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BÁO CÁO
Trả lời ý kiến cử tri trong tỉnh
(Sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV)
Theo nội dung Công văn số 71/ĐĐBQH-VP ngày 30/7/2020 của Đoàn
Đại biểu Quốc hội tỉnh về đề nghị trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ
họp thứ 9, 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 xây dựng cơ bản, giao thông
+ Đề nghị UBND tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng nhà
máy nước suối Đắk Gà, phục vụ nước sinh hoạt cho Nhân dân xã Phước Mỹ
và xã Phước Đức, huyện Phước Sơn; nâng cấp đập Khe Hà (thôn Bình Kiều,
xã Hiệp Hòa, huyện Hiệp Đức); xây dựng đê ngăn mặn thôn Nhơn Bồi, xã
Duy Thành, huyện Duy Xuyên (hiện nay, đê sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng
đến đời sống, sản xuất của Nhân dân).
- Về hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng nhà máy nước suối Đắk Gà:
Từ năm 2018, UBND tỉnh đã tích hợp nội dung đầu tư xây dựng hệ
thống nước sạch nông thôn vào Chương trình MTQG xây dựng nông thôn
mới. Do đó, đề nghị địa phương chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện và
đầu tư hệ thống nước sạch nông thôn trong kế hoạch trung hạn thực hiện
Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020 theo
Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 12/01/2018 và Quyết định số 3244/QĐUBND ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh; ngoài ra, UBND tỉnh đã ban hành
Quyết định số 1209/QĐ-UBND ngày 23/4/2019 và Quyết định số 500/QĐUBND ngày 27/02/2020 về điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình cấp
nước sạch tập trung trên địa bàn tỉnh để kêu gọi đầu tư giai đoạn 2019-2020
theo Nghị quyết số 180/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh và
Nghị Quyết số 30/2018/NQ-HĐND ngày 28/9/2018 sửa đổi, bổ sung Điều 3
Nghị quyết 180/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh về cơ chế
khuyến khích đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch tập trung giai
đoạn 2016-2020. Đề nghị UBND huyện Phước Sơn nghiên cứu Nghị quyết để
cân đối nguồn vốn hỗ trợ địa phương và lập hồ sơ đăng ký danh mục kêu gọi
đầu tư triển khai thực hiện cấp nước sạch phục vụ nhu cầu của người dân. Về
lâu dài, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng với Sở Nông nghiệp và
PTNT nghiên cứu, tham mưu cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng các dự án cấp
nước sạch khu vực miền núi báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết.
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- Về hỗ trợ kinh phí nâng cấp đập Khe Hà:
Công trình đập Khe Hà, xã Hiệp Hòa, huyện Hiệp Đức đã được cập
nhật vào danh mục các công trình tưới cần đầu tư nâng cấp đến năm 2030
theo Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 và định hướng đến
năm 2030 (Quyết định số 1695/QĐ-UBND ngày 16/5/2017 của UBND tỉnh).
Đây là công trình thủy lợi nhỏ, do địa phương quản lý; việc đầu tư xây
dựng các công trình thủy lợi nhỏ hằng năm UBND tỉnh đều phân bổ nguồn
kinh phí cho các địa phương thực hiện theo Nghị quyết số 205/2016/NQHĐND ngày 26/4/2016 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 20162020. Do đó, đề nghị UBND huyện Hiệp Đức chỉ đạo các Phòng, Ban chức
năng của huyện tổ chức kiểm tra, đánh giá tính cấp thiết, nguồn nước cấp cho
khu tưới phải đảm bảo ổn định, bền vững, để xem xét đề xuất bổ sung vào kế
hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 của huyện hoặc Chương trình kiên cố
kênh mương, thủy lợi nhỏ, thủy lợi đất màu hằng năm, gửi Sở Nông nghiệp
và PTNT phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, tham mưu hỗ trợ
nguồn kinh phí thực hiện theo khả năng nguồn vốn kế hoạch.
