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BÁO CÁO
Tổng hợp trả lời kiến nghị cử tri trong huyện

sau kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XI
(trình tại kỳ họp thứ 14, HĐND huyện khóa XI)

Tại kỳ họp thứ 13 HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021, Thường trực 
UBMTTQVN huyện có báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp 
thứ 13; kiến nghị của Thường trực và các Ban HĐND huyện. Trên tinh thần đó, 
UBND huyện đã có Công văn số 603/UBND-VP ngày 26/8/2020 chỉ đạo các phòng, 
ban, địa phương liên quan căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách 
nhiệm nghiên cứu, xem xét, kiểm tra, giải quyết và trả lời các nội dung mà cử tri, đại 
biểu quan tâm có liên quan đến lĩnh vực ngành, đơn vị phụ trách, theo dõi. Đối với 
nội dung vượt thẩm quyền thì có trách nhiệm đề xuất, tham mưu UBND huyện giải 
pháp cụ thể, đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành và điều kiện chung của 
huyện. Trên cơ sở báo cáo của các ngành, các cơ quan đơn vị, UBND huyện tổng 
hợp và báo cáo HĐND huyện kết quả triển khai thực hiện về trả lời ý kiến cử tri tại 
kỳ họp thứ 13 HĐND huyện khóa XI như sau:

I. LĨNH VỰC KINH TẾ:
1. Về nông - lâm nghiệp:
+ Cử tri các xã đề nghị huyện tiếp tục hỗ trợ giống quế địa phương; giống 

sâm Ngọc Linh, giống cây dỗi, cây sao đen; hỗ trợ heo giống để tái đàn; cung 
cấp ống dây dẫn nước phục vụ sản xuất; tiếp tục quan tâm mở các lớp tập huấn 
về kỹ thuật chăn nuôi và trồng trọt; Vấn đề này, UBND huyện trả lời như sau:

- Về hỗ trợ giống sâm, quế, cây dỗi: Hiện nay đang tiếp tục triển khai thực 
hiện theo các cơ chế của tỉnh như: Quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 22/01/2018 
Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 41/2017/NĐ-HĐND ngày 07/12/2017 
của HĐND tỉnh về cơ chế, khuyến khích, bảo tồn phát triển sâm Ngọc Linh trên 
địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2025; Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 
05/01/2018 Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 40/2017/NQ-HĐND ngày 
07/12/2017 của HĐND tỉnh về Cơ chế hỗ trợ bảo tồn và phát triển cây quế Trà My 
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2025; các nguồn vốn sự nghiệp hỗ 
trợ phát triển sản xuất từ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, 
chương trình MTQG giảm nghèo; chương trình trồng rừng gỗ lớn (quế, dổi) theo 
Nghị định số 75/2015/NĐ-CP của Chính phủ, Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 
20/12/2016 của HĐND huyện.

- Đào tạo, tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi: Hàng năm từ chương trình 
đào tạo nghề nông thôn đã tổ chức đào tạo nghề nông nghiệp về trồng trọt, chăn 
nuôi từ 200-300 học viên trên địa bàn các xã; đồng thời Phòng NN&PTNT, Trung 
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tâm KTNN huyện cũng thường xuyên tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật. Trong 
thời gian đến, đề nghị UBND các xã khảo sát kỹ nhu cầu của người lao động, lập 
danh sách đăng ký ngành nghề cần đào tạo cụ thể gởi về Phòng LĐTB&XH, 
NN&PTNT huyện để xây dựng kế hoạch đào tạo, tập huấn.

- Đối với hỗ trợ giống heo để tái đàn: Hiện nay UBND tỉnh chỉ khuyến khích 
tái đàn với hình thức chăn nuôi tập trung, không khuyến khích chăn nuôi nhỏ lẻ, do 
chưa có vắc xin phòng bệnh dịch tả lợn Châu phi, nên không có cơ sở để hỗ trợ 
người dân. Song, UBND các xã xem xét từ nguồn hỗ trợ phát triển sản xuất từ các 
chương trình, thực hiện hỗ trợ cho các hộ thuộc đối tượng thụ hưởng, yêu cầu chăn 
nuôi bắt buột phải có chuồng trại. 

- Hiện nay có nguồn vốn nhân rộng mô hình giảm nghèo có thể hỗ trợ giống 
cây trồng, con vật nuôi cho người dân, UBND các xã nghiên cứu, hướng dẫn nhân 
dân xây dựng phương án theo quy định gởi về Phòng LĐTB&XH để đề xuất 
HĐND, UBND huyện xem xét. Về đề nghị tiếp tục hỗ trợ ống nhựa dẫn nước đề 
nghị các xã sử dụng các nguồn vốn thuộc các chương trình mục tiêu do xã quản lý,  
đưa vào phương án để hỗ trợ Nhân dân.

+ Cử tri các xã đề nghị huyện tìm đầu ra cho sản phẩm cây sa nhân tím, 
các loại nông sản chuối, thơm, cam, mít...; Vấn đề này, UBND huyện trả lời như 
sau:

- Qua kiểm tra, rà soát của ngành chuyên môn, hiện nay sản phẩm sa nhân 
tím, các loại nông sản chuối, thơm, cam, mít... chưa nhiều, chưa trở thành hàng 
hóa; khi có đều được các hộ tư thương thu mua hết. Mặc khác, hiện nay hằng tháng 
huyện nhà có tổ chức Phiên chợ sâm Ngọc Linh và hàng nông sản, mục đích là để 
người dân đem sản phẩm nông nghiệp đến bán; ngoài ra huyện nhà đã có 5 hợp tác 
xã nông nghiệp, tạo đầu ra cho sản phẩm. 

