
không thuộc phạm vi được điều chỉnh tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP. Nội 
dung trả lời cụ thể việc chi trả chế độ chính sách theo Nghị định 76/2019/NĐ-
CP đã được UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 170/BC-UBND ngày 29/9/2021 
Trả lời ý kiến cử tri trong tỉnh sau kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XV. UBND 
huyện Nam Trà My chủ động thông tin cho cử tri được rõ.

- Cử tri các huyện Phước Sơn, Nam Trà My, Tiên Phước đề nghị có chính 
sách hỗ trợ thêm phụ cấp cho cán bộ bán chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; 
quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ học phí để cán bộ các xã, thị trấn theo học các 
lớp đại học chuyên môn (mức phụ cấp cán bộ bán chuyên trách thấp, khối 
lượng công việc nhiều nên phần đông bỏ việc dẫn đến khó khăn cho cơ sở).

Tại kỳ họp lần thứ 3, HĐND tỉnh khoá X, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh 
ban hành Nghị quyết 29/2011/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 về sửa đổi điểm b 
khoản 4 Điều 2 Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 03 tháng 10 năm 2019 
của Hội đồng nhân dân 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, đã điều chỉnh “Ngân sách tỉnh hỗ trợ 0,9 
mức lương cơ sở/người/tháng đối với Phó Chỉ huy Trưởng Quân sự; 0,7 mức 
lương cơ sở/người/tháng đối với các chức danh còn lại”. UBND các huyện 
Phước Sơn, Nam Trà My, Tiên Phước chỉ đạo triển khai thực hiện và thông tin 
cho cư tri rõ.

- Cử tri thành phố Hội An đề nghị có chính sách hỗ trợ đối với cán bộ Tổ ở 
thôn, khối phố và hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế hằng năm cho đội ngũ 
Tổ trưởng Tổ dân cư.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị sơ kết 03 
năm thực hiện sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, hiện nay, Sở Nội vụ 
đang rà soát, tham mưu báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh xin chủ trương 
của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về điều chỉnh chính sách hỗ trợ đối với những 
người hoạt động không chuyên trách, người trực tiếp tham gia việc ở thôn, tổ 
dân phố.

- Cử tri huyện Hiệp Đức đề nghị có cơ chế riêng cho đồng bào dân tộc 
thiểu số trong tuyển dụng cán bộ, nhất là về tiêu chuẩn, vị trí việc làm và hình 
thức xét tuyển thay cho thi tuyển (vì hiện nay, tỷ lệ người đồng bào dân tộc 
thiểu số là cán bộ, công chức làm việc ở tuyến huyện và tuyến tỉnh quá ít).

Việc tuyển dụng công chức phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc 



65

làm và chỉ tiêu biên chế. Hiện nay, UBND tỉnh đang triển khai xây dựng và phê 
duyệt Đề án vị trí việc làm công chức trên toàn tỉnh; sau khi hoàn thành, UBND 
tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiến hành rà soát nhu cầu và thực hiện 
việc tuyển dụng công chức theo quy định.

Để tuyển dụng công chức là người dân tộc thiểu số đáp ứng tỷ lệ người 
dân tộc thiểu số công tác tại các cơ quan hành chính nhà nước, UBND tỉnh đang 
triển khai tổ chức xét tuyển công chức đối với người đi học theo chế độ cử 
tuyển (đối tượng này đa số là người dân tộc thiểu số) và đang trao đổi với Ban 
Tổ chức Tỉnh ủy về việc tổ chức thi tuyển riêng đối với các vị trí việc làm cần 
thiết phải là người dân tộc thiểu số.

Trường hợp tuyển dụng công chức là đồng bào dân tộc thiểu số theo hình 
thức xét tuyển nhưng không nằm trong đối tượng được quy định tại Điều 10 
Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ (Người cam kết 
tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 
biệt khó khăn; Người học theo chế độ cử tuyển theo quy định của Luật Giáo 
dục, sau khi tốt nghiệp về công tác tại địa phương nơi cử đi học; Sinh viên tốt 
nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng) chưa được cơ quan có thẩm quyền 
cho phép thực hiện; tuy nhiên, để tạo điều kiện tuyển dụng người dân tộc thiểu 
số vào công tác tại các cơ quan hành chính nhà nước, UBND tỉnh tiếp thu ý 
kiến của cử tri huyện Hiệp Đức, sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết 
định. 

- Cử tri huyện Phước Sơn đề nghị ban hành chế độ, chính sách đối với các 
Hội xã hội, Hội đặc thù tại cơ sở để các Hội triển khai thực hiện có hiệu quả 
các hoạt động.

Nguyên tắc hoạt động của hội “Tự nguyện, tự quản và tự chịu trách nhiệm 
trước pháp luật”; đối với các hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ thì căn 
cứ quy định pháp luật hiện hành, trên cơ sở xác định nhiệm vụ phù hợp với 
nhiệm vụ của Nhà nước và khả năng thực hiện; hằng năm, hội chủ động đề xuất 
việc tham gia thực hiện các nhiệm vụ, gửi về các cơ quan chuyên môn quản lý 
về ngành, lĩnh vực hội hoạt động để được thẩm định về mặt nội dung, bảo đảm 
phù hợp với định hướng phát triển ngành, lĩnh vực đã được phê duyệt, tham 
mưu cấp có thẩm quyền quyết định giao nhiệm vụ cho các hội. Đối với các hội 
được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ được bố trí định mức lao động, kinh phí 
gắn với nhiệm vụ được giao; đối với các hội quần chúng khác phải đảm bảo 
nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự bảo đảm kinh phí, hoạt động theo điều lệ và 
tuân thủ pháp luật.