- Về xây dựng đê ngăn mặn thôn Nhơn Bồi, xã Duy Thành, huyện Duy
Xuyên:
Trên cơ sở Báo cáo đánh giá hiện trạng công trình đê điều và phương
án hộ đê năm 2019 của huyện Duy Xuyên, các địa phương ven biển và theo
đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số
1997/UBND-KTN ngày 13/4/2020 về việc tăng cường công tác quản lý đê
điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ, bão năm 2020; theo đó, tại khoản
2, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố gồm Thăng
Bình, Núi Thành, Điện Bàn, Tam Kỳ, Duy Xuyên, Hội An, Quế Sơn, Đại
Lộc:
Tổ chức kiểm tra, xử lý những sự cố đê điều đã xảy ra trong các mùa
mưa, lũ, bão những năm trước, trong đó lưu ý các đoạn đê đã xảy ra sạt lở,
bào mòn, biến dạng, hư hỏng (bao gồm cống dưới đê) như: Bình Hải, Bình
Đào, huyện Thăng Bình; Tam Xuân 1, Tam Xuân 2, Tam Giang, Tam Hòa,
Tam Tiến, Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành; Duy Nghĩa, Duy Thành, huyện
Duy Xuyên; Đế Võng, Cẩm Thanh, thành phố Hội An.
Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, phát hiện và giải quyết kịp thời các khó
khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ việc nâng cấp đê, duy tu bảo dưỡng
chống xuống cấp hệ thống đê điều đảm bảo kịp thời đưa công trình vào chống
lũ năm 2020.
Chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho đê, đặc biệt là
các vị trí đê xung yếu; chuẩn bị sẵn sàng tổ chức phương án hộ đê, phương án
ứng phó trong điều kiện có bão, lũ lớn, lũ đặc biệt lớn.
Yêu cầu UBND huyện Duy Xuyên chỉ đạo triển khai thực hiện để đảm
bảo an toàn công trình đê điều và tránh gây ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất
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của nhân dân trong mùa mưa lũ.
+ Về đề nghị đầu tư nâng cấp bia chiến thắng Trực Thăng Vận và Khu
căn cứ Khu ủy Khu 5 (xã Hiệp Hòa, huyện Hiệp Đức):
Hiện nay, ngân sách tỉnh ưu tiên hỗ trợ tu bổ các di tích thuộc danh mục
đã được HĐND tỉnh thông qua tại các Nghị quyết số 161/2015/NQ-HĐND
ngày 07/7/2015 về hỗ trợ đầu tư tu bổ di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh trên
địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 và Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày
12/7/2019 về sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết 161/2015/NQ-HĐND ngày
07/7/2015. Qua kiểm tra, rà soát thì di tích Chiến thắng Trực Thăng Vận và
Khu căn cứ Khu ủy Khu 5 không thuộc danh mục nói trên. Vì vậy, đề nghị
UBND huyện Hiệp Đức rà soát, kiểm tra mức độ xuống cấp của di tích, phối
hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu cấp có thẩm quyền xem
xét, đề xuất bổ sung 02 di tích này vào danh mục đầu tư tu bổ giai đoạn 20212025 để hỗ trợ trùng tu theo quy định.
+ Về đề nghị quan tâm hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng tuyến đường từ
cầu Nông Sơn đi đường Đông Trường Sơn; đường ĐH7.NS từ quán Cỏ Bông
(thôn Trung Hạ, xã Quế Trung) đi xã Ninh Phước, huyện Nông Sơn; mở các
tuyến đường lâm sinh phục vụ Nhân dân đi lại và khai thác rừng tại các thôn
trên địa bàn xã Ninh Phước, huyện Nông Sơn; nâng cấp tuyến đường ĐH5.HĐ
(đoạn từ thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức đến đường Đông Trường Sơn)
lên tuyến đường tỉnh (ĐT).