Song về lâu dài, UBND huyện đề nghị UBND các xã đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền, vận động bà con sản xuất theo hình thức tập trung, quy mô lớn để 
đảm bảo thu hút doanh nghiệp đầu tư cơ sở sơ chế, chế biến. Hiện tại, đã có Công 
ty Cổ phần Nông sản và dược liệu Trà My đã đăng ký thuê đất tại cụm công nghiệp 
Trà Mai - Trà Don, khi công ty chính thức đi vào hoạt động sẽ tạo đầu ra ổn định 
cho các sản phẩm nông sản và dược liệu trên địa bàn.    

+ Cử tri xã Trà Vinh đề nghị bổ sung xã Trà Vinh vào trong quy hoạch 
các xã trồng sâm Ngọc Linh trên địa bàn huyện vì nhân dân đã tổ chức trồng thí 
điểm tại thôn 4, cây sâm sinh trưởng tốt trong thời gian qua; Vấn đề này, UBND 
huyện trả lời như sau:

Cây sâm Ngọc Linh sinh trưởng tốt trên địa bàn thôn 4 xã Trà Vinh là tín 
hiệu đáng mừng cho việc phát triển di thực cây sâm Ngọc Linh trên địa bàn huyện 
Nam Trà My; thời gian đến, các ban, ngành thuộc UBND huyện sẽ phối hợp các 
hộ trồng Sâm, đánh giá tình hình sinh trưởng, phát triển, hàm lượng các chất có 
trong sâm trồng tại Trà Vinh. Khi đảm bảo các điều kiện sẽ báo cáo cơ quan 
chuyên môn của tỉnh khảo sát lập phương án trình cấp có thẩm quyền quyết định.
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+ Cử tri xã Trà Nam, Trà Cang đề nghị hỗ trợ người dân sớm hoàn thành 
hồ sơ thuê môi trường rừng để trồng sâm Ngọc Linh, đảm bảo công tác quản lý, 
bảo vệ rừng, bảo vệ sâm và thụ hưởng chính sách chi trả dịch vụ môi trường 
rừng. Vấn đề này, UBND huyện trả lời như sau: 

- Về đề nghị hỗ trợ người dân sớm hoàn thành hồ sơ thuê môi trường rừng 
để trồng Sâm Ngọc Linh, đảm bảo công tác quản lý, bảo vệ rừng, bảo vệ sâm:

Thực hiện Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND 
tỉnh Quảng Nam; Quyết định số 760/QĐ-UBD ngày 28/02/2018 của UBND tỉnh 
Quảng Nam về Ban hành quy định về cho thuê  môi trường rừng, năm 2019, 
UBND huyện đã giao Ban quản lý rừng phòng hộ tiến hành đánh giá hiện trạng 
rừng phục vụ cho thuê môi trường rừng. Ban Quản lý rừng phòng hộ đã nhận được 
31 hồ sơ của các nhóm hộ, hộ gia đình, trên địa bàn xã Trà Cang và Trà Nam, diện 
tích 652,84 ha (trong đó xã Trà Nam 14 hồ sơ của 14 nhóm với 435 hộ gia đình, 
diện tích 301,84 ha; xã Trà Cang 15 hồ sơ của 15 nhóm hộ với 348 hộ gia đình và 
02 hồ sở của 02 hộ gia đình riêng lẻ, với diện tích: 351 ha) đã được UBND huyện 
Nam Trà My phê duyệt. Đến nay, đang thực hiện mời thầu qua hệ thống mạng đấu 
thầu Quốc gia, để lựa chọn đơn vị tư vấn đánh giá hiện trạng rừng; phấn đấu đến 
ngày 31/12/2020 hoàn thành đối với diện tích đã được phê duyệt.

- Về thụ hưởng chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng: Căn cứ điểm b, 
khoản 1, Điều 65 Luật Lâm nghiệp, quy định: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng 
đồng dân cư nhận khoán bảo vệ và phát triển rừng phải đảm bảo diện tích cung 
ứng dịch vụ môi trường rừng được bảo vệ và phát triển theo hợp đồng khoán đã ký 
với chủ rừng. Như vậy, đối tượng thụ hưởng chính sách chi trả dịch vụ môi trường 
rừng là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nhận khoán bảo vệ và phát 
triển rừng. Đối với người trồng sâm hiện nay chưa có quy định được hưởng chính 
sách trên diện tích đã trồng, nên tạm thời chưa thực hiện, UBND huyện sẽ làm việc 
với các sở, ngành liên quan về vấn đề này trong thời gian tới.

+ Cử tri xã Trà Cang đề nghị huyện hỗ trợ, hướng dẫn thành lập Hợp tác 
xã trồng sâm Ngọc Linh và dược liệu trên địa bàn xã;Vấn đề này, UBND huyện 
trả lời như sau: Đề nghị UBND xã Trà Cang nghiên cứu trình tự thủ tục thành lập 
hợp tác xã được quy định tại Luật hợp tác xã năm 2012 để hướng dẫn cho cử tri 
được rõ hoặc hướng dẫn các cá nhân, tập thể có nhu cầu tham gia thành lập HTX 
liên hệ Phòng Nông nghiệp & PTNT, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện để được 
hướng dẫn.