- Cử tri huyện Phước Sơn đề nghị xem xét nâng mức hỗ trợ đối với cán bộ 
xã, phường, thị trấn nghỉ việc theo Chỉ thị số 79/CT-UBND ngày 12/11/1983 
của UBND tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng để đảm bảo an sinh xã hội (mức trợ 
cấp thấp).

Việc điều chỉnh chế độ phụ cấp theo Chỉ thị số 79/CT-UBND ngày 
12/11/1983 do Chính Phủ quy định. Ghi nhận ý kiến đề xuất, UBND tỉnh sẽ 
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tổng hợp, kiến nghị với Chính phủ trong thời gian đến.
8. Dân tộc tỉnh, Bảo hiểm xã hội:
- Cử tri huyện Núi Thành đề nghị xem xét hỗ trợ bảo hiểm y tế cho đồng 

bào dân tộc Cor tại xã Tam là dân tộc gặp nhiều khó khăn theo Quyết định số 
1227/QĐ-TTg ngày 14/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh 
sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021 - 
2025 (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 Phê duyệt danh sách 
các xã khu vực III, khu vục II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số 
và miền núi giai đoạn 2021 – 2025, xã Tam Trà thuộc khu vực I nên thôi hưởng 
chính sách này).

UBND tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Đề án Phát triển kinh 
tế - xã hội miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 
2030, trong đó có nội dung đề xuất cơ chế hỗ trợ đồng bào DTTS tham gia bảo 
hiểm y tế. 

Trong thời gian chờ cấp có thẩm quyền xem xét quyết định ban hành cơ 
chế hỗ trợ đồng bào DTTS tham gia bảo hiểm y tế; UBND tỉnh đã ban hành 
công văn số 4833/UBND-KGVX ngày 29/7/2021 về việc thực hiện chính sách 
Bảo hiểm Y tế tại các thôn, xã có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt 
khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. UBND huyện Núi Thành 
chỉ đạo thực hiện và thông tin cho cử tri rõ.

- Cử tri huyện Bắc Trà My đề nghị có chính sách hỗ trợ mua thẻ BHYT 
cho đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống ở khu vực I (không thuộc thôn, xã 
đặc biệt khó khăn).

UBND tỉnh đã ban hành công văn số 4833/UBND-KGVX ngày 29/7/2021 
về việc thực hiện chính sách Bảo hiểm Y tế tại các thôn, xã có điều kiện kinh tế 
- xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 
núi. UBND huyện Bắc Trà My chỉ đạo thực hiện và thông tin cho cử tri rõ; 
đồng thời xem xét, cân đối ngân sách địa phương để giải quyết các nội dung 
kiến nghị của cử tri.

- Cử tri huyện Nam Giang đề nghị có cơ chế chính sách riêng phù hợp để 
người đồng bào dân tộc thiểu số nằm trong khu vực Vườn Quốc gia Sông Thanh 
được hưởng lợi từ một số lâm sản phụ để cải thiện nguồn sinh kế của gia đình.

UBND huyện Nam Giang chủ động phối hợp với Ban Quản lý Vườn quốc  
gia Sông Thanh để khảo sát thực tế và đề xuất cơ chế phù hợp, làm việc với các 
Sở, ngành liên quan của tỉnh để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét.

9. Một số lĩnh vực khác:
- Cử tri thành phố Tam Kỳ đề nghị xử lý nghiêm và triệt phá các đường 

dây cho vay nặng lãi.
Trong thời gian qua, tình hình liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi 

trên địa bàn thành phố Tam Kỳ diễn ra tương đối phức tạp, hoạt động rải tờ rơi 
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tại các địa điểm công cộng và dán quảng cáo liên quan đến hoạt động cho vay 
nặng lãi. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an 
thành phố Tam Kỳ thường xuyên tuyên truyền, đẩy mạnh tuần tra, kiểm tra, tổ 
chức công tác nghiệp vụ kịp thời phát hiện, điều tra, xử lý nhiều vụ cho vay lãi 
nặng trong giao dịch dân sự; phối hợp với đoàn thể, chính quyền địa phương ra 
quân tháo dỡ các biển quảng cáo nhưng hoạt động cho vay lãi nặng vẫn còn 
diễn ra gây bức xúc, hoang mang trong nhân dân. Nguyên nhân là do dịch bệnh 
Covid-19 ảnh hưởng lao động, việc làm, thu nhập của một bộ phận quần chúng 
nhân dân, đồng thời thủ tục cho vay đơn giản, nhanh chóng nên lôi kéo được 
nhiều người dân tham gia và các đối tượng cho vay thường từ địa phương khác 
đến hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi, thay đổi nơi cư trú thường 
xuyên.

Tính từ đầu năm 2021 đến nay, Công an thành phố Tam Kỳ đã điều tra, 
khởi tố 09 vụ - 17 bị can về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với số 
tiền các đối tượng thu lợi bất chính hơn 1,3 tỷ đồng, đã tạm giữ, thu hồi số tiền 
hơn 100 triệu đồng cùng nhiều tài sản có giá trị như ô tô, xe máy, điện thoại di 
động... phong tỏa tài khoản ngân hàng với số tiền 82 triệu đồng.