- Về hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng tuyến đường từ cầu Nông Sơn đi
đường Đông Trường Sơn:
Dự án cầu Nông Sơn và đường nối từ cầu Nông Sơn đến đường Trường
Sơn Đông đã được UBND tỉnh thống nhất danh mục đầu tư giai đoạn 20182020, đã trình Thường trực HĐND tỉnh thống nhất danh mục và nguồn vốn
đầu tư từ năm 2018; dự kiến tổng mức đầu tư trên 300 tỷ đồng (ngân sách tỉnh
262 tỷ đồng, ngân sách huyện 38 tỷ đồng để bồi thường, GPMB), năm 2018
ngân sách tỉnh bố trí 36 tỷ đồng để triển khai thực hiện. Tuy nhiên, nguồn thu
ngân sách huyện Nông Sơn thấp nên chưa có khả năng cân đối đảm bảo thực
hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án. Trước mắt, giai đoạn 2018 2020 ưu tiên đầu tư xây dựng hạng mục cầu Nông Sơn và đường dẫn vào cầu
(giai đoạn 1), đã được HĐND tỉnh phê duyệt Quyết định chủ trương đầu tư tại
văn bản số 223/HĐND-VP ngày 18/9/2018; tổng mức đầu tư 128,410 tỷ đồng
(ngân sách tỉnh 127,81 tỷ đồng, ngân sách huyện 0,6 tỷ đồng để bồi thường,
GPMB), chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao
thông tỉnh; dự án khởi công từ ngày 22/11/2019, đến nay đã thi công cơ bản
hoàn thành phần hạ bộ và hoàn thành công tác đúc dầm, giá trị khối lượng
thực hiện đạt khoảng 65% giá trị hợp đồng, lũy kế vốn đã bố trí đến nay 85 tỷ
đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2021.
Việc đề nghị đầu tư tuyến đường nối từ cầu Nông Sơn đến đường
Trường Sơn Đông sẽ nghiên cứu triển khai khi xuất hiện nguồn vốn và đầu tư
xong hạng mục Cầu Nông Sơn và đường dẫn vào cầu (giai đoạn 1). Giao Sở
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Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải theo dõi, tổng
hợp, đề xuất phương án hỗ trợ và phân kỳ đầu tư phù hợp trong khả năng cân
đối nguồn vốn của ngân sách các cấp.
- Về hỗ trợ đầu tư đường ĐH7 đi xã Phước Ninh; mở các tuyến đường
lâm sinh phục vụ nhân dân đi lại và khai thác rừng:
Việc đề nghị đầu tư xây dựng đường giao thông để kết nối liên huyện là
cần thiết, nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông phát triển kinh tế - xã
hội địa phương nhưng phải trên cơ sở quy hoạch được duyệt; nguồn vốn hỗ
trợ được thực hiện theo Nghị quyết số 134/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014
về kiên cố hóa mặt đường các tuyến đường huyện (ĐH) hằng năm đã được
phân bổ; các tuyến nằm ngoài đề án, theo cơ chế điều hành của UBND tỉnh tại
Quyết định số 4123/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 về ban hành một số giải
pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán
ngân sách nhà nước năm 2020 thì việc đầu tư, nâng cấp, sửa chữa các tuyến
đường ĐH, đường nội thị ĐX và các tuyến đường giao thông, cầu cấp 3 trở
xuống do cấp huyện quản lý thuộc nguồn vốn ngân sách đầu tư cấp huyện
theo phân cấp; ngân sách tỉnh chỉ hỗ trợ đầu tư trong trường hợp đặc biệt cần
thiết, được Tỉnh ủy hoặc HĐND tỉnh xét thấy cần thiết phải hỗ trợ đầu tư và
có chủ trương thống nhất bằng văn bản. Do đó, đề nghị địa phương kiểm tra
tính cấp thiết của dự án, quy mô đầu tư để ưu tiên bố trí nguồn vốn triển khai
thực hiện.
