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BÁO CÁO
Trả lời ý kiến cử tri trong tỉnh
(Trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV)
Thực hiện Công văn số 106/ĐĐBQH-VP ngày 18/10/2019 của Đoàn Đại
biểu Quốc hội tỉnh về đề nghị trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp
thứ 8, Quốc hội khóa XIV; 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. Về nông thôn mới, xây dựng cơ bản, giao thông
+ Về đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng
cường phát huy hiệu quả việc đầu tư các hạng mục của công trình xây dựng nông
thôn mới (sân vận động, chợ), đảm bảo phục vụ nhu cầu cuộc sống cho người dân,
tránh đầu tư đủ tiêu chuẩn rồi bỏ không, gây lãng phí:
Nội dung chỉ đạo đầu tư để phát huy hiệu quả các công trình đầu tư trong
Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, nhất là các công trình đầu tư thuộc
tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa và chợ nông thôn được UBND tỉnh chỉ đạo tại nhiều
văn bản như: Quyết định số 2526/QĐ-UBND ngày 14/7/2017, Công văn số
1016/UBND-KTTH ngày 01/3/2018; cụ thể tại Quyết định số 2526/QĐ-UBND
ngày 14/7/2017 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây
dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020, UBND tỉnh đã chỉ đạo:
Khi phân bổ vốn thực hiện Chương trình nông thôn mới cho các công trình, dự án
phải bảo đảm hợp lý, khoa học và có hiệu quả, trong đó cần lựa chọn để ưu tiên
làm trước các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu, tập trung xây dựng, nâng cấp các
công trình ở xã, thôn trực tiếp gắn với phát triển sản xuất và đời sống hằng ngày
của người dân, phù hợp với quy hoạch xây dựng xã NTM (như công trình thủy lợi,
giao thông, điện, nước sạch, môi trường, trường học, trạm y tế...). Không máy
móc, rập khuôn theo quy định về tỷ lệ, khối lượng trong thực hiện các tiêu chí về
cơ sở hạ tầng, nhất là việc xây dựng trụ sở xã, nhà văn hóa xã/thôn, khu thể thao
xã/thôn, chợ nông thôn, nghĩa trang nhân dân,... cần xem xét kỹ về tính thiết thực,
hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí.
Tuy nhiên trong thời gian qua, việc khai thác hiệu quả các công trình sân
vận động, chợ trong xây dựng NTM ở một số địa phương chưa tốt, nhiều sân
vận động, chợ được đầu tư nhưng không hoạt động hoặc hoạt động không hiệu
quả vẫn còn xảy ra theo như ý kiến của cử tri.

Do đó, trong thời gian đến, yêu cầu các Sở, ngành liên quan và UBND các
huyện, thị xã, thành phố rà soát lại các sân vận động, chợ hoạt động không hiệu
quả để có giải pháp khai thác đúng mục tiêu đầu tư đã được duyệt.
+ Về đề nghị xem xét mở rộng và đầu tư hệ thống thoát nước hai bên đường
của tuyến đường Tam Kỳ - Phú Ninh; sớm phân bổ nguồn kinh phí hỗ trợ đầu tư,
nâng cấp tuyến đường ĐH 1 (từ xã Tiên Phong đi thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên
Phước); hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng đường vành đai thị trấn Thạnh Mỹ, huyện
Nam Giang; xây dựng đập thủy lợi Đại Phong (thôn Tân Phong, xã Quế Lộc,
huyện Nông Sơn):
- Tuyến đường Tam Kỳ - Phú Ninh là tuyến đường do UBND huyện Phú
Ninh quản lý, vừa được hỗ trợ đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn vay OFID. Giao
UBND huyện Phú Ninh kiểm tra, giải quyết đề nghị của cử tri.
- Tuyến đường ĐH1 (Tiên Phong – Tiên Kỳ): đã được UBND tỉnh phê
duyệt đầu tư trong dự án Liên kết vùng khu vực miền Trung vay vốn Chính phủ
Hàn Quốc do BQL dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư.
Dự án chậm triển khai do quá trình thương thảo, đàm phán tín dụng vay vốn
chưa thực hiện xong. Giao BQL dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh tập
trung hoàn thành các thủ tục vay vốn, sớm triển khai thực hiện dự án.
- Tuyến vành đai thị trấn Thạnh Mỹ là tuyến đường đô thị do UBND huyện
Nam Giang quản lý. Việc đề nghị đầu tư xây dựng là cần thiết nhằm phát triển
kinh tế - xã hội địa phương nhưng cần thực hiện đúng quy hoạch, định hướng.
Giao UBND huyện Nam Giang nghiên cứu, cập nhật bổ sung quy hoạch và làm
việc với Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các Sở, ngành liên quan
khảo sát thực tế, xem xét sự cần thiết đầu tư, quy mô đầu tư để xem xét, bổ sung
kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo phân cấp quản lý đầu
tư xây dựng.
- Về đề nghị xây dựng đập thủy lợi Đại Phong (thôn Tân Phong, xã Quế
Lộc, huyện Nông Sơn):
Theo thông tin từ địa phương, công trình đập thủy lợi Đại Phong được xây
dựng từ năm 1993 đến nay đã bị xuống cấp. Địa phương đề xuất phương án xây
dựng mới hồ chứa Đại Phong thay cho đập thủy lợi cũ để phục vụ nước tưới cho
50ha đất trong sản xuất nông nghiệp - lâm nghiệp của hơn 100 hộ dân với tổng
mức đầu tư khoảng 20 tỷ đồng.
Hiện nay, tình hình xuống cấp, hư hỏng tại các công trình đập thủy lợi
trên địa bàn tỉnh rất nhiều, làm ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của nhân
dân. Đề nghị UBND huyện Nông Sơn báo cáo HĐND huyện xem xét tính bức
thiết quyết định đầu tư theo cơ chế phân cấp, trước mắt khắc phục ngay những
điểm sạt lở để bảo đảm an toàn đến đời sống và sản xuất của nhân dân. Đồng
thời, làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu
hỗ trợ kinh phí từ Chương trình kiên cố kênh mương, thủy lợi nhỏ, thủy lợi đất
màu hằng năm hoặc khi xuất hiện nguồn để cùng với ngân sách huyện đầu tư
nâng cấp.