2. Về thủy lợi, nước sinh hoạt: 
+ Cử tri xã Trà Linh đề nghị kiểm tra khắc phục công trình nước sinh 

hoạt trung tâm xã: Vấn đề này, UBND huyện trả lời như sau: Công trình nước 
sinh hoạt trung tâm xã Trà Linh được đầu tư bằng nguồn vốn chương trình 135 kế 
hoạch năm 2019, đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng tháng 9/2020. Tuy 
nhiên do ảnh hưởng của cơn bão số 9 làm hư hỏng nặng đập dâng và tuyến đường 
ống, việc này sau khi mưa bão chấm dứt Trung tâm PTQĐ&BQLDA huyện sẽ 
kiểm tra, đề xuất phương án khắc phục.
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+ Cử tri các xã Trà Linh, Trà Vân, Trà Don, Trà Dơn, Trà Nam, Trà Mai, 
Trà Tập, Trà Leng đề nghị các nội dung liên quan đến thủy lợi, nước sinh hoạt, 
của các địa phương và các trường học. Vấn đề này, UBND huyện trả lời như 
sau: 

- UBND huyện đề nghị UBND các xã tổng hợp đề nghị của cử tri, đưa vào 
kế hoạch đầu tư công năm 2021 và giai đoạn 2021-2025, trong đó sắp xếp theo thứ 
tự ưu tiên để bố trí nguồn lực từng bước thực hiện.

- UBND huyện giao Phòng TC-KH tham mưu đưa vào Kế hoạch đầu tư 
công trung hạn 2021-2025. Tuy nhiên, do nhu cầu kinh phí rất lớn nên việc triển 
khai xây dựng phải tùy thuộc vào khả năng huy động các nguồn vốn. Mặt khác, 
qua kiểm tra theo dõi thì việc quản lý vận hành của cộng đồng hưởng lợi chưa tốt 
nên thường xảy ra hư hỏng; bên cạnh đó tình trạng chặt phá rừng, trồng keo tại khu 
vực đầu nguồn nước vẫn còn diễn ra, làm cạn kiệt nguồn nước. Vì vậy đề nghị các 
cấp ủy đảng, các hội đoàn thể và chính quyền các cấp cần tăng cường hơn nữa 
công tác tuyên truyền, đề xuất các giải pháp duy tu, bảo dưỡng, vận hành phù hợp 
để phát huy hiệu quả sử dụng các công trình đã được đầu tư. 

+ Cử tri xã Trà Vinh đề nghị bố trí vốn để tiến hành xây dựng KDC làng 
Ông Đoàn thôn 1; Cử tri xã Trà Leng đề nghị huyện phê duyệt kế hoạch, quy 
hoạch sắp xếp khu dân cư làng ông Tăng, ông Tiếng, thôn 2 đang có nguy cơ 
sạt lỡ cao. Cử tri xã Trà Mai đề nghị đẩy nhanh việc bàn giao mặt bằng khu dân 
cư Tắc Lũ, thôn 3 giao cho các hộ làm nhà ổn định cuộc sống.

* Vấn đề này, UBND huyện trả lời như sau: theo Quyết định số 3166/QĐ-
UBND ngày 22/10/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thực hiện 
Nghị quyết 31/2018/NQ-HĐND ngày 28/9/2018 của HĐND tỉnh thì chỉ tiêu số hộ 
được sắp xếp, di dời chỗ ở huyện Nam Trà My đến năm 2020 là 1.490 hộ, tuy 
nhiên hiện nay toàn huyện đã thực hiện 1.991 hộ. Như vậy, đã thực hiện tăng 501 
hộ. Nhu cầu cho giai đoạn 2020-2025 trên toàn huyện là: 2.986 hộ. Hiện nay 
UBND huyện đã có văn bản đề nghị HĐND tỉnh, UBND tỉnh xem xét bổ sung.

Riêng dự án san nền Khu dân cư Tắc Lũ, xã Trà Mai do Ban Quản lý dự án 
nông nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư, dự án 
này chậm tiến độ, UBND huyện đã nhiều lần kiến nghị UBND Tỉnh, Sở nông 
nghiệp & PTNT chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Đến thời điểm hiện tại, chủ 
đầu tư đã bàn giao được 13 lô đất để bố trí dân cư (đã có 11 hộ có đơn xin bố trí 
đất); phần còn lại sẽ tiếp tục thực hiện và bàn giao trong thời gian đến.  

+ Cử tri đề nghị về kinh phí hoạt động của các trường. Vấn đề này, 
UBND huyện trả lời như sau: Như đã báo cáo, năm học 2020-2021 ngân sách 
huyện phải điều chỉnh nguồn kinh phí hoạt động để trả lương cho 97 giáo viên, 
nhân viên tăng thêm ngoài chỉ tiêu biên chế được giao; đồng thời phải đảm bảo 
nguồn để mua sắm, sửa chữa cho các trường học nên nguồn kinh phí hoạt động của 
các trường hạn hẹp là điều không thể tránh khỏi, UBND huyện ghi nhận ý kiến 
này, trong dự toán năm 2021 UBND huyện sẽ xem xét cân đối đảm bảo theo quy 
định. Mặt khác, UBND huyện kêu gọi cử tri các xã, các trường học chia sẻ với 
những khó khăn chung của huyện.
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+ Cử tri đề nghị thu lại số tiền 25.430.000 đã tạm ứng làm chuồng trại cho 
nhóm hộ chăn nuôi bò cách ly Khu dân cư tại xã Trà Don năm 2018. Vận động 
các hộ tham gia mô hình và đối ứng kinh phí để mua đủ số bò theo phương án 
được duyệt (16 con/8 hộ). Vấn đề này, UBND huyện trả lời như sau: 