Trong thời gian tới, đề nghị Công an tỉnh tiếp đạo chỉ đạo các Phòng 
nghiệp vụ và Công an thành phố Tam Kỳ làm tốt công tác tuyên truyền, phát 
động phong trào toàn dân tố giác tội phạm và vi phạm pháp luật; phối hợp với 
đoàn thể, chính quyền địa phương ra quân tháo dỡ các biển quảng cáo không 
đúng quy định pháp luật trên địa bàn; tăng cường rà soát, kiểm tra các cơ sở 
hoạt động cho vay, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm.

- Cử tri huyện Phú Ninh đề nghị làm rõ việc Công ty khai thác mỏ vàng 
Bồng Miêu nợ thuế Nhà nước đến nay chưa thu hồi được; đề nghị xử lý trách 
nhiệm cá nhân, tập thể có liên quan trong việc thực hiện các quy định của pháp 
luật về thuế.

Về nội dung này, UBND tỉnh đã giao cho Cục Thuế tỉnh kiểm tra và có 
báo cáo cụ thể như sau:

Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu (gọi tắt là Công ty) bắt đầu kê 
khai thuế từ năm 1999, trong thời gian từ năm 1999 đến tháng 4/2012, Công ty 
chấp hành tốt việc kê khai, nộp thuế. Đến tháng 5/2012, Công ty bắt đầu chậm 
nộp tiền thuế phát sinh dẫn đến nợ thuế. 

Từ khi Công ty bắt đầu nợ thuế, Cục Thuế đã thường xuyên đôn đốc thu 
nợ, ban hành Thông báo tiền thuế nợ và tiền chậm nộp, mời làm việc và nhiều 
lần Công ty đã có cam kết thực hiện trả nợ thuế, nhưng Công ty không thực 
hiện theo đúng cam kết với Cục Thuế, tuy nhiên Cục Thuế vẫn chưa thực hiện 
ngay biện pháp cưỡng chế khi Công ty phát sinh số nợ thuế phải cưỡng chế 
nhằm tạo điều kiện cho Công ty có điều kiện nộp thuế nợ và sẽ nộp thuế nhiều 
hơn trong tương lai cho NSNN. Trong năm 2013 thực hiện chỉ đạo của UBND 
tỉnh Quảng Nam, Cục Thuế tạm dừng, chưa thực hiện cưỡng chế và có Báo cáo 
số 7472/BC-CT ngày 26/12/2013 về tình hình nợ thuế của Công ty và xin ý kiến 
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chỉ đạo của Tổng cục Thuế.
Sau một thời gian thực hiện ý kiến UBND tỉnh, Cục Thuế đôn đốc nộp 

thuế nhưng Công ty không nộp nên ngày 28/3/2014, Cục Thuế ban hành các 
Quyết định số 1747/QĐ-CT, 1748/QĐ-CT, 1749/QĐ-CT về việc cưỡng chế thi 
hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của 
Công ty tại các tổ chức tín dụng; yêu cầu phong tỏa tài khoản đối với Công ty 
(gửi cho Công ty và từng Ngân hàng nêu trên).

Ngày 13/5/2014, Cục Thuế nhận được hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế đối 
với trường hợp bị thiệt hại do thiên tai của Công ty. Ngày 26/5/2014, Cục Thuế 
ban hành Quyết định số 3426/QĐ-CT về việc chấp nhận gia hạn với số tiền 
13.904.186.787 đồng. Số tiền còn lại 38.062.959.224 đồng không được gia hạn. 
Trong thời gian được gia hạn, Cục Thuế không áp dụng biện pháp cưỡng chế.

Sau khi giải quyết gia hạn và đôn đốc nộp phần nợ không được gia hạn 
nhưng Công ty không chấp hành, ngày 14/7/2014, Cục Thuế ban hành các 
Quyết định số 4515/QĐ-CT, 4516/QĐ-CT, 4517/QĐ-CT về việc cưỡng chế thi 
hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của 
Công ty tại các tổ chức tín dụng; yêu cầu phong tỏa tài khoản đối với Công ty.

Qua thực hiện cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản ngân hàng, 
các ngân hàng đã trích chuyển vào ngân sách nhà nước số tiền: 82.715.695 
đồng, đạt 0,64% so với số tiền cưỡng chế.

Nhận thấy việc cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản không 
hiệu quả; ngày 28/11/2014, Cục Thuế ban hành Quyết định số 7138/QĐ-CT về 
việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử 
dụng, Quyết định này có hiệu lực thi hành trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày 
04/12/2014 đến ngày 03/12/2015. Đồng thời, Cục Thuế ban hành Thông báo số 
7139/TB-CT ngày 28/11/2014 về việc thông báo hóa đơn không còn giá trị sử 
dụng đối với Công ty. 

Ngày 21/12/2015, Cục Thuế ban hành Công văn số 8609/CT-QLN về việc 
cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp thu hồi Giấy 
chứng nhận đầu tư đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam thu hồi Giấy chứng nhận 
đầu tư theo thẩm quyền.

Ngày 12/01/2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam đã ban hành 
công văn số 28/SKHĐT-HTĐT gửi đến Cục Thuế tỉnh Quảng Nam trả lời Công 
ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu không thuộc trường hợp thu hồi Giấy 
chứng nhận đầu tư theo Điều 48 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13.