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+ Cử tri huyện Đại Lộc đề nghị UBND tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí mở
rộng, lắp đặt các biển báo cảnh báo mất an toàn giao thông và gờ giảm tốc đoạn
đường từ cầu Giao Thủy đi ngã tư Ái Nghĩa và đoạn từ cầu Quảng Huế nối đường
ĐT 609 B (hiện 02 đoạn đường này có mặt đường hẹp, lưu lượng tham gia giao
thông lớn, thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông);
- Về lắp đặt các biển cảnh báo an toàn giao thông và gờ giảm tốc đoạn đường
từ cầu Giao Thủy đi ngã tư Ái Nghĩa: Để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến
ĐT609B đoạn nối từ cầu Giao Thủy đến thị trấn Ái Nghĩa, Sở Giao thông vận tải đã
rà soát, điều chỉnh di dời biển báo khu đông dân cư về sát cầu Giao Thủy nhằm hạn
chế tốc độ các phương tiện.
Trong thời gian tới, giao Sở Giao thông vận tải tiếp tục kiểm tra, rà soát các
nguy cơ mất an toàn giao thông để bổ sung các hạng mục cần thiết khác khi bố trí
được nguồn vốn.
- Đối với đoạn nối từ ĐT609B đi cầu Quảng Huế: Đây là tuyến đường ĐH do
UBND huyện Đại Lộc quản lý. Thời gian qua, UBND huyện Đại Lộc đã chỉ đạo các
ngành chức năng của huyện tiến hành khảo sát, lập dự toán kinh phí đầu tư mở rộng
nút giao thông tại Ngã ba Trường Mầm non Đại An, lắp đặt đèn tín hiệu, sơn vạch kẻ
đường, bố trí gờ giảm tốc trên tuyến đường này, đồng thời bố trí kinh phí để thực
hiện trong năm 2020.
+ Về đề nghị hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng tuyến đường ĐH 07.ĐL [từ xã
Đại An đi thôn 8, thôn 9, thôn 10 (nay là thôn Khương Mỹ, xã Đại Cường) đi thôn
Phước Bình (nay là thôn Phú Phước, xã Đại Minh) nối tuyến ĐH 03 tại ngã tư xã
Đại Minh]; nâng cấp đường từ bến đò ông Đốc đi thôn Thượng Phước (nay là thôn
2, xã Đại Hòa);
- Về đầu tư xây dựng tuyến đường ĐH 07.ĐL: Giai đoạn 2015-2020, bằng
nguồn vốn của Đề án kiên cố hóa mặt đường ĐH, UBND huyện Đại Lộc đã kiên cố
hóa tuyến đường ĐH07.ĐL với tổng chiều dài 7,1km (100% chiều dài tuyến); hiện
tại tuyến đường có bề rộng mặt đường 5,5m, chất lượng tốt, bảo đảm an toàn cho
giao thông đi lại.
- Về nâng cấp đường từ bến đò ông Đốc đi thôn Thượng Phước: Giao Sở Giao
thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục nghiên cứu, tham
mưu bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2020 và giai đoạn 2021-2025
công trình cầu Điện Quang (cầu ông Đốc) và đường dẫn vào cầu (nối từ cầu đến
ĐT.609B) để triển khai thực hiện khi cân đối được nguồn vốn.
+ Về đề nghị hỗ trợ kinh phí tiếp tục kè đoạn sông tại thôn Quảng Yên cũ (nay
là thôn Quảng Huế, xã Đại An); xây dựng cầu tại thôn Phú Lộc cũ (nay là thôn Phú
Nghĩa, xã Đại An) để nối với thôn 9, thôn 10 cũ (nay là thôn Khương Mỹ, xã Đại
Cường); đầu tư hệ thống nước tưới phục vụ sản xuất 180 ha đất lúa của xã Đại Hòa;
- Đối với việc kè đoạn sông tại thôn Quảng Yên (nay là thôn Quảng Huế,
xã Đại An):
Đề nghị UBND huyện Đại Lộc báo cáo đánh giá hiệu quả công trình Kè
chống sạt lở bờ sông Quảng Huế, đoạn từ thôn Phước Yên đến thôn Tư xã Đại
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An đã thực hiện năm 2015 và chỉ đạo các bộ phận liên quan tổ chức khảo sát,
đánh giá, phân loại mức độ sạt lở khu vực cử tri đề nghị để đề xuất thực hiện
theo Quy chế xử lý bờ sông, bờ biển được ban hành kèm theo Quyết định số
01/2011/QĐ-TTg ngày 04/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ.
Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương
tổng hợp, kiểm tra thực địa, xem xét tính cấp thiết và UBND huyện Đại Lộc chủ
động bố trí nguồn ngân sách địa phương để khắc phục những điểm sạt lở để bảo
đảm an toàn đến đời sống và sản xuất của nhân dân.
- Về xây dựng cầu tại thôn Phú Lộc cũ (nay là thôn Phú Nghĩa, xã Đại An) để
nối với thôn 9, thôn 10 cũ (nay là thôn Khương Mỹ, xã Đại Cường):
Giao UBND huyện Đại Lộc kiểm tra, quyết định đầu tư theo phân cấp và
làm việc với Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để
xem xét, tham mưu hỗ trợ khi xuất hiện nguồn.
- Về đầu tư hệ thống nước tưới phục vụ sản xuất 180 ha đất lúa của xã Đại
Hòa:
Hằng năm, UBND tỉnh đều phân bổ nguồn kinh phí cho các địa phương
thực hiện theo Nghị quyết số 205/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về cơ chế
đầu tư kiên cố hóa kênh mương, thủy lợi đất màu và thủy lợi nhỏ trên địa bàn
tỉnh, giai đoạn 2016-2020.
