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BÁO CÁO
Trả lời ý kiến cử tri trong tỉnh

(Đối tượng hội viên Hội Cựu chiến binh và Hội Cựu Thanh niên xung phong)
        
Theo đề nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam tại Công văn 

số 71/ĐĐBQH-VP ngày 17/9/2021 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri là hội 
viên Hội Cựu chiến binh và Hội Cựu Thanh niên xung phong trên địa bàn tỉnh; 
UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương liên quan giải quyết, trả lời ý 
kiến cử tri theo thẩm quyền; tại báo cáo này, UBND tỉnh xin tổng hợp trả lời 
một số nội dung chính như sau:

1. Việc sắp xếp hợp nhất, sáp nhập giữa các hội ở cấp huyện, cấp xã 
thiếu thống nhất, mỗi nơi làm một kiểu, gây khó khăn trong công tác chỉ 
đạo, điều hành, hướng dẫn và triển khai nhiệm vụ cho các tổ chức hội, tác 
động đến tư tưởng của cán bộ, hội viên. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các địa 
phương thực hiện thống nhất, đồng bộ trong việc sắp xếp các tổ chức hội; 
trong đó, đề nghị không hợp nhất Hội Cựu Thanh niên xung phong với các 
hội khác; quan tâm tạo điều kiện, hỗ trợ kinh phí thường xuyên để các hội 
hoạt động hiệu quả. Đồng thời, định hướng cơ cấu độ tuổi cán bộ chủ chốt 
đối với Hội Cựu Thanh niên xung phong các cấp cho phù hợp tình hình 
thực tế.

- Việc sắp xếp hợp nhất, sáp nhập giữa các hội ở cấp huyện, cấp xã 

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.

Ngày 15/7/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1893/QĐ-UBND về 
việc xác định hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ hoạt động trong phạm vi 
tỉnh Quảng Nam (gồm 14 hội, trong đó có Hội Cựu thanh niên xung phong); 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, Điều 1 của Quyết định này 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”.
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Đồng thời, thực hiện Quyết định số 1894/QĐ-UBND ngày 15/7/2020 của 
UBND tỉnh về sửa đổi Đề án sắp xếp các tổ chức hội quần chúng trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam, giai đoạn 2018-2021 ban hành kèm theo Quyết định số 3533/QĐ-
UBND ngày 23/11/2018, trong đó “Giao trách nhiệm UBND các huyện, thị xã, 
thành phố tiến hành rà soát các hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ hoạt 
động trong phạm vi cấp huyện (trước đây gọi là hội có tính chất đặc thù theo 
Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 01/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ) và 
căn cứ Kế hoạch số 310-KH/TU ngày 17/4/2020 của Tỉnh ủy, báo cáo Ban 
Thường vụ cấp ủy cùng cấp xem xét, quyết định. Tiếp tục sắp xếp các hội theo 
đúng tinh thần Kế hoạch số 310- KH/TU ngày 17/4/2020 của Tỉnh ủy Quảng 
Nam; đồng thời theo dõi, chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn trong việc sắp 
xếp hội, hoàn thành việc sắp xếp hội ở địa phương theo đúng yêu cầu nêu trên”. 

Như vậy, việc tổ chức sáp nhập, chia, tách các tổ chức hội thuộc thẩm 
quyền của Ban Thường vụ Huyện, Thị, Thành ủy và Chủ tịch UBND cấp huyện 
(Sau khi có Quyết định số 1893/QĐ-UBND, Quyết định số 1894/QĐ-UBND, 
một số địa phương đã sắp xếp, sáp nhập hội theo Đề án được phê duyệt tại 
Quyết định số 3533/QĐ-UBND đề nghị được tách ra theo hướng tổ chức hội có 
hệ thống từ tỉnh đến cơ sở).

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 có văn bản 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. 

UBND tỉnh đề nghị các địa phương, đơn vị khẩn trương thực hiện, báo 
cáo về UBND tỉnh và Sở Nội vụ. Giao Sở Nội vụ theo dõi, tham mưu về mô 
hình tổ chức, hoạt động của các hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ hoạt 
động ở các địa phương. 

- Định hướng cơ cấu độ tuổi cán bộ chủ chốt đối với Hội Cựu Thanh niên 
xung phong các cấp cho phù hợp tình hình thực tế

Việc cơ cấu nhân sự chủ chốt thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành hội 
các cấp; tuy nhiên phải đảm bảo quy định theo Kết luận số 58-KL/TW ngày 
12/9/2019 của Ban Bí thư về độ tuổi tham gia công tác hội và Hướng dẫn số 30-
HD/BTCTW ngày 13/4/2020 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn thực hiện 
Kết luận số 58-KL/TW ngày 12/9/2019 của Ban Bí thư.

- Tạo điều kiện, hỗ trợ kinh phí thường xuyên để các hội hoạt động

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 
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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.

2. Đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Bộ CHQS tỉnh) quan tâm hỗ 
trợ, tạo điều kiện thuận lợi để sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội 
đã nghỉ hưu được hưởng đầy đủ quyền lợi chế độ an điều dưỡng (như: tổ 
chức đưa, đón các đối tượng đi an điều dưỡng theo Đoàn, đảm bảo an toàn 
và định kỳ tổ chức theo đúng quy định tại Thông tư số 158/2011/TT-BQP 
của Bộ Quốc phòng về thực hiện một số chế độ, chính sách góp phần chăm 
sóc đối với cán bộ quân đội nghỉ hưu).

Căn cứ Điểm b, Khoản 1, Điều 4, Thông tư 158/2011/TT-BQP ngày 
15/8/2011 của Bộ Quốc phòng về việc thực hiện một số chế độ, chính sách góp 
phần chăm sóc đối với cán bộ quân đội nghỉ hưu. “Hàng năm, Bộ Quốc phòng 
cấp 7.050 phiếu mời (80% phiếu mời cá nhân, 20% phiếu mời gia đình) để mời 
đối tượng 2 trở xuống đi an điều dưỡng tại các Đoàn an điều dưỡng quân đội”. 
Theo đó, hàng năm Bộ CHQS tỉnh được Quân khu phân bổ từ 45 đến 55 phiếu 
mời an dưỡng (trong năm 2021 mời an dưỡng đối với đối tượng 1 là 07 phiếu, 
đối tượng 2 là 45 phiếu).

Theo Khoản c, Điểm 2, Điều 4, Thông tư 158/2011/TT-BQP “Đối tượng 
có phiếu mời gia đình; cá nhân có phiếu mời đi lẻ (không theo Đoàn) khi đi an 
điều dưỡng nếu tự túc phương tiện hoặc đi bằng phương tiện giao thông công 
cộng (ô tô khách, tàu hỏa, tàu thủy) thì được thanh toán tiền tàu xe cho cả lượt đi 
và lượt về theo giá vé tàu xe thông thường tại thời điểm thanh toán, tổng quãng 
đường không quá 1.200km. Tiền tàu xe do Đoàn an điều dưỡng nơi cán bộ đến 
nghỉ trực tiếp thanh toán chi trả”.

Theo Điểm d, Khoản 2, Điều 4, Thông tư 158/2011/TT-BQP “Đối tượng 
có phiếu mời cá nhân do Bộ CHQS tỉnh thành phố tổ chức đi nghỉ tập trung”. 
Tuy nhiên, số lượng phiếu được Quân khu phân bổ được bố trí ở nhiều Đoàn an 
điều dưỡng khác nhau trong cả nước (từ Đoàn an dưỡng 259 Đồ Sơn, Hải Phòng 
đến Đoàn an dưỡng 28 Vũng Tàu), thời gian nghỉ an dưỡng giữa các đối tượng 
cũng không trùng nhau và được phân bổ đều cho các tháng trong năm (phiếu 
mời gia đình mỗi tháng chia thành 4 đợt, phiếu mời cá nhân mỗi tháng chia 
thành 3 đợt). Vì vậy, thời gian qua Bộ CHQS tỉnh khó bố trí phương tiện để đưa 
đón cán bộ quân đội nghỉ hưu đi nghỉ dưỡng theo nguyện vọng.

UBND tỉnh đề nghị Bộ CHQS tỉnh kiến nghị Quân khu phân bổ, bố trí 
Đoàn an điều dưỡng cho hợp lý để thuận lợi thực hiện chế độ, chính sách góp 
phần chăm sóc đối với cán bộ quân đội nghỉ hưu. Đồng thời căn cứ Khoản 4, 
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Điều 4, Thông tư 158/2011/TT-BQP ngày 15/8/2011, Bộ CHQS tỉnh "chủ trì xây 
dựng kế hoạch, cử cán bộ đưa, đón cán bộ đi an điều dưỡng tập trung; phối hợp 
với Hội Cựu chiến binh cùng cấp tham mưu, đề nghị cấp ủy, chính quyền địa 
phương hỗ trợ kinh phí tổ chức đưa đón, gặp mặt đối tượng" theo đúng quy định.

3. Đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh chỉ đạo Bảo hiểm xã hội cấp huyện 
phối hợp với Hội Cựu chiến binh cùng cấp hướng dẫn thủ tục chuyển đổi 
mức hưởng bảo hiểm y tế đối với Cựu chiến binh theo quy định tại Điểm 1 
phần III Hướng dẫn số 97/HD-CCB ngày 18/01/2021 của Ban Chấp hành 
Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam về thực hiện chế độ, chính sách 
đối với Cựu chiến binh theo quy định tại Thông tư số 03/2020/TT-
BLĐTBXH ngày 25/02/2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Thực hiện văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6406/UBND-TH 
ngày 21/9/2021 về việc tham mưu, giải quyết trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri theo 
Công văn 71/ĐĐBQH-VP, Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam đã ban hành Công văn 
số 1737/BHXH-QLT ngày 30/9/2021 về việc phối hợp thực hiện đổi mã quyền lợi 
hưởng BHYT đối với Cựu chiến binh, cụ thể:   

 - Hiện nay, Bảo hiểm xã hội (BHXH) các huyện, thị xã, thành phố đã tiếp 
nhận và thực hiện đổi mã quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) cho 
người tham gia BHYT là Cựu chiến binh theo quy định tại Nghị định số 
157/2016/NĐ-CP ngày 24/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 
150/2006/NĐ-CP ngày 12 /12/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 
số điều pháp lệnh Cựu chiến binh và các văn bản hướng dẫn của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Nghị định số 
146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 
dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế và các văn bản hướng 
dẫn thi hành kịp thời theo đúng quy định.

 - BHXH tỉnh yêu cầu BHXH các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với 
Hội Cựu chiến binh để tuyên truyền đến người tham gia BHYT là Cựu chiến 
binh biết quyền lợi được hưởng khi khám chữa bệnh.

 - Đối với việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị đổi mã quyền lợi của người tham 
gia BHYT là Cựu chiến binh thì nhanh chóng xem xét thực hiện; trong quá trình 
thực hiện, nếu có vướng mắc về hồ sơ, thủ tục cần phối hợp với Hội Cựu chiến 
binh để xem xét giải quyết.

 UBND tỉnh đề nghị Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố phối 
hợp với Hội Cựu chiến binh cùng cấp để tuyên truyền, hướng dẫn và thực hiện 
đúng theo Công văn số 1737/BHXH-QLT ngày 30/9/2021. 

4. Một số Cựu chiến binh phản ánh: việc cấp Giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất cho người dân còn chậm so với quy định; trong khi đó, những 
người mua bán bất động sản hoặc thông qua các “cò đất” trong thời gian 
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ngắn lập thủ tục đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gây bức 
xúc trong Nhân dân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra, chấn chỉnh.

Việc giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân 
thời gian qua, 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, việc 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, Sở Tài nguyên và Môi 
trường đã 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. 

Căn cứ Quyết định số 1389/QĐ-UBND ngày 24/5/2021 của UBND tỉnh về 
việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện được sửa 
đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản 
lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam, theo đó toàn bộ hồ sơ công 
dân nộp đều có phiếu tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cấp huyện, Chi 
nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai không nhận trực tiếp từ người dân mà nhận hồ 
sơ từ Bộ phận một cửa chuyển đến, cán bộ chuyên môn thẩm định, lập thủ tục 
trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký Giấy chứng nhận.

Do đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường quán triệt, chỉ 
đạo Văn phòng Đăng ký đất đai, các Chi nhánh có thư xin lỗi theo đúng tinh 
thần tại Quyết định số 3200/QĐ-UBND ngày 07/10/2019 của UBND tỉnh về 
quy định trách nhiệm công khai xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính cho 
cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đối với việc giải quyết hồ sơ 
chậm so với quy định. Đồng thời chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai, phối hợp 
với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn thủ tục, hồ sơ cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất cho công dân và giải quyết theo đúng quy định. 

5. Cử tri xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành đề nghị UBND tỉnh xem 
xét cho địa phương được chuyển đổi mục đích một số diện tích đất lúa nhỏ 
lẽ, nằm xen kẻ trong khu dân cư sang đất ở nhằm tạo điều kiện cho người 
dân khu vực nông thôn có thu nhập thấp mua đất để làm nhà; đồng thời, 
tránh tác động ô nhiễm môi trường sống trong địa bàn dân cư do sử dụng 
thuốc bảo vệ thực vật.

Theo Điều 52, Luật Đất đai năm 2013: Căn cứ để giao đất, cho thuê đất, 
cho phép chuyển mục đích sử dụng đất:
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“1. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, 
thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.”

Do đó, khi tổ chức thẩm định nhu cầu sử dụng đất, chuyển mục đích sử 
dụng đất lúa sang mục đích đất ở tại nông thôn tại xã Tam Xuân 1, đề nghị 
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Núi Thành căn cứ vào các nội dung nêu 
tại Điều 7, Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 và Điều 9, Thông 
tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 
Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện Núi Thành được UBND tỉnh phê 
duyệt, đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân để tổ chức 
thẩm định (tại cuộc họp thẩm định hoặc ý kiến bằng văn bản của các cơ quan, 
tổ chức, cá nhân có liên quan hoặc kết quả kiểm tra thực địa) và phối hợp với 
UBND cấp xã nơi có đất tổ chức xem xét nhu cầu chuyển mục đích của hộ gia 
đình, cá nhân; trong đó cần căn cứ số nhân khẩu, số cặp vợ chồng thực tế cùng 
chung sống trong hộ gia đình, khả năng thực hiện nghĩa vụ tài chính và hạn mức 
giao đất tại địa phương để trình UBND huyện xem xét, quyết định.