Ngoài ra, hiện nay, Sở Giao thông vận tải đang xây dựng đề án Kiên cố
hóa hệ thống đường huyện và giao thông nông thôn giai đoạn 2021-2025 trên
địa bàn tỉnh. Phạm vi của Đề án sẽ nâng cấp, cải tạo hệ thống ĐH trên địa bàn
tỉnh, trong đó ưu tiên các tuyến đường quan trọng, thiết yếu. Sau khi đề án
được HĐND tỉnh thông qua và triển khai thực hiện, các địa phương sẽ xem
xét nâng cấp các tuyến đường ĐH được giao quản lý (trong đó có tuyến
ĐH7).
Đối với các tuyến đường lâm sinh phục vụ sản xuất: giai đoạn 20162020, UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư dự án
đầu tư xây dựng đường ô tô lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Trong
đó, dự kiến đầu tư tại huyện Nông Sơn là 16,7 km. Đến nay, đã thực hiện
được 8,9 km (xã Quế Lộc: 6,3 km; xã Quế Phước: 1 km; xã Quế Lâm: 1,6km),
phần còn lại không tiếp tục đầu tư do không thực hiện được công tác giải
phóng mặt bằng.
Giai đoạn 2021-2025, Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục tham mưu
UBND tỉnh thống nhất đề xuất dự án đầu tư đường ô tô lâm nghiệp trên địa
bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 từ nguồn vốn Chương trình mục
tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững. Tuy nhiên, đến nay Trung ương chưa
phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.
Trong thời gian chờ phê duyệt, đề nghị UBND huyện Nông Sơn chỉ
đạo các Phòng chức năng của huyện tiến hành khảo sát, lấy ý kiến của người
dân và đề xuất kế hoạch đầu tư các tuyến đường ô tô lâm nghiệp để thực hiện
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các bước chuẩn bị đầu tư ngay khi kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025
được phê duyệt.
- Về đề nghị nâng cấp tuyến đường ĐH5.HĐ (từ thị trấn Tân Bình đến
đường Trường Sơn Đông) lên thành đường tỉnh (ĐT):
Theo quy định của Luật Giao thông đường bộ, đường tỉnh (ĐT) là
đường nối từ trung tâm tỉnh đến trung tâm huyện, đường có vai trò quan trọng
đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Theo báo cáo của Sở Giao thông
vận tải thì tuyến ĐH5.HĐ nối thị trấn Tân Bình với các xã Hiệp Thuận, Hiệp
Hòa và kéo dài đến đường Trường Sơn Đông chưa đủ tiêu chí để chuyển
thành ĐT; mặt khác Quy hoạch phát triển GTVT tỉnh Quảng Nam đến năm
2020, định hướng đến năm 2030 (được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định
số 293/QĐ-UBND ngày 22/01/2018) không quy hoạch tuyến ĐT đi theo
hướng tuyến ĐH5.HĐ.
+ Về đề nghị xem xét, nâng định mức kết cấu mặt đường dày 17 cm lên
20cm trong chương trình kiên cố hóa đường giao thông nông thôn trên địa bàn
các xã của huyện Hiệp Đức, đảm bảo xe có trọng tải lớn có thể lưu thông vận
chuyển, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.
Chương trình kiên cố hóa giao thông nông thôn chọn kết cấu mặt
đường dày 17cm để xây dựng định mức hỗ trợ kinh phí vì đây là loại kết cấu
mặt đường đáp ứng với các nhu cầu giao thông phổ biến trên địa bàn tỉnh. Đối
với các tuyến đường có nhiều phương tiện tải trọng lớn lưu thông thì đơn vị
quản lý cần nghiên cứu, tăng chiều dày để đáp ứng tải trọng khai thác; kinh
phí tăng lên do ngân sách cấp huyện, cấp xã cân đối để hỗ trợ.
Tiếp thu ý kiến của cử tri, giao Sở Giao thông vận tải nghiên cứu, điều
chỉnh khi tham mưu triển khai Đề án Kiên cố hóa hệ thống ĐH và giao thông
nông thôn giai đoạn 2021-2025. Bên cạnh đó, đề nghị các địa phương nghiên
cứu để đầu tư các công trình đường giao thông nông thôn có quy mô phù hợp
với nhu cầu phục vụ.