Xã Đại Hòa có 175 ha đất lúa, trong đó Trạm bơm Bàu Thạch Bộ tưới 103
ha, còn lại 72 ha do Chi nhánh Thủy lợi Đại Lộc tưới từ Trạm bơm Ái Nghĩa.
Trong những năm qua, công tác tưới của địa phương cơ bản đảm bảo, tuy nhiên
đối với Trạm bơm Bàu Thạch Bộ do lòng bàu bị bồi lấp, dung tích chứa giảm
nên đến vụ Hè Thu gặp thời tiết nắng hạn kéo dài thường thiếu từ 1 – 2 lứa
nước. Thời gian qua, UBND huyện cũng đã làm việc với Chi nhánh Thủy lợi
Đại Lộc đề nghị cung cấp nước từ Trạm bơm Ái Nghĩa để tạo nguồn bơm tưới
phục vụ công tác chống hạn tại địa phương được đảm bảo.
Tiếp thu ý kiến cử tri, đề nghị UBND huyện Đại Lộc chỉ đạo các ngành
chuyên môn của huyện tổ chức kiểm tra, đánh giá lại khu tưới, xem xét tính bức
xúc để đề xuất giải pháp công trình cấp nước phù hợp, đặc biệt cho những vùng
có thể chuyển đổi cây trồng để nâng cao hiệu quả sản xuất cho người dân.
+ Về đề nghị chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo quan tâm đầu tư, nâng cấp
Trường Trung học phổ thông Lương Thúc Kỳ, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc
(hiện trường đang xuống cấp nghiêm trọng, thiếu cơ sở vật chất để dạy và học).
Theo kết quả kiểm tra, khảo sát và báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo về
việc đầu tư hệ thống trường THPT đạt chuẩn quốc gia và cải tạo, nâng cấp các
trường THPT xuống cấp trên địa bàn tỉnh, đồng thời đã có Báo cáo đánh giá tình
hình đầu tư công giai đoạn 2016-2020 và đề xuất danh mục đầu tư công trung
hạn giai đoạn 2021-2025 ngành giáo dục. Theo đó, Trường THPT Lương Thúc
Kỳ đề xuất ưu tiên đầu tư từ năm 2021 với các hạng mục: Khối nhà lớp học,
khối nhà thí nghiệm - thực hành, thư viện, khối nhà hiệu bộ; đổ đất nền, xây
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dựng khu giáo dục thể chất, nhà đa năng, tường rào, cổng ngõ; quy hoạch, sắp
xếp lại các khối nhà.
Giao Sở Kế hoạch Đầu tư tham mưu báo cáo UBND, HĐND tỉnh bổ sung
Trường THPT Lương Thúc Kỳ vào danh mục cần ưu tiên đầu tư theo khả năng
cân đối nguồn vốn ngân sách tỉnh.
2. Về đất đai, quy hoạch, đền bù
+ Hiện nay, còn rất nhiều hộ gia đình có nhiều thế hệ cùng chung sống
trong một nhà; việc tách thửa, tách hộ cho con còn gặp nhiều khó khăn. Đề nghị
UBND huyện Đại Lộc tổ chức khảo sát nhà ở, nhu cầu sử dụng đất ở của Nhân
dân, có kế hoạch xây dựng quy hoạch khu dân cư để tổ chức đấu giá đất, tạo
điều kiện cho Nhân dân có nhà ở; đồng thời, đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ
đạo khắc phục việc chậm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhân
dân ở các địa phương.
Theo báo cáo, UBND huyện Đại Lộc đã chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức
khảo sát quỹ đất của địa phương, xây dựng quy hoạch nông thôn mới, quy hoạch
sử dụng đất cấp huyện để kịp thời bổ sung quỹ đất vào đầu tư hạ tầng khu dân
cư, kết hợp với việc khai thác quỹ đất nhỏ lẽ nằm xen kẻ trong khu dân cư để
đáp ứng nhu cầu đất ở cho Nhân dân địa phương. Trong thời gian qua, các xã
Đại Hiệp, Đại Hòa, Đại Nghĩa, Đại Minh, thị trấn Ái Nghĩa đã tổ chức nhiều lần
đấu giá đất ở đáp ứng nhu cầu đất ở của người dân địa phương cũng như các xã
lân cận. Trong thời gian đến, sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ pháp lý để các xã Đại
Quang, Đại Lãnh, Đại Hưng, Đại An, Đại Phong tiếp tục đấu giá đất ở.
- Về kiểm tra việc chậm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho
Nhân dân ở các địa phương: thời gian qua, Huyện ủy, UBND huyện Đại Lộc đã
tích cực chỉ đạo các ngành chức năng và địa phương khẩn trương giải quyết việc
cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân. Tuy nhiên, hiện nay vẫn
còn một số trường hợp chưa hoàn thành các thủ tục để cấp giấy theo quy định,
UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường tổng hợp những
trường hợp vướng mắc trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần
đầu để báo cáo UBND tỉnh xin ý kiến chỉ đạo, giải quyết.
Đối với tỉnh, UBND tỉnh cũng đã thường xuyên chỉ đạo khắc phục việc
chậm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhân dân ở các địa phương,
đặc biệt là tại vùng Đông, các dự án bất động sản, các dự án khai thác đất ở trên
địa bàn tỉnh. Thời gian tới, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục chủ trì,
phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh nghiên cứu, cải cách thủ tục hành
chính trong lĩnh vực đất đai, sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế; tăng cường
công tác phối hợp giữa các ngành có liên quan và địa phương, tạo điều kiện
thuận lợi cho Nhân dân khi thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai theo quy
định.
+ Công ty TNHH Tân Ngọc Phúc (Chủ đầu tư Dự án khu dân cư phố chợ
Bà Rén, huyện Quế Sơn) mở bán và nhận tiền đặt cọc khoảng 70 - 75% giá trị
đất nền của Nhân dân và hứa hẹn tháng 6/2019 sẽ giao Giấy chứng nhận quyền
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sử dụng đất cho người mua nhưng đến nay vẫn chưa bàn giao. Đề nghị UBND
tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng và UBND huyện Quế Sơn xác minh, làm rõ.