 Để ngăn chặn việc tăng nợ thuế và thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thuế 
tại Công văn số 557/TCT-QLN ngày 04/2/2016 về việc triển khai biện pháp 
quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế năm 2016, trong khi chưa áp dụng được biện 
pháp cưỡng chế thu hồi giấy chứng nhận đầu tư, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam đã 
tiếp tục ban hành Quyết định số 1456/QĐ-CT ngày 15/3/2016 về việc cưỡng 
chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng (Quyết định có 
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hiệu lực thi hành trong thời hạn 1 năm, kể từ ngày 24/3/2016 đến ngày 
23/3/2017). Ngày 17/3/2017, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam tiếp tục ban hành 
Quyết định số 1854/QĐ-CT về việc cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa 
đơn không còn giá trị sử dụng (Quyết định có hiệu lực thi hành trong thời hạn 1 
năm, kể từ ngày 24/3/2017 đến ngày 23/3/2018).

Từ thời điểm Giấy phép khai thác khoáng sản của Công ty hết hạn (ngày 
05/3/2016), UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành các công văn số 4227/UBND-
KTN ngày 01/9/2016 và công văn số 4663/UBND-KTN ngày 22/9/2016 gửi Bộ 
Tài nguyên và Môi trường về việc đề nghị chỉ đạo Công ty dừng hoạt động khai 
thác vàng và khẩn trương thực hiện đóng cửa mỏ theo quy định, bàn giao khu 
vực mỏ cho địa phương quản lý.

Ngày 22/9/2017 Cục Thuế đã ban hành Công văn số 7551/CT-QLN về 
việc đề nghị Công ty cung cấp thông tin về tài sản để thực hiện cưỡng chế bằng 
biện pháp kê biên tài sản. Ngày 04/10/2017, Cục Thuế nhận được Công văn số 
47-17/BGM của Công ty TNHH Khai thác Vàng Bồng Miêu về việc cung cấp 
thông tin tài sản. Qua xác minh tài sản tại Công ty Besra và Ngân hàng nhà 
nước Việt Nam, Công ty đã thế chấp toàn bộ tài sản cho Công ty Besra. Do đó 
không còn tài sản để thực hiện cưỡng chế.

Ngày 13/11/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết 
định số 02/2017/QĐ-MTTPS về mở thủ tục phá sản. Ngày 22/11/2017, Cục 
Thuế ban hành Công văn số 9301/CT-QLN về đòi nợ thuế phá sản.

Ngày 24/12/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết 
định tuyên bố phá sản số 02/2018/QĐ-TBPS tuyên bố Công ty TNHH khai thác 
vàng Bồng Miêu, mã số thuế: 4000101301, địa chỉ xã Tam Lãnh, huyện Phú 
Ninh, tỉnh Quảng Nam bị phá sản. Tại thời điểm Tòa án tuyên bố phá sản, Công 
ty nợ 117.924.725.747 đồng. Trong đó, tiền thuế, tiền phạt: 64.817.382.080 
đồng; tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp: 53.107.343.667 đồng.

Như vậy, Cục Thuế đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm của ngành, đồng thời 
cũng đã tham mưu cho UBND tỉnh trong việc xử lý nợ của Công ty TNHH khai 
thác vàng Bồng Miêu nhưng do bị thua lỗ dẫn đến Công ty phá sản nên không 
thu được khoản thuế nợ nêu trên.

Đến nay, Căn cứ Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội, Cục Thuế đã 
thực hiện khoanh nợ và có văn bản đề nghị xóa tiền chậm nộp gửi Tổng cục 
Thuế theo quy định.

UBND tỉnh đề nghị UBND huyện Phú Ninh chủ động phối hợp với Cục 
Thuế tỉnh để thông tin cho cử tri được rõ về nội dung kiến nghị nêu trên.

- Cử tri huyện Phú Ninh đề nghị lắp đặt thêm trạm ATM tại trung tâm 
hành chính huyện để đáp ứng nhu cầu rút tiền mặt của Nhân dân (huyện Phú 
Ninh chỉ có 02 trạm ATM của ngân hàng Agribank).

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có 287 máy ATM và hơn 2.804 
máy POS của các chi nhánh ngân hàng lắp đặt tại trên 3.183 điểm chấp nhận 
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thẻ. Theo số liệu báo cáo của các Ngân hàng thương mại, trên địa bàn huyện 
Phú Ninh hiện nay có 04 máy ATM đang hoạt động thuộc quản lý của 04 Chi 
nhánh ngân hàng (Agribank (02), Quân Đội (01) và Sài gòn thương tín (01)). 
Địa điểm cụ thể: 

Agribank CN Phú Ninh tại Tân Phú – Thị trấn Phú Thịnh- Phú Ninh 
Agribank CN Tam Đàn tại Ngã 3 Kỳ Lý – Tam Đàn - Phú Ninh
Quân Đội CN Quảng Nam tại KCN Chợ Lò - Tam Thái - Phú Ninh
Sacombank CN Quảng Nam tại Lô A5-A6-A7-B1- B2 P13, Cụm CN và 

tiểu thủ CN -Tam Đàn - Phú Ninh
Việc lắp đặt máy ATM của các Ngân hàng thương mại được căn cứ vào 

nhiều tiêu chí về hiệu quả kinh tế cũng như đảm bảo an ninh, an toàn như: nhu 
cầu giao dịch của khách hàng; số lượng khách hàng trả lương qua tài khoản; 
tình hình an ninh, an toàn tại nơi lắp đặt; chiến lược kinh doanh, hiệu quả kinh 
doanh khi lắp đặt máy, đồng thời phải được phê duyệt của Hội sở chính. Ngân 
hàng Nhà nước luôn khuyến khích các Ngân hàng thương mại trên địa bàn lắp 
đặt máy ATM tại địa bàn nông thôn để phục vụ tốt nhu cầu sử dụng dịch vụ 
ngân hàng của khách hàng.