- Sau khi có ý kiến phản ảnh, UBND huyện đã giao Phòng Dân tộc huyện 
cùng với UBND xã làm việc với 8 hộ chăn nuôi bò cách ly Khu dân cư tại xã Trà 
Don; Trong đó có nội dung làm việc về đối ứng nguồn kinh phí của nhóm hộ với 
số tiền: 60.000.000đ (Phòng Dân tộc đã tạm ứng cho các hộ số tiền: 25.430.000đ) 
để mua đủ số bò theo quy định và di dời chuồng trại, trồng cỏ. Tuy nhiên qua làm 
việc, nhóm hộ đã vay vốn tại Ngân hàng chính sách xã hội, nên hiện nay không thể 
vay tiếp để đối ứng lại, các hộ đã ghi nhận nợ và sẽ đối ứng lại sau khi nhận được 
tiền đăng ký thoát nghèo năm 2020 hoặc vay thêm các nguồn vốn khác từ các 
chương tín dụng ưu đãi khác. Nguyên nhân:

- Đối với mô hình chăn nuôi bò cách ly khu dân cư thì kinh phí chuồng trại 
rất lớn do phải mua tôn, lán nền làm chuồng với quy cách quy định và làm nhà ở 
để chăm sóc, bảo vệ. Cho nên trong quá trình thực hiện nhiều hộ thuộc đối tượng 
hộ nghèo không có tiền để vừa đối ứng mua bò, vừa đối ứng làm chuồng trại. Do 
vậy huyện sẽ kiến nghị tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí làm chuồng khi phê duyệt mô 
hình.

- Về di dời chuồng trại, trồng cỏ: hiện nay do trên địa bàn thường xuyên 
mưa bão nên các hộ chưa thể tìm được địa điểm mới để di dời chuồng trại, trồng cỏ 
ở chỗ ở mới. Đồng thời, hiện nay do tình hình mưa, rét nên các hộ đã dẫn bò về 
nhà để tránh rét và dễ tiện bề chăm sóc, bảo vệ. Qua năm 2021, Phòng Dân tộc 
huyện cùng với UBND xã làm việc với nhóm hộ chọn địa điểm để di dời chuồng 
trại, mua giống từ nguồn vốn đăng ký thoát nghèo năm 2020 hoặc vay vốn thêm tại 
ngân hàng chính sách xã hội huyện.

+ Cử tri đề nghị về mô hình chăn nuôi heo đen theo gia trại năm 2017 để 
thực hiện tái đàn sau dịch. Vấn đề này, UBND huyện trả lời như sau: 

- Năm 2017, Phòng Dân tộc huyện triển khai 6 mô hình chăn nuôi heo đen 
theo gia trại trên địa bàn các xã là Trà Mai, Trà Dơn,Trà Tập, Trà Don với tổng 
kinh phí được duyệt 84.800.000đ. Đã hỗ trợ sau đầu tư với số tiền 77.000.000đ và 
đối ứng của nhân dân là 4.000.000đ. Tuy nhiên năm 2018, do tình hình dịch tả lợn 
châu phi tái phát nên các đàn heo đen đều đã bị chết. Vì vậy không có nguồn giống 
để hỗ trợ tái đàn cho Nhân dân.

+ Cử tri đề nghị đánh giá lại, thay đổi phương pháp tập huấn nâng cao 
năng lực cho cộng đồng thuộc chương trình 135. Vấn đề này, UBND huyện trả 
lời như sau: 

Ngày 06/11/2019 UBND huyện đã ban hành Quyết định số 2733/QĐ-UBND 
về phê duyệt các chuyên đề tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng thuộc 
chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 (Tiểu 
dự án 3 - chương trình 135) trên địa bàn huyện theo hướng xác thực tế, giảm lý 
thuyết, tăng thực hành.
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- Năm 2019 và năm 2020, UBND huyện giao Phòng Dân tộc huyện tổ chức 
lại phương pháp tập huấn theo hướng dễ tiếp cận, hiệu quả. Qua đó Phòng Dân tộc 
đã tiến hành việc tập huấn về tận các Khu dân cư để nhân dân tham gia được thuận 
lợi, dễ dàng kết hợp tham quan các mô hình triển khai trên từng địa bàn để bà con 
học tập kinh nghiệm lẫn nhau. Ngoài ra, đã phối hợp với UBMTTQVN huyện, các 
hội đoàn thể huyện tổ chức tập huấn liên xã cho các đối tượng là Ban giám sát 
cộng đồng, cán bộ các chi Hội đoàn thể thôn. 

Trong tập huấn các học viên đã tích cực tham gia phát biểu ý kiến, thảo 
luận; thẳng thắn trao đổi những vấn đề chưa rõ, những hạn chế bất cập trong hoạt 
động thực tiễn; chia sẽ những kinh nghiệm, cách làm hay, những giải pháp thiết 
thực đã khắc phục những khó khăn vướng mắc trước đó. Quá trình triển khai thực 
hiện, được học viên đánh giá hiệu quả cao hơn so với trước. 

3. Về giao thông:
+ Cử tri Trà Linh đề nghị sớm đầu tư nâng cấp tuyến đường Trà Nam đi 

Trà Linh, hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng; đẩy nhanh tiến độ thi công công 
trình tuyến đường Trà Linh – Măng Lùng; Tắc Pông – Tak Ngo; đa số cử tri có 
ý kiến, việc mở tuyến đường Măng Lùng – Đắc Lây sẽ làm tác động đến môi 
trường rừng, ảnh hưởng đến việc trồng Sâm của người dân, đề nghị cấp trên 
xem xét. Vấn đề này, UBND huyện trả lời như sau: 

- Tuyến đường Trà Nam – Trà Linh hiện đang triển khai thi công nâng cấp 
mặt đường bê tông xi măng đoạn từ cầu Trà Nam (giáp QL40B) đến Km 6+742 
với chiều dài 6,74 km nhằm đảm bảo giao thông trên tuyến được thông suốt về Trà 
Linh. Tuy nhiên, do mưa bão nên việc thi công gặp trở ngại và chậm tiến độ.