Yêu cầu UBND huyện Quế Sơn phối hợp với các Sở, ngành liên quan,
Công ty TNHH Tân Ngọc Phúc triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại
Thông báo số 398/TB-UBND ngày 06/12/2019 và trả lời cho cử tri rõ.
+ Cử tri thôn 3, xã Hương An, huyện Quế Sơn phản ánh: Dự án khu công
nghiệp Đông Quế Sơn thực hiện công tác đền bù đã gần 10 năm qua (theo Luật
Đất đai năm 2003) nhưng đến nay mới bố trí tái định cư (theo Luật Đất đai
2013); do đó, giá đất tăng, người dân không đủ khả năng nộp tiền sử dụng đất và
xây dựng nhà ở (Vấn đề này, UBND huyện Quế Sơn đã trình UBND tỉnh Quảng
Nam xem xét nhưng chưa được giải quyết). Đề nghị UBND tỉnh xem xét, giải
quyết trả lời cử tri.
Vấn đề này, UBND tỉnh đã chỉ đạo tại nhiều văn bản, Sở Tài nguyên và
Môi trường cũng đã chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan hướng dẫn,
giải quyết đề nghị của UBND huyện Quế Sơn. Tuy nhiên, do vướng mắc trong
việc hỗ trợ chênh lệch tái định cư quá lớn và chưa rõ nguồn kinh phí để thực
hiện nên vẫn chưa tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết.
Tiếp thu ý kiến cử tri, trong thời gian đến yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi
trường kiểm tra, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành, làm việc với UBND
huyện Quế Sơn, chủ đầu tư Khu công nghiệp thực hiện nội dung chỉ đạo của
UBND tỉnh và khẩn trương báo cáo, tham mưu trình UBND tỉnh để xem xét,
giải quyết đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành.
+ Việc thi công, xây dựng Thao trường bắn Tiên Phong của Trung đoàn
BB885 gây bồi lấp đất sản xuất của một số hộ dân (Hiện diện tích đất này không
thể sản xuất được), đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Trung đoàn BB885 kiểm
tra thực tế và sớm chỉ đạo giải quyết.
Theo báo cáo của Bộ CHQS tỉnh: Thao trường tổng hợp Bộ CHQS tỉnh
được UBND tỉnh thống nhất đầu tư xây dựng năm 2011 tại xã Tiên Phong,
huyện Tiên Phước để thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của tỉnh. Năm
2013, Bộ CHQS tỉnh tiến hành thi công san ủi thao trường. Do khối lượng đất
san ủi lớn, gặp thời tiết mưa to đã làm trôi đất gây bồi lấp ruộng lúa của 85 hộ
dân với diện tích khoảng 12,7 ha. Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với UBND huyện
Tiên Phước kiểm tra, lập phương án hỗ trợ cho nhân dân với số tiền 260 triệu
đồng; năm 2015, tiếp tục hỗ trợ 79,4 triệu đồng, đồng thời sử dụng lực lượng tổ
chức nạo vét diện tích đất bị sạt lở.
Xét thấy diện tích ruộng lúa bị bồi đắp, gây khó khăn cho việc sản xuất
của nhân dân, Bộ CHQS tỉnh đã đề nghị với UBND huyện Tiên Phước phối hợp
giải quyết. Theo đó, UBND huyện Tiên Phước đã thống nhất chủ trương chuyển
đổi diện tích đất lúa bị vùi lấp do san ủi thao trường sang đất lâm nghiệp và giao
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nhiệm vụ cho UBND xã Tiên Phong phối hợp Phòng NN và PTNT huyện thực
hiện.
Hiện nay, mặt bằng thao trường đã cơ bản ổn định, hiện tượng trôi đất
không còn xảy ra; phần diện tích đất bị vùi lấp trước đây các hộ dân đã tiến hành
trồng keo được khoảng 50% diện tích; các cơ quan chức năng của UBND huyện
Tiên Phước và UBND xã Tiên Phong đang hoàn chỉnh thủ tục chuyển đổi mục
đích sử dụng sang đất lâm nghiệp để nhân dân ổn định sản xuất. Giao Bộ CHQS
tỉnh làm việc với UBND huyện Tiên Phước để xử lý các tồn tại theo ý kiến của
cử tri.
3. Về tài nguyên, môi trường
+ Hiện nay, kinh phí đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu (xã Tam Lãnh, huyện
Phú Ninh) còn thiếu khoảng 13 tỷ đồng. Đề nghị UBND tỉnh xem xét bổ sung
nguồn kinh phí còn thiếu trên vào dự toán ngân sách trình HĐND tỉnh thông
qua để địa phương sớm hoàn thổ, cải tạo môi trường mỏ vàng Bồng Miêu.
Theo Đề án đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu đã hoàn chỉnh, tổng kinh phí
để thực hiện Đề án là 19.081.527.000 đồng, sử dụng nguồn từ số tiền ký quỹ cải
tạo, phục hồi môi trường của Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu đã nộp
tại Kho bạc Nhà nước huyện Phú Ninh là 6.467.929.260 đồng và từ ngân sách
tỉnh Quảng Nam (theo khoản 3, Điều 46, Nghị định số 158/2016/NĐ-CP của
Chính phủ) là 12.613.597.740 đồng.
Theo thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 2311CV/TU ngày 23/10/2019 và tại kỳ họp lần thứ 14, HĐND tỉnh khóa IX đã thống
nhất bố trí kinh phí từ ngân sách tỉnh theo Đề án, UBND tỉnh đã giao cho Sở Tài
chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu xử lý nguồn và sẽ báo cáo Bộ Tài
nguyên và Môi trường để phê duyệt Đề án, triển khai thực hiện đóng cửa mỏ
vàng Bồng Miêu theo quy định.