Mạng lưới ATM trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện Phú Ninh nói riêng 
đáp ứng khá đầy đủ nhu cầu giao dịch của khách hàng. Tuy nhiên, vẫn xảy ra 
tình trạng ách tắc cục bộ tại các máy ATM, tình trạng người sử dụng phải chờ 
đợi khi giao dịch. Nguyên nhân chủ yếu do người sử dụng tập trung rút tiền vào 
thời gian cao điểm trả lương. Các ngân hàng đã cố gắng khắc phục và đáp ứng 
nhu cầu trong những ngày cao điểm này. Các thời điểm còn lại trong tháng, số 
khách hàng giao dịch tại máy ATM bình thường.

Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu sử dụng các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng 
của tất cả các đối tượng khách hàng, đặt biệt là những đối tượng ở khu vực 
vùng sâu vùng xa, những người khó tiếp cận các dịch vụ ngân hàng, UBND tỉnh 
đã ban hành Kế hoạch chiến lược phát triển tài chính toàn diện của tỉnh đến năm 
2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh sẽ 
có ít nhất 80% dân số trưởng thành có tài khoản giao dịch tại ngân hàng.

- Cử tri huyện Núi Thành đề nghị kiểm tra, xử lý dứt điểm “quy hoạch 
treo” dự án khu công nghiệp Tam Anh 1 (ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống 
của người dân).

Dự án Đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tam 
Anh 1 triển khai dự án trên cơ sở đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công 
nghiệp Tam Anh điều chỉnh (tỉ lệ 1/2000), được Ban Quản lý Khu kinh tế mở 
Chu Lai phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 157A/QĐ-KTM ngày 
18/6/2015. Công ty Cổ phần Kính nổi Chu Lai – CFG đã điều chỉnh quy hoạch 
cho phù hợp với đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở 
Chu Lai, tỉnh Quảng Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, được Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1737/QĐ-TTg ngày 13/12/2018.
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Công ty Cổ phần Kính nổi Chu Lai - CFG đã tổ chức báo cáo phương án 
tại UBND tỉnh ngày 10/8/2021 và đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ theo các 
nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 365/TB-UBND ngày 
24/8/2021.

Ban quản lý các Khu Kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh theo dõi, đôn đốc 
Công ty triển khai thực hiện.

- Cử tri huyện Quế Sơn đề nghị kiểm tra, xử lý việc thi công, xây dựng hệ 
thống cống thoát nước ở Khu công nghiệp Đông Quế Sơn.

Cống thoát nước mặt, nước mưa trong Khu công nghiệp ra bầu Xuân Yên 
có hẹp đoạn qua trục chính vào Khu công nghiệp Đông Quế Sơn và UBND 
huyện Quế Sơn đã có Văn bản đề nghị Công ty Cổ phần An Thịnh Quảng Nam 
“thông rộng cống” để đảm bảo thoát nước. 

UBND tỉnh đã giao Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh 
chỉ đạo Công ty Cổ phần An Thịnh Quảng Nam sớm thực hiện việc này và 
Công ty Cổ phần An Thịnh Quảng Nam đã có Văn bản cam kết sẽ thi công “mở 
rộng cống” (bao gồm việc phá dỡ đoạn đường trục chính khi làm lại cống).

Ban quản lý các Khu Kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh theo dõi, đôn đốc 
Công ty triển khai thực hiện.

- Cử tri thành phố Hội An đề nghị trục vớt 02 chiếc tàu đắm tại khu vực 
thôn Bãi Hương, xã Tân Hiệp để trả lại ngư trường cho Nhân dân khai thác và 
đánh bắt. 

Giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ động kiểm tra thực tế, tổng 
hợp báo cáo Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh trước ngày 31/3/2022 theo 
dõi, chỉ đạo.

II. Nội dung đã được UBND tỉnh trả lời nhưng chưa được giải quyết 
dứt điểm, cử tri tiếp tục kiến nghị:

- Cử tri huyện Đại Lộc đề nghị đầu tư cầu có trọng tải lớn trên tuyến ĐT 
609 đoạn từ Hà Nha lên Đại Lãnh (tạo điều kiện vận chuyển nông sản của địa 
phương).

UBND tỉnh đã có Tờ trình số 8278/TTr-UBND ngày 22/11/2021 đề nghị 
Thường trực HĐND tỉnh xem xét, thống nhất cho phê duyệt điều chỉnh thời 
gian thực hiện dự án Đường nối từ ĐT.609C đến Quốc lộ 14B, huyện Đại Lộc 
thành năm 2021-2024 để kịp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình cấp có thẩm 
quyền cho phép điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 
của dự án theo ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 
7910/BKHĐT-KTĐPLT ngày 15/11/2021.

Sau khi được Thường trực HĐND tỉnh thống nhất, UBND tỉnh sẽ thực 
hiện phê duyệt điều chỉnh dự án và lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục, báo cáo HĐND 
tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư tại kỳ họp HĐND tỉnh trong tháng 12/2021.
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- Cử tri thành phố Hội An đề nghị đầu tư xây dựng kè biển Cửa Đại, Cẩm 
An trước mùa mưa bão để bảo đảm an toàn đời sống Nhân dân.