+ Về đề nghị đầu tư lắp đặt hệ thống đèn báo tín hiệu giao thông tại
nút giao giữa đường ĐH6.DX với tuyến đường ven biển 129, đây là điểm đen
thường xuyên xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.
Việc lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu tại các nút giao giữa đường Võ Chí
Công với các tuyến có lưu lượng giao thông lớn đã được cập nhật vào dự án
đầu tư thảm nhựa lớp 2 đường Võ Chí Công (đoạn từ cầu Cửa Đại đến
QL40B), hiện nay BQL dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh đang
triển khai thực hiện.
2. Về quy hoạch, công thương, du lịch, y tế
+ Cử tri huyện Duy Xuyên phản ánh: Dự án khu nghỉ dưỡng Nam Hội
An triển khai chậm tiến độ, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống Nhân dân, hạn
chế quyền sử dụng đất ở và nhà ở (không tách thửa, xây mới, sửa chữa được);
các khu tái định cư trên địa bàn xã Duy Hải và xã Duy nghĩa đầu tư hạ tầng
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chưa đồng bộ, nhất là khu tái định cư (39ha giai đoạn 1 xã Duy Hải) và khu
tái định cư Nồi Rang, xã Duy Nghĩa còn thiếu nhiều hạng mục, như: Cây
xanh, nước sinh hoạt, các thiết chế văn hóa, hệ thống cống thoát nước, một số
đoạn không có nắp đậy hố ga… Đề nghị UBND tỉnh có giải pháp khắc phục.
Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An tại huyện Duy Xuyên và huyện
Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam do Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An làm
chủ đầu tư, được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 331043000024
lần đầu ngày 10/12/2010, Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh lần 1 ngày
23/3/2015 và được Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai cấp Giấy chứng nhận
đăng ký đầu tư số 1070702574 điều chỉnh lần 2 ngày 02/8/2016. Do dự án có
diện tích sử dụng đất lớn nên công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng gặp
nhiều khó khăn. Giai đoạn 1 của dự án đã đưa vào vận hành cuối quý II/2020
theo đúng quy định, các giai đoạn còn lại do vướng công tác bồi thường, giải
phóng mặt bằng nên nhà đầu tư chưa thể triển khai. Liên quan đến vấn đề bồi
thường, giải phóng mặt bằng đối với dự án, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành
chức năng phối hợp chặt chẽ với địa phương để đẩy nhanh tiến độ bồi thường,
giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư tiếp tục triển khai
thực hiện dự án.
Liên quan đến việc đầu tư hạ tầng các khu tái định cư cho dự án, UBND
tỉnh đã chỉ đạo chủ đầu tư phối hợp với các ngành, địa phương liên quan khẩn
trương đầu tư đồng bộ hạ tầng các khu tái định cư.
Đối với các khu tái định cư trên địa bàn xã Duy Hải và xã Duy Nghĩa,
huyện Duy Xuyên: theo báo cáo của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kỳ
Hà Chu Lai Quảng Nam, hiện nay đã hoàn thành bàn giao một số lô đất tái
định cư cho UBND huyện Duy Xuyên để cấp cho hộ cá nhân nhận đất tái
định cư. Giao UBND huyện Duy Xuyên làm việc với Công ty Cổ phần Đầu
tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam kiểm tra các nội dung phản ánh
theo kiến nghị của cử tri để tiến hành khắc phục hoàn thiện các hạng mục nêu
trên, nhằm đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực; đảm bảo
cung cấp các dịch vụ thiết yếu gồm cấp điện, cấp nước, thoát nước, thu gom
rác thải.
Nhằm hoàn thiện kết nối hạ tầng đến các khu khu tái định cư, UBND
tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư 03 dự án: Tuyến ĐH6B.ĐX nối từ đường
129 đi khu TĐC Duy Hải (giai đoạn 1); Tuyến nối từ đường 129 đi khu TĐC
Duy Hải (giai đoạn 2); Đường nối ĐH6.ĐX đi khu tái định cư Nồi Rang.