+ Việc chăn nuôi heo công nghiệp của Công ty TNHH Hùng Vân tại thôn
2, xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, làm
ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, sinh hoạt và đời sống của người dân 2 xã
Tiên Mỹ, Tiên Phong (Vấn đề này đã được cử tri phản ánh, kiến nghị nhiều lần;
UBND tỉnh cũng đã có Công văn số 5423/UBND-KTN ngày 13/9/2019 đề nghị
Công ty TNHH Hùng Vân khắc phục ô nhiễm môi trường; tuy nhiên, đến nay,
tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, gây bức xúc
trong Nhân dân). Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh
và các cơ quan liên quan khẩn trương xử lý dứt điểm.
Tại Công văn số 5423/UBND-KTN ngày 13/9/2019, UBND tỉnh đã giao
UBND huyện Tiên Phước giám sát quá trình hoạt động và kết quả khắc phục ô
nhiễm môi trường của Công ty TNHH Hùng Vân, báo cáo UBND tỉnh, Sở Tài
nguyên và Môi trường. Ngày 03/10/2019, Phòng Tài nguyên và Môi trường
huyện Tiên Phước đã chủ trì, phối hợp với UBND xã Tiên Phong, UBND xã
Tiên Mỹ kiểm tra thực tế, kết quả kiểm tra cho thấy Công ty TNHH Hùng Vân
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chưa chấp hành theo yêu cầu của UBND tỉnh, vẫn tiếp tục sai phạm trong công
tác bảo vệ môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Ngày 21/10/2019,
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tiên Phước đã mời Trung tâm quan trắc
và phân tích chất lượng tỉnh tổ chức lấy 02 mẫu nước thải (NT1 và NT2), kết
quả phân tích có các thông số vượt quy chuẩn.
Xét thấy Công ty TNHH Hùng Vân vẫn chưa chấp hành các yêu cầu của
UBND tỉnh tại Quyết định số 2701/QĐ-UBND ngày 23/8/2019 và tình trạng ô
nhiễm môi trường tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực xung quanh, giao Sở Tài
nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức kiểm tra, xử lý dứt điểm các vi phạm theo
quy định hiện hành.
+ Tình trạng ứ đọng rác thải sinh hoạt nhiều ngày qua trên địa bàn tỉnh
gây ô nhiễm môi trường, bức xúc trong Nhân dân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo
các cơ quan, đơn vị liên quan sớm có biện pháp xử lý.
Thời gian qua, UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường quản
lý rác thải tại địa phương và giải quyết các vấn đề môi trường tại các khu xử lý
rác thải tập trung (Công văn số 4516/UBND-KTN ngày 02/8/2019, Công văn số
4686/UBND-KTN ngày 09/8/2019, Công văn số 4965/UBND-KTN ngày
22/8/2019). Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã có các văn bản
hướng dẫn xử lý rác thải tạm thời tại các địa phương để hạn chế đến mức thấp
nhất các tác động đến môi trường.
Đến nay, sự cố tại các khu xử lý rác thải tập trung cơ bản đã được khắc
phục, vận hành trở lại và đã giải quyết được một phần rác thải của các địa
phương. Tuy nhiên, để ổn định tình hình, khu xử lý chưa thể vận hành hết công
suất, đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục xử lý tạm thời rác thải
tại địa phương, tránh tình trạng ứ đọng rác thải dẫn đến nguy cơ gây ô nhiễm
môi trường, lây lan bệnh tật. Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn
chỉnh hồ sơ, tài liệu liên quan nội dung báo cáo, tham mưu UBND tỉnh trình xin
ý kiến HĐND tỉnh về một số cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng khu xử lý rác thải
tập trung trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030 theo
chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 408/TB-UBND ngày 16/12/2019.
4. Về công thương, hệ thống thông tin
+Cử tri phản ánh: Trên địa bàn tỉnh còn tồn tại nhiều công trình điện do
lịch sử để lại, không đảm bảo an toàn điện, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Công
Thương tổ chức khảo sát toàn bộ hệ thống điện trên địa bàn tỉnh và có giải pháp
xử lý. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh xem xét bổ sung quy hoạch trạm biến áp
110KV khu vực Đông Giang và khu vực Núi Thành (Trường Hải) để đảm bảo
cung cấp điện cho người dân và doanh nghiệp sử dụng.
- Về công trình điện do lịch sử để lại không đảm bảo an toàn điện:
Theo Thông báo kết luận số 316/TB-UBND ngày 27/8/2018 của Phó
Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn tại buổi làm việc với
Công ty Điện lực Quảng Nam, Sở Công Thương đã có Công văn số 1213/SCTQLNL ngày 04/9/2018 đề nghị Công ty Điện lực Quảng Nam (QNaPC) và các
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Sở, Ban, ngành, địa phương phối hợp tổng rà soát toàn bộ hồ sơ đền bù, hồ sơ
cấp đất và các giấy tờ pháp lý liên quan đến hành lang tuyến các công trình
điện do các Sở, Ban, ngành và địa phương đầu tư đã bàn giao cho ngành điện
quản lý, vận hành. QNaPC đã có báo cáo số 5223/QNaPC-KT ngày 09/10/2018
về việc báo cáo tình hình quản lý hồ sơ cấp đất và đền bù công trình điện.
Theo báo cáo kết quả Sở Công thương về tình hình cấp đất, tính hợp
pháp của hồ sơ cấp đất, hồ sơ đền bù giải phóng mặt bằng xây dựng công trình
điện tại buổi làm việc giữa lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam và Tổng Công ty
Điện lực Miền Trung về lĩnh vực điện lực trên địa bàn tỉnh (Biên bản làm việc
ngày 23/10/2018). Theo đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo:
Các công trình điện đang vận hành nhưng thiếu hồ sơ đền bù/cấp đất có
yếu tố lịch sử, đang được ngành Điện quản lý vận hành đảm bảo yêu cầu kỹ
thuật, an toàn theo quy định của Chính phủ và đang cấp điện ổn định phục vụ
phát triển kinh tế xã hội địa phương. UBND tỉnh thống nhất chủ trương duy trì
nguyên trạng và yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các xã,
phường, thị trấn vận động nhân dân tiếp tục ủng hộ chủ trương này và chấp
hành quy định về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện.