Để từng bước khắc phục trình trạng sạt lở đang diễn ra nghiêm trọng tại bờ 
biển Cửa Đại, thành phố Hội An trong những năm gần đây; UBND tỉnh đã giao 
Ban Quản lý đầu tư xây dựng các dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn 
phối hợp với các Sở, ngành, địa phương tham mưu và thực hiện quản lý đầu tư 
một số dự án:

Dự án Chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ biển Hội An, thành phố Hội An 
tỉnh Quảng Nam kết hợp nạo vét Cửa Đại: Công trình đã thi công hoàn thành và 
đưa vào sử dụng vào tháng 10/2020, đến nay công trình vẫn đang phát huy hiệu 
quả tốt.

Dự án Chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ biển Cửa Đại, TP Hội An: dự 
án đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2624/QĐ-UBND ngày 
25/9/2020 với tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng từ Công trình đã bắt đầu khởi công 
xây dựng từ 15/7/2021, đến nay đã thi công đạt 15% khối lượng. Dự kiến thi 
công hoàn thành trước mùa mưa lũ năm 2022.

Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An (AFD): dự án đã được 
Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 
1028/QĐ-TTg ngày 15/8/2019, sử dụng vốn vay của cơ quan Phát triển Pháp và 
đối ứng ngân sách tỉnh. Tổng vốn đầu tư cho dự án là 42 triệu Euro (tương 
đương 1.128 tỷ đồng). Hiện tại đơn vị tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi 
đang hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến của đơn vị thẩm tra và Nhà tài trợ. Hiện nay, 
nhà tài trợ chuẩn bị tuyển tư vấn phản biện, dự kiến đến quý I/2022 mới có thể 
ký kết Hiệp định và triển khai các bước tiếp theo.

Đối với việc khắc phục tình trạng bồi lấp nghiêm trọng tại bờ biển Cửa Đại 
gây khó khăn cho việc lưu thông của các phương tiện tàu thuyền: 

Dự án Chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ biển Cửa Đại, TP Hội An đã 
triển khai thi công từ tháng 7/2021, hiện nay đang thi công hạng mục đê ngầm 
và đúc khối Haro; hạng mục nạo vét luồng Cửa Đại về phía Bắc sẽ tiến hành thi 
công trong quý I/2022.

- Cử tri các huyện: Phú Ninh, Duy Xuyên đề nghị có cơ chế, biện pháp để 
giải quyết kịp thời những ảnh hưởng, tồn tại trong quá trình thi công đường cao 
tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi gây ra, như: sạt lở đất gây vùi lấp ruộng đất, kênh 
mương; gây ngập úng, tràn nước vào nhà dân (đơn vị thi công đã cam kết 
nhưng chậm thực hiện).

Đối với việc hoàn trả đường giao thông, HĐND tỉnh đã thống nhất chủ 
trương giải quyết tại Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 25/7/2020, hiện nay 
các địa phương đã thực hiện xong (trừ 02 tuyến đường ĐT.611 và ĐT.617 chưa 
thực hiện do chưa được bố trí nguồn vốn).

Để giải quyết các vấn đề bức xúc khác do việc xây dựng tuyến đường cao  
tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi gây ra trên địa bàn, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND 
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các huyện có tuyến đường đi qua rà soát, đề xuất bố trí ngân sách địa phương để 
giải quyết.

- Cử tri huyện Tiên Phước đề nghị giải quyết dứt điểm việc tranh chấp đất 
giữa phân trại tạm giam Tiên Lãnh (thuộc Công an tỉnh) với nhân dân xã Tiên 
Ngọc vì hiện nay việc quản lý diện tích đất này không rõ ràng, dẫn đến tranh 
chấp kéo dài.

Để giải quyết dứt điểm các kiến nghị của cử tri xã Tiên Lãnh, Tiên Ngọc; 
xử lý nghiêm các hộ gia đình, cá nhân có hành vi lấn, chiếm diện tích 535 ha 
đất mà UBND tỉnh giao cho Phân trại tạm giam Tiên Lãnh - Công an tỉnh theo 
chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện Tiên Phước đã tổ chức kiểm tra và báo 
cáo như sau:

UBND huyện Tiên Phước đã ban hành các Công văn số 619/UBND-TH 
ngày 03/5/2019, Công văn số 1855/UBND-TH ngày 22/11/2019, Công văn số 
2548/UBND-TH ngày 16/8/2021 gửi Phân trại tạm giam Tiên Lãnh, Công an 
tỉnh để phối hợp giải quyết các kiến nghị, phản ảnh của cử tri và xử lý tình trạng 
lấn, chiếm đất của Phân trại tạm giam Tiên Lãnh - Công an tỉnh nhưng chưa 
nhận được phản hồi của Công an tỉnh; Báo cáo số 343/BC-UBND ngày 
06/9/2021 gửi UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường về việc quản lý, sử 
dụng đất của Phân trại tạm giam Tiên Lãnh - Công an tỉnh.