- Ngoài ra, theo Quyết định số 1170/QĐ-TTg ngày 03/8/2020 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng 
thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) - Dự án 
thành phần tỉnh Quảng Nam; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình 
giao thông tỉnh đang trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng: Nâng cấp đường giao 
thông liên xã, vùng dược liệu và Sâm Ngọc Linh, huyện Nam Trà My, với tổng 
kinh phí 189 tỷ đồng. Trong đó, tuyến ĐH7.NTM: Đoạn từ Km0+00 - 
Km0+380,46 đầu tư xây dựng Cầu Trà Nam và đường dẫn đầu cầu; đoạn từ 
Km6+763,67 - Km11+212,50 đầu tư xây dựng nền đường và các công trình trên 
tuyến. Dự án tuyến đường Trà Linh - Măng Lùng và tuyến Tắc Pông - Tak Ngo 
hiện đã hoàn thành đưa vào sử dụng. 

Việc mở tuyến đường Măng Lùng - Đắc Lây là để tạo điều kiện đi lại của 
nhân dân đến vùng sâm, mở ra cơ hội cho việc phát triển cây sâm Ngọc Linh (sâm 
Việt Nam). Tuy nhiên, để triển khai thực hiện tuyến đường này, UBND huyện đã 
tổ chức khảo sát, làm kỹ bước đánh giá tác động môi trường; bên cạnh đó chính 
quyền địa phương đã tổ chức tuyên truyền, giải thích nên hiện nay bà con nhân dân 
đã hiểu và đồng thuận trong việc mở tuyến đường này. 

+ Cử tri Trà Cang đề nghị nâng cấp hoặc san gạt, lu lèn để đảm bảo giao 
thông tuyến ĐH3 (Trà Tập - Trà Cang); mở đường từ thôn 5 đi thôn 7; hỗ trợ 



7

kinh phí để mở rộng, đổ bê tông đoạn dốc đầu tuyến giao thông thôn 4. Vấn đề 
này, UBND huyện trả lời như sau:

- Trước cơn bão số 9, để đảm bảo giao thông tuyến ĐH3, UBND huyện đã 
chỉ đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Quản lý các DAĐTXD huyện triển khai 
thi công đắp đất và lu lèn những đoạn hư hỏng nặng bằng nguồn duy tu bảo dưỡng 
thuộc chương trình 135. Tuy nhiên, sau đợt mưa bão kéo dài rất nhiều vị trí mặt 
đường vừa sửa chữa đã bị hư hỏng lại. 

Về lâu dài, tuyến đường này được đầu tư trong dự án: Nâng cấp đường giao 
thông liên xã, vùng dược liệu và Sâm Ngọc Linh, huyện Nam Trà My. Trong đó, 
tuyến ĐH3.NTM: Đoạn từ Km0+333,40 - Km11+936,27 đầu tư nền mặt đường và 
các công trình trên tuyến. Đoạn tuyến Km25+252-Km31+446 đã được huyện đầu 
tư hoàn thiện nền đường, lề đường và hệ thống thoát nước dọc tuyến. Ngoài ra, Đề 
án kiến cố hóa mặt đường ĐH giai đoạn 2021 - 2025, sẽ tiếp tục đầu tư các đoạn 
còn lại, đảm bảo đến năm 2023 tuyến đường ĐH.3 sẽ được kiên cố xong.

- Việc mở đường từ thôn 5 đi thôn 7 huyện đã có dự kiến triển khai khởi 
công mới trong năm 2021; đang triển khai thi công mở rộng và đổ bê tông mặt 
đường đoạn dốc đầu cầu tuyến giao thông thôn 4 với chiều dài 600m.

+ Cử tri Trà Vân đề nghị UBND huyện hỗ trợ làm đường nội bộ các khu 
dân cư làng ông Ruộng, làng ông Hùng, làng Đắc Buôn (thôn 3); mở đường 
lâm sinh từ làng ông Nơi lên làng Măng Lin (thôn 1), đường dân sinh từ cầu 
Nước Buôn đến thủy lợi Nước Gách (thôn 3); hỗ trợ sắt thép làm cầu treo từ 
Đắc Buôn qua sông Bua (thôn 3).Vấn đề này, UBND huyện trả lời như sau:

- Theo chủ trương của UBND huyện, việc làm đường bê tông vào các khu 
dân cư do nhân dân tự thực hiện theo Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 26/4/2019 
của HĐND huyện. Đường vào khu dân cư làng ông Ruộng, làng ông Hùng, làng 
Đắc Buôn (thôn 3), huyện đã cấp vật liệu cho xã triển khai. Đường nội bộ các khu 
dân cư làng ông Hùng, làng Đắc Buôn (thôn 3); đường dân sinh từ cầu Nước Buôn 
đến thủy lợi Nước Gách, đề nghị UBND xã đăng ký kế hoạch giao thông nông 
thôn năm 2021 để thực hiện.

- Tuyến đường lâm sinh từ làng ông Nơi lên làng Măng Lin (thôn 1) đã có 
trong dự án Hỗ trợ đầu tư xây dựng đường ô tô lâm nghiệp tỉnh Quảng Nam giai 
đoạn 2016 - 2020, đang triển khai thi công, do Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh làm 
chủ đầu tư. Tuy nhiên, tuyến này vướng khoảng 200m qua rừng nên chưa được 
triển khai thi công, khi hoàn thành xong thủ tục về đất đai, sẽ tiếp tục thực hiện. 