Tổng Công ty Điện lực miền Trung giao QNaPC kiểm tra, rà soát các vị trí
có nguy cơ mất an toàn xử lý theo quy định, đảm bảo an toàn cho người và tài sản
của nhân dân. Đối với các trường hợp người dân có nhu cầu nâng cao đường dây
để khai thác chiều cao tĩnh không thì yêu cầu QNaPC thực hiện. Đối với các hộ dân
có nhu cầu di dời đường dây thì phối hợp với Chủ sở hữu công trình điện (ngành
Điện) và địa phương để thống nhất thỏa thuận phương án di dời.
Đối với các công trình đầu tư và bàn giao ngành Điện quản lý, UBND
tỉnh chỉ đạo các Ban quản lý dự án bổ sung đầy đủ hồ sơ đền bù cấp đất để
tránh khiếu kiện sau này.
- Về bổ sung quy hoạch trạm biến áp 110kV khu vực Đông Giang và Núi
Thành (Trường Hải):
Để có cơ sở cho ngành điện triển khai thực hiện đầu tư đường dây và
TBA 110kV đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng cao trong thời gian đến của Công ty ô
tô Trường Hải tại Khu Kinh tế mở Chu Lai và các dự án công nghiệp, dịch vụ,
du lịch trên địa bàn huyện Đông Giang, UBND tỉnh đã thống nhất chủ trương
lập hồ sơ điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển điện lực tỉnh giai đoạn 20162025 có xét đến 2035 – bổ sung quy hoạch đường dây và trạm biến áp 110kV
Đông Giang và Trường Hải (Núi Thành) (Công văn số 6604/UBND-KTN ngày
05/11/2019) trình Bộ Công thương phê duyệt điều chỉnh bổ sung.
+ Hiện nay, trên địa bàn tỉnh còn 11 Hợp tác xã (Điện Bàn (7), Đại Lộc
(2), Duy Xuyên (1), Quế Sơn (1)) bán buôn điện nông thôn trên địa bàn 10 xã,
phường, thị trấn; dịch vụ cung cấp điện tại các khu vực này còn hạn chế, quyền
lợi của khách hàng sử dụng điện chưa được đảm bảo. Do đó, đề nghị UBND
tỉnh đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ bàn giao về Công ty Điện lực
Quảng Nam quản lý, có kế hoạch bố trí nguồn lực và vốn đầu tư cải tạo kịp thời.
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Đồng thời, chỉ đạo UBND huyện Duy Xuyên sớm ký kết hợp đồng mua bán điện
với Công ty Điện lực Quảng Nam để các hạng mục đã đầu tư đưa vào sử dụng,
phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thôn Lang Châu Bắc, xã Duy Phước,
huyện Duy Xuyên.
Sở Công Thương đã tổ chức kiểm tra hoạt động điện lực tại các HTX kinh
doanh điện nông thôn năm 2019 và đã có Báo cáo số 1456/BC-SCT ngày
28/10/2019, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện tổ chức làm việc với
UBND xã và HTX đang hoạt động điện lực và kinh doanh điện năng trên địa
phương mình về các tồn tại, hạn chế; điều kiện hoạt động điện lực trong lĩnh vực
phân phối và bán lẻ điện; khả năng tài chính để trích khấu hao trả nợ vay REII,
REII mở rộng và nguồn vốn dự phòng để đầu tư, nâng cấp, duy tu, bảo dưỡng hệ
thống điện và Báo cáo kết quả làm việc về UBND tỉnh các HTX không đảm bảo
các điều kiện hoạt động điện lực và kinh doanh điện năng để bàn giao cho
Ngành điện quản lý vận hành. Địa phương nào còn có HTX hoạt động điện lực
và kinh doanh điện năng không đảm bảo điều kiện, năng lực hoạt động mà
không bàn giao cho Ngành điện thì phải tự bỏ kinh phí ra đầu tư, cải tạo lưới
điện của HTX và khắc phục sự cố phần lưới điện bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ
gây ra.
Theo báo cáo của Công ty Điện lực Quảng Nam, Công ty đã chỉ đạo Điện
lực Duy Xuyên kiểm tra và hiện nay hệ thống điện phục vụ cho sản xuất nông
nghiệp được UBND huyện Duy Xuyên đầu tư đảm bảo phục vụ sản xuất.
UBND tỉnh đã giao UBND huyện Duy Xuyên chỉ đạo các đơn vị liên quan phối
hợp với Điện lực địa phương sớm ký hợp đồng mua bán điện để đưa các hạng
mục đã đầu tư vào sử dụng. Hiện nay, Điện lực Duy Xuyên đang đôn đốc địa
phương cung cấp hồ sơ mua điện để ký hợp đồng.
Yêu cầu Sở Công Thương, Công ty Điện lực Quảng Nam triển khai thực
hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 402/TB-UBND ngày 09/12/2019.
+ Trên địa bàn tỉnh hiện nay còn tồn tại nhiều loại dây cáp thông tin (cáp
viễn thông, điện thoại có khi không còn sử dụng nhưng vẫn chưa được thu hồi)
giăng mắc chằng chịt trên trụ điện, nhất là trên địa bàn thành phố Tam Kỳ, Hội
An và các trung tâm thị xã, thị trấn, gây mất mỹ quan đô thị, thậm chí gây nguy
hiểm cho người tham gia giao thông. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Thông tin
– Truyền thông tỉnh phối hợp với Công ty Điện lực Quảng Nam và các đơn vị
liên quan có biện pháp sắp xếp lại hệ thống dây cáp thông tin, tháo bỏ dây cáp
không còn sử dụng và xử lý nghiêm hành vi vi phạm các quy định về quản lý hệ
thống cáp thông tin trên địa bàn.