Ngày 18/8/2021, UBND xã Tiên Ngọc, huyện Tiên Phước báo cáo UBND 
huyện về việc người dân phản ảnh Phân trại tạm giam Tiên Lãnh – Công an tỉnh 
huy động cán bộ và phạm nhân nhổ cây keo của ông Nguyễn Kim Long ở tại 
thôn 4, xã Tiên Ngọc, huyện Tiên Phước và các hộ dân khác gây ra dư luận 
không tốt, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã Tiên Ngọc.

Tình hình sử dụng đất của người dân trong khu vực Trại giam Tiên Lãnh: 
Theo báo cáo của UBND các xã Tiên Lãnh, Tiên Ngọc về các hộ gia đình, cá 
nhân của hai xã đang sử dụng đất trong khu vực đất UBND tỉnh giao cho Phân 
trại giam Tiên Lãnh:

Xã Tiên Ngọc: Theo kết quả khảo sát, kê khai thời điểm, quá trình sử dụng 
đất của người dân, UBND xã Tiên Ngọc báo cáo như sau: Hiện nay có 42 hộ 
gia đình, cá nhân sử dụng đất trong khu vực diện tích đất mà UBND tỉnh giao 
đất cho Phân trại giam Tiên Lãnh theo Quyết định số 5088/QĐ-UBND ngày 
31/12/2001, trong đó: 

05 hộ gia đình đã trả đất cho Phân trại tạm giam Tiên Lãnh Trần Thị Yến, 
Trần Yên, Võ Thị Thu, Trần Hưng, Huỳnh Công Ba cùng ở tại thôn 3, xã Tiên 
Ngọc). 

06 hộ gia đình đã đươc UBND huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất ngày 07/01/1997 theo Nghị định 64/CP với các loại đất như: đất ở, đất cây 
lâu năm và đất lúa. Nguồn gốc đất: theo 06 hộ gia đình này kê khai thì khai 
hoang, sử dụng từ năm 1975 cho đến nay.

31 hộ gia đình chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nguồn 
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gốc đất: theo 31 hộ gia đình này kê khai khai hoang từ năm 1975 đến trước năm 
2003 và sử dụng cho đến nay.

Diện tích đất mà 37 hộ gia đình, cá nhân sử dụng trong khu vực diện tích 
đất mà UBND tỉnh giao đất cho Phân trại giam Tiên Lãnh khoảng 41 ha, trong 
đó: Diện tích đất lúa 1,0102ha; Diện tích đất trồng cây lâu năm 1,884 ha; Diện 
tích đất ở: 0,12 ha; Diện tích đất trồng hàng năm 0,2402 ha; Diện tích đất rừng 
sản xuất: 36,85 ha.

Xã Tiên Lãnh: Theo kết quả khảo sát, kê khai thời điểm, quá trình sử dụng 
đất của người dân, UBND xã Tiên Lãnh báo cáo như sau: Hiện nay có 29 hộ gia 
đình, cá nhân sử dụng đất (chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) 
trong khu vực diện tích đất mà UBND tỉnh giao đất cho Phân trại giam Tiên 
Lãnh theo Quyết định số 5088/QĐ-UBND ngày 31/12/2001, trong đó:

27 hộ gia đình, cá nhân ở tại thôn 1, xã Tiên Lãnh; 02 hộ gia đình, cá nhân 
ở tại thôn 3, thôn 9, xã Tiên Lãnh; với tổng diện tích kê khai là: 82,2 ha. Nguồn 
gốc đất: 25 hộ gia đình, cá nhân kê khai sử dụng đất trước năm 2001, với diện 
tích: 75,7 ha; 04 hộ gia đình, cá nhân kê khai sử dụng sau năm 2001, với diện 
tích: 6,5 ha.

Để giải quyết dứt điểm ý kiến cử tri, đề nghị của xã Tiên Lãnh, Tiên Ngọc 
và việc Nhân dân sử dụng đất trong khu vực mà UBND tỉnh giao đất cho Phân 
trại giam Tiên Lãnh tại Quyết định số 5088/QĐ-UBND ngày 31/12/2001 theo 
đúng quy định của pháp luật; UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp 
với UBND huyện Tiên Phước thực hiện các nội dung, cụ thể như sau:

Nghiên cứu phương án hợp đồng với tổ chức có chức năng đo đạc để xác 
định ranh giới, mốc giới, diện tích đất mà UBND tỉnh giao cho Phân trại tạm 
giam Tiên Lãnh ra ngoài thực địa để thuận lợi cho công tác quản lý. Đồng thời, 
xác định cụ thể diện tích đất của các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng nằm 
trong diện tích đất UBND tỉnh giao cho Phân trại tạm giam Tiên Lãnh.

Phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện Tiên Phước và UBND xã 
Tiên Lãnh, Tiên Ngọc tiến hành kiểm tra, xác minh nguồn gốc, thời điểm sử 
dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng trong khu vực UBND tỉnh 
giao cho Phân trại tạm giam Tiên Lãnh để làm cơ sở giải quyết theo quy định 
của pháp luật, cụ thể là:

Đối với diện tích đất mà các hộ gia đình, cá nhân sử dụng trước ngày 
UBND tỉnh giao đất cho Phân trại tạm giam Tiên Lãnh nhưng đã được cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất; nếu Công an tỉnh có nhu cầu sử dụng diện tích đất này thì lập hồ sơ, 
thủ tục bồi thường theo quy định của pháp luật; Công an tỉnh không sử dụng 
diện tích đất này thì lập hồ sơ, thủ tục trả lại cho các hộ gia đình, cá nhân theo 
quy định của pháp luật.