6. Hiện nay, trên địa bàn thành phố Tam Kỳ còn quá nhiều tuyến 
đường giao thông đầu tư dỡ dang, thiếu kết nối, ảnh hưởng đến phát triển 
kinh tế - xã hội, đời sống của Nhân dân trong vùng dự án, nhất là tuyến 
đường N10, khu dân cư khối phố Mỹ Nam, phường An Mỹ, thành phố Tam 
Kỳ quy hoạch “treo” hàng chục năm. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND 
thành phố Tam Kỳ kiểm tra và sớm có giải pháp đầu tư hoàn thành các 
tuyến đường còn dỡ dang trên địa bàn thành phố.

Thời gian qua, thành phố Tam Kỳ được quan tâm, đầu tư nhiều dự án. 
Trong đó một số dự án trọng điểm đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, góp phần 
vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương như: Đường chiến lược Điện 
Biên Phủ; Nâng cấp, mở rộng tuyến đường nối Quốc lộ 1A đến đường Cao tốc 
Đà Nẵng – Quảng Ngãi; Đường trục chính vào khu công nghiệp Tam Thăng;… 
Tuy nhiên, vẫn còn một số dự án tiến độ thực hiện chưa đảm bảo do nhiều 
nguyên nhân (nguồn vốn, giải phóng mặt bằng, thời tiết …), theo ý kiến phản 
ảnh của cử tri như:

- Đối với dự án Đường N10 và khu dân cư hai bên đường (đoạn từ đường 
Phan Châu Trinh - Nguyễn Thái Học và từ đường Hùng Vương -Nguyễn Đình 
Chiểu).

  Dự án đã phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán tại Quyết định số 
5581/QĐ-UBND ngày 17/9/2018 của UBND thành phố Tam Kỳ; Đến nay đã 
bàn giao mặt bằng thực tế tại hiện trường 07 đợt với diện tích 12.756m2 (đạt tỷ 
lệ 53,5% tổng diện tích), dự kiến tiến độ thực hiện dự án:



7

  Dự án Đường N10 và khu dân cư hai bên đường (đoạn từ đường Phan 
Châu Trinh - Nguyễn Thái Học) hoàn thành đưa vào sử dụng trong Quý I/2022.          

 Dự án Đường N10 và khu dân cư hai bên đường (từ đường Hùng Vương 
- Nguyễn Đình Chiểu) hoàn thành đưa vào sử dụng trong Quý IV/2022.       

 - Đối với dự án Khớp nối, chỉnh trang Khu dân cư tổ 10, phường An Mỹ 
(khối phố Mỹ Nam, phường An Mỹ): UBND thành phố Tam Kỳ đã phê duyệt 
chủ trương đầu tư và triển khai thi công vào năm 2022.

 - Kế hoạch triển khai các dự án khớp nối hạ tầng giao thông, thoát nước 
trên địa bàn thành phố Tam Kỳ giai đoạn 2021-2025. 

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy Quảng Nam tại Thông báo số 98-TB/TU 
ngày 22/01/2021 về kết luận của Ban thường vụ Tỉnh ủy tại buổi làm việc với 
Ban thường vụ Thành ủy Tam Kỳ. Đến nay, UBND thành phố Tam Kỳ đã rà 
soát hiện trạng hạ tầng giao thông, thoát nước và đưa vào kế hoạch đầu tư công 
trung hạn (2021-2025) để đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông chính 
của thành phố: Đường gom Nguyễn Hoàng; Hoàn thiện đường Bạch Đằng; 
Đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ Hùng Vương - Nguyễn Hoàng); Đường Lam 
Sơn khớp nối với đường Trần Đại Nghĩa; Đường Nguyễn Phúc Chu nối dài; 
Đường N24 (đoạn từ đường Huỳnh Thúc Kháng đến đường Điện Biên Phủ)... 

UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố Tam kỳ phối hợp với các đơn vị liên 
quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đúng quy định, triển khai thực hiện các dự án 
đúng tiến độ và kế hoạch đề ra để hoàn thành sớm đưa vào khai thác sử dụng.

UBND tỉnh ghi nhận, 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 được tốt hơn. UBND tỉnh xin tiếp thu và sẽ thường xuyên 
kiểm tra, chỉ đạo các ngành, địa phương thuộc UBND tỉnh xử lý, giải quyết sớm 
những phản ánh, đề nghị thiết thực mà cử tri quan tâm theo thẩm quyền. 

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

[daky]
Lê Trí Thanh
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