Theo Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của UBND tỉnh
ban hành quy định quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên
địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã giao UBND cấp huyện chủ trì xây dựng, ban hành
các kế hoạch triển khai chỉnh trang, ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ
động trên địa bàn quản lý.
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Theo đó, Sở Thông tin và truyền thông đã ban hành các văn bản hướng
dẫn và hằng năm Điện lực Quảng Nam cũng có Kế hoạch chỉnh trang, ngầm hóa
cáp viễn thông do doanh nghiệp viễn thông, internet treo trên hệ thống trụ điện
do Điện lực Quảng Nam quản lý.
Qua theo dõi, 2 năm qua, Điện lực Quảng Nam đã phối hợp với một số
địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện chỉnh trang, ngầm hóa cáp viễn thông
treo trên trụ điện, trong đó có thực hiện tại thành phố Hội An, Tam Kỳ và một số
địa phương khác. Tuy nhiên, do hạn chế về nguồn lực và kinh phí, việc chỉnh
trang, ngầm hóa cũng chỉ mới thực hiện ở một vài tuyến phố chính, chưa được
triển khai đồng bộ, rộng khắp. Do hệ thống mạng cáp viễn thông đã được thiết
lập từ lâu, trải rộng trên nhiều tuyến phố nên tại một vài khu vực vẫn còn tình
trạng cáp treo lộn xộn, chưa đảm bảo mỹ quan. Mặc khác, các doanh nghiệp
viễn thông, truyền hình trả tiền khi triển khai phát triển mạng lưới đã không ý
thức thu gọn cáp dẫn đến tình trạng cáp lộn xộn ngày càng nhiều.
Trong thời gian đến, giao Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục hướng
dẫn, chỉ đạo các địa phương phối hợp với Điện lực Quảng Nam và các đơn vị
liên quan thực hiện chỉnh trang, ngầm hóa mạng cáp, từng bước sắp xếp lại các
tuyến cáp nhằm nâng cao mỹ quan đô thị, đảm bảo an toàn mạng lưới.
5. Về y tế, giáo dục
+ Hiện nay, cơ sở vật chất và trang thiết bị khám, chữa bệnh tại Trung
tâm y tế huyện Nam Giang còn thiếu, chưa đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh;
người dân phải chuyển tuyến lên Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc
tỉnh Quảng Nam, gây khó khăn và tốn kém cho người dân. Đề nghị UBND tỉnh
chỉ đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Nam xem xét đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang
thiết bị và tăng cường đội ngũ Y, Bác sĩ cho Trung tâm y tế huyện Nam Giang.
Đối với tuyến y tế cơ sở (bao gồm CSYT tuyến huyện, tuyến xã), trong
những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, ban hành nhiều chương trình
đề án, dự án, kế hoạch nhằm nâng cao năng lực y tế cơ sở, đặc biệt ở các huyện
miền núi.
- Về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị TTYT huyện Nam Giang:
Trong giai đoạn 2016- 2020, ngân sách sự nghiệp hằng năm giao cho
ngành y tế cũng đã ưu tiên bố trí đầu tư cho y tế tuyến cơ sở, đặc biệt là các
huyện miền núi. Đối với TTYT huyện Nam Giang, từ nguồn ngân sách tỉnh
cũng đã đầu tư nhiều trang thiết bị y tế cơ bản cho công tác khám bệnh, chữa
bệnh đáp ứng với năng lực của đơn vị; sửa chữa khối khám bệnh, cấp cứu, hành
chính… Ngoài ra, năm 2019, từ nguồn dự án An ninh y tế khu vực tiểu vùng Mê
Công mở rộng do Ngân hàng phát triển Châu Á tài trợ, Bộ Y tế cũng đã phân
phối trang thiết bị hiện đại cho phòng xét nghiệm tại Trung tâm (như máy xét
nghiệm sinh hóa tự động, máy xét nghiệm huyết học tự động, nồi hấp,…), các
thiết bị cho công tác phòng chống dịch (kính hiển vi, máy phun ULV, bình
phun…) theo Quyết định 149/QĐ- DP và QĐ 150/QĐ-DP ngày 31/7/2019 của
Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế. Sở Y tế cũng đang rà soát nhu cầu, năng lực của
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các Bệnh viện để có kế hoạch trình mua sắm, bổ sung trang thiết bị cho các đơn
vị tuyến huyện nói chung và huyện Nam Giang nói riêng vào năm 2020.
Tuy nhiên, cơ sở vật chất của TTYT huyện Nam Giang đã xây dựng gần
20 năm (từ năm 2001), nhiều hạng mục đã xuống cấp, lãnh đạo UBND tỉnh, Sở
Y tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính đã đến làm việc, khảo sát cơ sở vật
chất tại TTYT huyện Nam Giang. Sở Y tế đã có Tờ trình đề nghị bố trí kinh phí
năm 2019 đầu tư xây dựng hạng mục bức thiết giảm tình trạng quá tải giường
bệnh và bổ sung danh mục đầu tư trung hạn 2020-2025, đầu tư xây dựng TTYT
huyện Quế Sơn, huyện Phú Ninh, huyện Phước Sơn, huyện Nam Giang, huyện
Thăng Bình và đang xin chủ trương phê duyệt của HĐND, UBND tỉnh về đầu tư
xây dựng cho TTYT huyện Nam Giang, huyện Thăng Bình.
Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan
tiếp tục rà soát, đề xuất và theo dõi phê duyệt của HĐND tỉnh về danh mục kế
hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để triển khai thực hiện theo lộ
trình.
- Về tăng cường đội ngũ Y, Bác sĩ cho TTYT huyện Nam Giang:
TTYT huyện Nam Giang hiện có 179 người làm việc. Tổng số Bác sĩ 33
người, trong đó có 09 Bác sĩ chuyên khoa cấp I trở lên các chuyên ngành: Nội,
Ngoại, Nhi, Răng Hàm Mặt, Chẩn đoán hình ảnh, Truyền nhiễm, Gây mê hồi
sức. Số người làm việc tại Trạm Y tế là: 72 người, trung bình mỗi Trạm Y tế có
6 người làm việc.