Theo đó, kế hoạch vốn năm 2020 ngân sách tỉnh đã bố trí cho dự án Đường
nối ĐH6.ĐX đi khu tái định cư Nồi Rang, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên
số tiền 4,5 tỷ đồng để triển khai thực hiện.
+ Chỉ đạo Công ty Điện lực Quảng Nam nâng cấp hệ thống điện xã Quế
Châu, huyện Quế Sơn; sớm đấu nối hệ thống điện phục vụ sản xuất nông
nghiệp thôn An Lương, xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên; bố trí kinh phí kéo nối
đường điện hạ thế trên địa bàn xã Ninh Phước, huyện Nông Sơn [từ nhà ông
Phan Văn Hường đến đập khe Nhợ (thôn Mậu Long); nhà ông Võ Thân đến
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nhà ông Trần Duy Bình (thôn Phú Gia 1), nhà ông Huỳnh Bá Hạnh đến nhà
ông Nguyễn Minh Trí (thôn Đông An)].
- Về việc nâng cấp hệ thống điện xã Quế Châu, huyện Quế Sơn; xã Ninh
Phước, huyện Nông Sơn:
Theo báo cáo của Công ty Điện lực Quảng Nam: lưới điện khu vực xã
Quế Châu cơ bản đáp ứng nhu cầu cấp điện phục vụ sinh hoạt của nhân dân và
phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đã được đánh giá đạt tiêu chí số 4 về
điện trong bộ tiêu chí nông thôn mới. Trong năm 2020, Công ty Điện lực
Quảng Nam đã đầu tư xây dựng khu vực này 01 trạm biến áp 100kVA và
300m đường dây hạ thế để chống quá tải cho trạm biến áp T2 Quế Châu, nâng
dung lượng trạm biến áp HTX Quế Châu từ 400kVA lên 630kVA để nâng cao
năng lực cấp điện cho khu vực lân cận. Qua khảo sát, hiện còn 02 cụm dân cư ở
thôn Xuân Thượng và Khánh Đức có đường dây sau công tơ dài, Công ty Điện
lực Quảng Nam sẽ cân đối vốn đầu tư thực hiện trong năm 2021 hoặc năm
2022. Trước mắt, Công ty Điện lực Quảng Nam sẽ phối hợp với địa phương
vận động người dân củng cố đường dây sau công tơ để đảm bảo an toàn và
nâng cao chất lượng điện năng.
Khu vực xã Ninh Phước, huyện Nông Sơn: đoạn từ nhà ông Phan Văn
Hường đến đập khe Nhợ thôn Mậu Long (có 6 hộ dân,đường dây sau công tơ
khoảng 400m); đoạn từ nhà ông Võ Thân đến nhà ông Trần Duy Bình, thôn
Phú Gia 1 (có 5 hộ dân, đường dây sau công tơ khoảng 350m); đoạn từ nhà ông
Huỳnh Bá Hạnh đến nhà ông Nguyễn Minh Trí, thôn Đông An (có 5 hộ dân,
đường dây sau công tơ khoảng 300m): đây là các cụm dân cư nhỏ lẻ, chất
lượng điện năng hiện tại đảm bảo yêu cầu, Công ty Điện lực Quảng Nam sẽ
xem xét đầu tư nâng cấp khi cân đối được nguồn vốn.
- Về việc đấu nối hệ thống điện phục vụ sản xuất nông nghiệp thôn An
Lương, xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên:
Vấn đề này, Điện lực Duy Xuyên đã phối hợp với xã Duy Hải rà soát
toàn bộ lưới điện trên địa bàn. Đến nay không còn tình trạng hệ thống điện
phục vụ tưới tiêu chưa đấu nối vào lưới điện.