Về cấp sắt thép làm cầu treo qua suối, UBND xã liên hệ với Phòng Kinh tế - 
Hạ tầng huyện để báo cáo nhu cầu sắt thép làm treo cho người dân đi lại, đảm bảo 
an toàn khi qua các sông suối. 

+ Cử tri Trà Don đề nghị sửa chữa tuyến đường từ cầu Nước Là đến 
UBND xã; tiếp tục đầu tư tuyến đường vào KDC Tắc Lang thôn 1; đầu tư hoàn 
tất tuyến đường vào làng Tắc Tố, làng Tu Hon, khu dân cư mới làng Tak Nầm 
thôn 3 . Vấn đề này, UBND huyện trả lời như sau:
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- Tuyến đường từ Nước Là lên UBND xã Trà Don, hiện đang được UBND 
huyện triển khai thi công nâng cấp mặt đường bê tông xi măng, với chiều dài 
1,03km và dự kiến nâng cấp tiếp 1km mặt đường trong năm 2021.  

- Việc đầu tư khoảng 200m đường bê tông vào KDC Tắc Lang thôn 1, đề 
nghị xã triển khai trong năm 2021 theo NQ 55 của HĐND huyện. Trường hợp, do 
ảnh hưởng các cơ bão vừa qua, người dân không có khả năng làm được, thì yêu 
cầu Phòng KT-HT huyện đưa vào danh mục đầu tư kiến cố hóa GTNT giai đoạn 
2021 - 2025.

 + Cử tri Trà Nam kiến nghị: Đề nghị sớm triển khai dự án đường lâm 
sinh từ trụ sở UBND xã (cũ) đến giáp đường QL40B; làm đường giao thông liên 
khu dân cư Tak Pu-Tak Ta, Tak Pu-Tu Ron, Tak Vinh - Lung Linh - Mang Dí: 
Vấn đề này, UBND huyện trả lời như sau:
 - Tuyến đường lâm sinh từ trụ sở UBND xã Trà Nam (cũ) đến giáp đường 
QL40B nằm trong dự án Hỗ trợ đầu tư xây dựng đường ô tô lâm nghiệp tỉnh 
Quảng Nam giai đoạn 2016 - 2020, các đơn vị đang triển khai thi công.

- Làm đường giao thông liên khu dân cư Tak Pu - Tak Ta, Tak Pu - Tu Ron, 
Tak Vinh - Lung Linh - Mang Dí: Dự kiến làm mới 2 km nền đường đất từ suối 
Nước Tung - Tắc Vinh - Tắc Pu trong năm 2021.  

+ Cử tri Trà Mai đề nghị huyện sớm triển khai mở đường lâm sinh ở các 
thôn; hỗ trợ kinh phí để sửa chữa lại đoạn đường bị sụt lún ở làng ông Nguyễn 
Đình Cường thôn 3, sửa chữa lại cầu treo Nước Re đi về KDC Tắc Ven thôn 1: 
Vấn đề này, UBND huyện trả lời như sau:

Hiện nay, các tuyến đường lâm sinh trên địa bàn xã Trà Mai đang triển khai 
theo kế hoạch; về sửa chữa lại đoạn đường bị sụt lún ở làng ông Nguyễn Đình 
Cường thôn 3, sửa chữa lại cầu treo Nước Re đi về KDC Tắc Ven thôn 1, UBND 
huyện đề nghị UBND xã Trà Mai sử dụng nguồn duy tu bảo dưỡng đợt 2 và nguồn 
kinh phí nông thôn mới để thực hiện. 

+ Cử tri Trà Leng kiến nghị: Đề nghị mở đường bê tông nông thôn đi đến 
làng ông Tiến, làng ông Thoại thôn 2. Vấn đề này, UBND huyện trả lời như 
sau: Tuyến đường giao thông nông thôn đi làng ông Tiến, làng ông Thoại thôn 2, 
hiện tại chưa có trong danh mục đầu tư công năm 2021, UBND huyện ghi nhận đề 
nghị của cử tri, sẽ xem xét, khảo sát, đưa vào danh mục đầu tư công và tổ chức 
thực hiện trong thời gian thích hợp khi cân đối được kinh phí.

4. Trên lĩnh vực điện thắp sáng:
+ Cử tri xã Trà Don đề nghị kéo điện lưới Quốc gia vào KDC làng Tu Tót 

thôn 1: Cử tri xã Trà Dơn đề nghị kéo điện lưới Quốc gia vào KDC thôn 2, thôn 
3, thôn 4 và các hộ dân dọc theo tuyến đường từ Trà Dơn vào Trà Leng; Cử tri 
xã Trà Nam đề nghị huyện tiếp tục quan tâm đầu tư điện thắp sáng cho các khu 
dân cư trên địa bàn xã; Cử tri xã Trà Mai đề nghị Nhà nước đầu tư kéo điện 
theo tuyến đường 40B từ nhà sinh hoạt văn hóa thôn 4 đến cầu Trà Dơn; Cử tri 
xã Trà Leng đề nghị kéo điện lưới Quốc gia về làng ông Tiến, ông Tám, ông 
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Hiếu thôn 2; làng ông Hương, ông Dũng, ông Thương thôn 3; Cử tri xã Trà 
Linh đề nghị UBND huyện làm việc với ngành điện sớm di dời 03 trụ điện tại 
Trường Trung học cơ sở Trà Linh đang gây mất an toàn cho học sinh và giáo 
viên; hạ thế điện tại KDC số 2, thôn 1.