Như vậy, so với các quy định hiện nay, số lượng người làm việc tại TTYT
huyện Nam Giang là đảm bảo, nhất là Bác sĩ tại đây cao hơn rất nhiều so với các
huyện khác trong tỉnh. Về cơ cấu thì tại đây còn thiếu bác sĩ chuyên khoa Sản
(01 đang học chuyên khoa I và ra trường vào năm 2020), Y học cổ truyền và Y
học dự phòng. Giao Sở Y tế chỉ đạo TTYT huyện Nam Giang tiếp tục cử Bác sĩ
tham gia đào tạo các chuyên ngành còn thiếu trong giai đoạn 2020-2022 để đảm
bảo nhân lực phục vụ công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân
tại địa phương.
+ Về đề nghị chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo sớm tổ chức thi tuyển viên
chức giáo dục tỉnh năm 2019 để sớm bổ sung đủ giáo viên cho các cấp học; chỉ
đạo UBND huyện Núi Thành thực hiện đầy đủ và kịp thời chế độ chính sách cho
giáo viên và học sinh tại xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành.
Căn cứ Công văn số 371/BNV-CCVC ngày 04/9/2019 của Bộ Nội vụ;
ngày 10/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 223/UBND-NC về việc xét
tuyển viên chức giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập
năm 2019. Ngày 16/9/2019, Sở Nội vụ có Công văn số 1964/SNV-CCVC về
việc hướng dẫn triển khai thực hiện việc xét tuyển viên chức giáo viên năm
2019.
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện, có phát sinh một
số vướng mắc theo đề nghị của các địa phương, Sở Nội vụ đã tổng hợp và có
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văn bản xin ý kiến của Bộ Nội vụ và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngày
01/10/2019, Bộ Nội vụ có Công văn số 4758/BNV-CCVC về việc xét tuyển
viên chức giáo viên năm 2019.
Ngày 07/10/2019, Sở Nội vụ đã có Công văn số 2147/SNV-CCVC
hướng dẫn cho Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND các huyện, thị xã, thành phố
xác định lại đối tượng theo yêu cầu của Bộ Nội vụ tại Công văn số 4758/BNVCCVC ngày 01/10/2019.
Đến nay, đã có Sở Giáo dục và Đào tạo và 17 huyện, thị xã, thành phố
(huyện Đông Giang không có giáo viên hợp đồng trước 31/12/2015) gửi Sở
Nội vụ về Kế hoạch xét tuyển viên chức giáo viên năm 2019 và báo cáo danh
sách hợp đồng lao động giáo viên đã có thời gian ký hợp đồng lao động có
đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội làm
công tác giảng dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực
thuộc trước ngày 31/12/2015, trong chỉ tiêu biên chế và được cấp có thẩm
quyền cho phép ký hợp đồng lao động. Tổng số nhu cầu đề nghị tuyển dụng:
488 chỉ tiêu; Tổng chỉ tiêu biên chế chưa được tuyển dụng tại thời điểm
01/8/2019: 2.126 biên chế. Tuy nhiên, việc tổ chức xét tuyển viên chức giáo
viên được phản ánh là không hợp lý.
Qua xem xét phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, Ban Cán sự đảng
UBND tỉnh đã có Tờ trình số 313-TTr/BCSĐ ngày 17/12/2019 báo cáo Ban
Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến chỉ đạo về nội dung này. Sau khi có ý
kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Nội vụ, Sở
Giáo dục và Đào tạo triển khai tổ chức xét tuyển hoặc thi tuyển viên chức giáo
viên tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập năm 2019 theo đúng
quy định.
6. Về chính sách xã hội
Đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam khẩn trương giải quyết chế
độ, chính sách theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ
tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh
bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ Quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày
30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc cho 03 đối tượng là Trương Anh
Hùng (tên chính xác theo hồ sơ tiếp nhận: Trương Anh Trung), Nguyễn Năm,
Trần Hữu Dũng cùng trú tại thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn (Cử tri phản
ánh hồ sơ đã nộp về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam nhưng chưa được
giải quyết).
Cả 03 trường hợp trên, Bộ CHQS tỉnh đã tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và
báo cáo Ban Chỉ đạo 24 Quân khu 5 (qua Phòng Chính sách) nhưng đến nay
Quân khu chưa có quyết định. Cụ thể:
- Đối với trường hợp ông Trương Anh Trung và ông Trần Hữu Dũng:
Tiếp nhận hồ sơ ngày 10/4/2019, báo cáo Quân khu ngày 18/4/2019.
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- Đối với trường hợp ông Nguyễn Năm: Tiếp nhận hồ sơ ngày
17/10/2019, báo cáo Quân khu ngày 22/10/2019.
Giao Bộ CHQS tỉnh tiếp tục liên hệ với Phòng Chính sách Quân khu để
theo dõi kết quả xử lý hồ sơ và thông báo cho đối tượng khi có kết quả.
*
*

*

UBND tỉnh ghi nhận, hoan nghênh cử tri trong tỉnh đã có những ý kiến
phản ảnh, 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 thuộc UBND tỉnh xử lý, giải quyết sớm những phản
ánh, đề nghị thiết thực mà cử tri quan tâm theo thẩm quyền. Ngoài ra, còn một
số nội dung khác tại Công văn số 106/ĐĐBQH-VP ngày 18/10/2019 của Đoàn
ĐBQH tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành
phố; UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố xem xét và phối
hợp với các ngành liên quan ở tỉnh khẩn trương giải quyết, báo cáo trả lời cho cử
tri ở từng địa phương được rõ./.
Nơi nhận:
- TVTU, HĐND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu QH tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh;
- TT HĐND và UBND các huyện, TX, thành phố;
- CPVP;
- Các Phòng CV nghiên cứu;
- Lưu VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Huỳnh Khánh Toàn
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