Đối với các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất sau khi UBND tỉnh giao đất 
cho Phân trại tạm giam Tiên Lãnh hoặc có hành vi lấn, chiếm đất trái phép đối 
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với diện tích đất mà UBND tỉnh giao cho Phân trại tạm giam Tiên Lãnh thì phối 
hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan của huyện Tiên Phước, xã Tiên Lãnh, 
Tiên Ngọc tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, cá nhân tự nguyện trả lại đất 
cho Phân trại tạm giam Tiên Lãnh quản lý. Nếu các hộ gia đình, cá nhân không 
chấp hành thì lập hồ sơ, thủ tục xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đề nghị Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND huyện Tiên Phước triển 
khai thực hiện; báo cáo kết quả về Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh trước 
ngày 31/3/2022 để theo dõi, chỉ đạo.

- Cử tri huyện Thăng Bình đề nghị nạo vét cống thoát nước hai bên đường 
ĐT 613 (từ Quốc lộ 1A đến khu vực Trung tâm sát hạch và cấp giấy phép lái xe 
Quảng Nam).

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với 
UBND huyện Thăng Bình kiểm tra hiện trường trong năm 2020; nguyên nhân 
ngập do UBND huyện Thăng Bình san nền xây dựng khu dân cư. Để giải quyết, 
trong năm 2021, UBND huyện Thăng Bình đã bố trí kinh phí để UBND xã Bình 
Nguyên triển khai xây dựng hệ thống mương thu gom và dẫn nước chống ngập. 
Tuy nhiên, qua khảo sát thì trên tuyến lại phát sinh các điểm ngập khác.

Việc này, UBND tỉnh đã giao Sở Giao thông vận tải tiếp tục phối hợp với 
UBND huyện Thăng Bình để giải quyết. Đồng thời, đề nghị các  ngành, các địa 
phương khi quy hoạch, xây dựng các công trình, nhất là các khu  dân cư, khu đô 
thị cần có sự nghiên cứu cẩn thận, tránh gây đọng nước trên đường giao thông 
đang khai thác.

- Cử tri huyện Duy Xuyên đề nghị khảo sát lắp đặt đèn tín hiệu giao thông 
tại khu vực nút giao thông trên quốc lộ 1A tại cầu Bầu Vân (đoạn thị trấn Nam 
Phước).

Hiện nay, đối với các đèn tín hiệu trên Quốc lộ 1, Ban ATGT tỉnh đã tổng 
hợp, đề nghị Cục đường bộ Việt Nam kiểm tra, giải quyết.

Đối với đèn tín hiệu trên hệ thống ĐT: Sở Giao thông vận tải đã rà soát,  
bố trí nguồn vốn bảo trì triển khai 04 vị trí (01 vị trí tại chợ cá Thanh Hà, thành  
phố Hội An; 02 vị trí thuộc tuyến ĐT.609 và 01 vị trí trên tuyến ĐT.611); hiện 
nay các công trình đang thi công, dự kiến đưa vào vận hành trong tháng  
12/2021.

- Cử tri huyện Phước Sơn:
+ Đề nghị quan tâm đầu tư, nâng cấp hệ thống cống thoát nước trên tuyến 

đường 14E đoạn qua xã Phước Hiệp để đảm bảo an toàn trong việc đi lại của 
Nhân dân; 

Hiện nay, Bộ Giao thông Vận tải đang lập chủ trương đầu tư mở rộng, 
nâng cấp Quốc lộ 14E trong giai đoạn 2021-2025; UBND tỉnh đã giao Sở Giao 
thông Vận tải tiếp tục theo dõi, phối hợp để giải quyết vấn đề cử tri kiến nghị 
trong quá trình triển khai dự án mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 14E.
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+ Nâng cấp hệ thống mạng cáp quang tại xã Phước Lộc để thuận tiện 
trong việc triển khai các hoạt động của chính quyền địa phương.

UBND tỉnh ban hành văn bản số 3836/UBND-KGVX ngày 25/6/2021 về 
đầu tư phát triển hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam gửi Bộ Thông 
tin và Truyền thông. Theo đó, đề xuất đầu tư 09 trạm BTS để phủ sóng tuyến 
đường Đông Trường Sơn đoạn qua tỉnh Quảng Nam (trong đó có đoạn qua 
huyện Phước Sơn). Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ động theo dõi ý 
kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông để tham mưu UBND tỉnh đầu tư phát 
triển hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong thời gian đến.

- Cử tri huyện Đông Giang đề nghị công nhận xã Tư, huyện Đông Giang, 
tỉnh Quảng Nam là xã An toàn khu.

UBND tỉnh đã có Công văn số 2874/UBND-NC ngày 28/5/2020 và hồ sơ 
kèm theo đề nghị Bộ Nội vụ thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét 
quyết định công nhận xã An toàn khu đối với xã Quế Phong, huyện Quế Sơn và 
xã Tư, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 
diễn biến phức tạp, Bộ Nội vụ chưa tổ chức đoàn khảo sát thực tế địa phương và 
trình Chính phủ xem xét quyết định. Giao Sở Nội vụ chủ động liên hệ và đề 
nghị Bộ Nội vụ sớm giải quyết trong thời gian đến khi tình hình dịch bệnh được 
kiểm soát.

*             *
                                                                      *

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 152/BC-HĐND ngày 21/10/2021 của HĐND tỉnh 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 số 7647/UBND-TH ngày 
28/10/2021; 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 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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