* Những vấn đề này, UBND huyện trả lời như sau:
- Hiện nay, tỷ lệ hộ sử dụng điện trên địa bàn huyện còn rất thấp, chiếm 

khoảng 65% toàn huyện, trong đó có trên 20% số hộ tự kéo điện từ trạm biến áp 
khu vực khác về sử dụng, nên điện áp không ổn định, cần phải đầu tư, nâng cấp. 
UBND huyện đã phối hợp với sở Công thương, ngành điện Quảng Nam rà soát đưa 
các công trình điện vào các dự án cấp điện nông thôn của tỉnh. Tuy nhiên, trong 
thời gian việc triển khai đầu tư theo dự án còn quá chậm, nguồn lực đầu tư của 
huyện còn hạn chế chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân.

- Theo Quyết định số 1422/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 của UBND tỉnh về 
phê duyệt dự án đầu tư cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam 
sử dụng vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2019 - 2020 (điện nông thôn nguồn 
TW); Quyết định số 1423/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 của UBND tỉnh về phê 
duyệt dự án đầu tư cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam giai 
đoạn 2018 - 2020, sử dụng vốn ODA do EU tài trợ (điện nông thôn nguồn EU); 
Công văn 7982/BCT-ĐL ngày 22/10/2020 của Bộ Công thương V/v thỏa thuận 
điều chỉnh, bổ sung Tiểu dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh 
Quảng Nam giai đoạn 2018 - 2020, EU tài trợ (điện nông thôn nguồn EU giai đoạn 
2) - những kiến nghị đầu tư công trình điện đều nằm trong danh mục dự án nói 
trên, cụ thể:

- Dự án điện nông thôn nguồn EU đang triên khai thi công, trong đó có công 
trình điện về KDC ông Anh, thôn 1 Trà Dơn và kéo điện theo tuyến đường 40B từ 
nhà sinh hoạt văn hóa thôn 4 Trà Mai đến cầu Trà Dơn. Dự án điện nông thôn 
nguồn EU giai đoạn 2 đang hoàn thiện thủ tục và triển khai trong năm 2021. Các 
công trình điện khác thuộc Dự án điện nông thôn nguồn TW được đầu tư theo kế 
hoạch hằng năm. Về đề nghị kéo điện lưới Quốc gia về làng ông Tiến, ông Tám, 
ông Hiếu thôn 2; làng ông Hương, ông Dũng, ông Thương thôn 3 chưa có trong kế 
hoạch đầu tư 2021, huyện sẽ xem xét đề nghị trong thời gian thích hợp. 

Riêng việc di dời 03 trụ điện tại Trường Trung học cơ sở Trà Linh, đến nay đã 
thực hiện di dời xong.

5. Trên lĩnh vực đầu tư, xây dựng, tài chính ngân sách:
+ Cử tri đề nghị xem xét cấp đủ kinh phí thực hiện các dự án nhân rộng 

mô hình giảm nghèo trên địa bàn huyện năm 2018”. Vấn đề này, UBND huyện 
trả lời như sau: 

- Tổng kinh phí cân đối từ nguồn Chương trình 30a, đã cấp cho các cơ quan, 
đơn vị để triển khai thực hiện các mô hình giảm nghèo năm 2018 là 2.078 triệu 
đồng, trong đó nguồn năm 2017 chuyển qua là 800 triệu đồng.
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- Về nguyên tắc, các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ lựa chọn dự án phù 
hợp, xây dựng và trình UBND huyện phê duyệt dự án trong phạm vi nguồn kinh 
phí được giao. Tuy nhiên, do các đơn vị không thực hiện quy trình này, đồng thời 
trong quá trình phân bổ dự toán chi của năm 2019 cũng không đề xuất nên dẫn đến 
tình trạng nói trên. Để giải quyết vấn đề này, đề nghị cơ quan, đơn vị chưa được 
cấp đủ kinh phí theo dự án được duyệt cung cấp quyết định phê duyệt dự án, tổng 
hợp tất cả các hồ sơ chứng từ chi phí phát sinh đến dự án đó, gởi về Phòng TC - 
KH trước ngày 31/12/2020 để tham mưu giải quyết.

+ Cử tri đề nghị xem xét, bố trí kinh phí đầu tư xây dựng thêm phòng học 
cho các trường để đưa học sinh lớp 3 về học tại trường xã, nhằm đảm bảo 100% 
học sinh lớp 3 được học tiếng Anh. Vấn đề này, UBND huyện trả lời như sau: 
Việc đưa học sinh lớp 3 về học tại trường xã, nhằm đảm bảo dạy tiếng Anh là cần 
thiết, phù hợp với định hướng của Nhà nước. Tuy nhiên, để thực hiện được chủ 
trương này phải đảm bảo đồng bộ các yếu tố:

Thứ nhất, là phải đảm bảo cơ sở vật chất. Việc đưa học sinh lớp 3 về học tại 
trường xã làm phát sinh tăng thêm phòng lớp học, phòng ở, ăn và các hạng mục 
khác. Trong khi đó là một huyện miền núi, việc đầu tư xây dựng thêm phòng học 
tại các trường cần phải cân nhắc nhiều yếu tố, như mặt bằng xây dựng, nguồn vốn 
và thời gian thực hiện.

Thứ hai, phải đảm bảo về con người. Những năm qua, lực lượng bố trí cho 
ngành giáo dục cao hơn nhiều so với chỉ tiêu biên chế được giao. Ví dụ năm học 
2020-2021, số lượng người công tác trong ngành giáo dục đã vượt 97 người so với 
chỉ tiêu biên chế được giao. Điều này làm ảnh hưởng rất lớn đến cân đối nguồn 
kinh phí hoạt động ngành giáo dục và cần xem xét đến điều kiện cụ thể của từng 
học sinh.