+ Quan tâm hỗ trợ đầu tư xây dựng Khu du lịch suối Vàng (xã Ninh
Phước, huyện Nông Sơn), tạo điều kiện phát triển du lịch địa phương.
Khu Du lịch Suối Vàng không nằm trong danh mục được hỗ trợ đầu tư
tại Quyết định số 364/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của UBND tỉnh về việc
triển khai Nghị quyết số 47/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND
tỉnh về quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch miền núi tỉnh
Quảng Nam đến năm 2025. Tuy nhiên, để phát triển Khu Du lịch Suối Vàng
trong thời gian đến, đề nghị UBND huyện Nông Sơn nghiên cứu, chủ động bố
trí nguồn lực để đầu tư các hạng mục hạ tầng thiết yếu cơ bản như: Đường
vào, nhà đón tiếp, bãi đỗ xe, nhà vệ sinh,… nhằm đảm bảo phục vụ nhu cầu
thiết yếu cho khách du lịch khi đến tham quan, vui chơi tại khu du lịch này.
Đồng thời, phối hợp với cơ quan chuyên ngành kiểm tra sự phù hợp về quy
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hoạch, đánh giá sự cần thiết đầu tư, xác định quy mô và nội dung đầu tư hợp
lý theo tình hình thực tế, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết trong
khả năng cân đối nguồn vốn theo phân cấp.
Đối với việc tạo điều kiện phát triển du lịch địa phương, giao Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch hỗ trợ huyện trong việc xây dựng tour du lịch, kết
nối tour du lịch và kêu gọi xúc tiến đầu tư trên lĩnh vực du lịch (trong đó có
Khu Du lịch Suối Vàng); kêu gọi các hãng lữ hành, các nhà đầu tư tham gia
các chương trình, sự kiện du lịch do huyện tổ chức để hướng dẫn, tư vấn thúc
đẩy phát triển du lịch của địa phương trong thời gian đến.
+ Cử tri vùng A, huyện Đại Lộc đề nghị Sở Y tế xem xét, trình cấp có
thẩm quyền chuyển Phòng khám Đa khoa khu vực vùng A về Bệnh viện Đa
khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam quản lý để đầu tư, nâng cấp,
nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho Nhân dân trong vùng.
Theo báo cáo của Sở Y tế: Tại Điểm g, Khoản 4, Điều 3 Thông tư số
51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hướng
dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc Ủy
ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc Ủy
ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quy định: “Trung tâm
Y tế huyện: Được tổ chức thống nhất trên địa bàn cấp huyện, thực hiện chức
năng về y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng; các
Phòng khám đa khoa khu vực, nhà hộ sinh khu vực (nếu có) và trạm y tế xã,
phường, thị trấn trên địa bàn huyện là đơn vị y tế thuộc Trung tâm Y tế
huyện”.
Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp
hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy
của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số
19-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu
quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam đã
tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3427/QĐ-UBND ngày
13/11/2018 về việc kiện toàn, sắp xếp hệ thống tổ chức y tế tỉnh Quảng Nam.
Trong đó có nội dung: “Giữ nguyên và bàn giao Phòng khám Đa khoa khu
vực về các Trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố quản lý theo đúng quy
định và chuyển thành đơn nguyên điều trị nội trú để phục vụ nhu cầu chăm
sóc sức khoẻ nhân dân do các Phòng khám đã và đang được đầu tư cơ sở hạ
tầng, trang thiết bị”.
Như vậy, về mặt tổ chức bộ máy, Phòng khám Đa khoa khu vực vùng
A là đơn vị thuộc Trung tâm Y tế huyện Đại Lộc và không có cơ sở để tham
mưu chuyển về Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam.
*
*

*
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Ủy ban nhân dân 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 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 71/ĐĐBQH-VP ngày
30/7/2020 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 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;
- HĐND và UBND các huyện, TX, TP;
- CPVP;
- Các Phòng CV nghiên cứu;
- Lưu VT, TH.

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

Huỳnh Khánh Toàn