- Vì những lý do đó, UBND huyện đã giao Phòng Giáo dục & Đào tạo phối 
hợp với Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính – Kế hoạch tổ chức khảo sát, xây dựng Đề 
án cụ thể trước khi thực hiện; trong đó cần xác định được những khó khăn, vướng 
mắc và đưa ra lộ trình phù hợp. Ngoài ra, cần làm việc cụ thể với UBND tỉnh, với 
các ngành liên quan để đề xuất tháo gỡ những khó khăn về con người, về kinh phí.

+ Cử tri đề nghị về việc sớm cụ thể hóa Đề án tổng thể phát triển KT-XH 
vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số 
88/2019/QH14 của Quốc hội. Vấn đề này, UBND huyện trả lời như sau:

- Để cụ thể hóa Nghị quyết này, Chính phủ đã xây dựng Chương trình 
MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 
và đã được Quốc hội phê duyệt tại Nghị quyết số 120/2020/QH14. Tuy nhiên, hiện 
nay Chính phủ vẫn chưa có Quyết định phê duyệt chính thức, đồng thời các Bộ, 
ngành TW cũng chưa có các văn bản hướng dẫn cụ thể. Về phía địa phương, 
UBND huyện đã giao Phòng TC-KH đã làm việc cụ thể với các các cơ quan, đơn 
vị, các xã để thu thập thông tin xây dựng Đề án. Tuy nhiên cần phải chờ có hướng 
dẫn chính thức của cấp thẩm quyền mới có thể cụ thể hóa thành kế hoạch thực hiện 
của địa phương.
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5. Về đất đai, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng:
+ Cử tri xã Trà Linh đề nghị kịp thời chi trả tiền bồi thường cây cối, hoa 

màu của người dân trên tuyến đường từ UBND xã Trà Linh đi thôn 3, hiện nay 
mới chi trả 50% kinh phí: Vấn đề này, UBND huyện trả lời như sau:

- Tuyến đường từ UBND xã Trà Linh đi thôn 3 nằm trong dự án Trồng rừng 
và bảo vệ rừng phòng hộ đầu nguồn, kết hợp xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ 
phòng chống lũ, sạt lỡ đất gia tăng trong bối cảnh biến đổi khí hậu, bảo vệ dân cư 
một số khu vực trọng điểm thuộc huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Hiện nay 
tuyến đường này có điều chỉnh một số đoạn thiết kế do vậy sau khi có thiết kế điều 
chỉnh Trung tâm phát triển quỹ đất và Quản lý các dự án đầu tư xây dựng sẽ hoàn 
thiện phương áp giá đền bù chi trả số tiền còn lại cho nhân dân theo đúng quy định.

+ Cử tri xã Trà Mai đề nghị chi trả tiền đền bù trạm hạ thế 110Kv. Vấn đề 
này, UBND huyện trả lời như sau: Hiện nay chi phí đền bù Trạm biến áp 110Kv 
Trà Mai đã được UBND huyện phê duyệt phương án đền bù. Trung tâm phát triển 
quỹ đất và Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện đã phối hợp với chủ đầu tư 
dự án đường dây 110Kv chi trả tiền đầy đủ cho 06 hộ tại xã Trà Mai. 

+ Cử tri đề nghị đẩy nhanh việc cấp giấy CNQSD đất lâm nghiệp, đất ở 
các khu dân cư mới sắp xếp; triển khai hoàn thành Nghị quyết số 33/NQ-HĐND 
ngày 26/4/2017 của HĐND huyện. Vấn đề này, UBND huyện trả lời như sau: 

Việc cấp giấy CNQSD đất ở các khu dân cư mới sắp xếp: Hiện nay, UBND 
huyện đã bố trí đảm bảo Ngân sách để thực hiện việc cấp Giấy CNQSD đất tại các 
khu dân cư đã thực hiện, hiện nay Phòng Tài nguyên – Môi trường đang thực hiện. 
Đối với các khu dân cư đã được sắp xếp bố trí trong năm 2018, 2019 và năm 2020 
đề nghị UBND các xã khẩn trương lập phương án và dự toán kinh phí đo đạc, kê 
khai đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (kèm theo danh sách hộ 
gia đình, cá nhân). Hoàn thiện và gửi về Phòng Tài nguyên và Môi trường để tổ 
chức thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện trong năm 2021.

Hai là về cấp giấy CNQSD đất lâm nghiệp: Đây là nhiệm vụ đòi hỏi nguồn 
kinh phí rất lớn trên 10 tỷ đồng, vượt quá khả năng cân đối của ngân sách huyện. 
Trong Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 26/4/2017 của HĐND huyện cũng đã 
xác định nguồn thực hiện Nghị quyết này là từ ngân sách tỉnh hỗ trợ. Tuy nhiên, 
đến nay HĐND tỉnh vẫn chưa thông qua Nghị quyết hỗ trợ các huyện miền núi 
thực hiện nhiệm vụ này, năm 2020 chỉ tạm bố trí 325 triệu đồng, số tiền này quá ít 
so với nhu cầu nên khó triển khai thực hiện.

Xét thấy đây là vấn đề bức xúc, UBND huyện đã kiến nghị Thường trực 
HĐND huyện thống nhất sử dụng một phần nguồn vượt thu tiền sử dụng đất năm 
2020 để cũng với nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ năm 2020 thực hiện thí điểm tại xã 
Trà Vân.

+ Cử tri đề nghị UBND huyện chỉ đạo xử lý dứt điểm việc thu hồi đất đối 
với các trường hợp mượn đất tại khu vực Bưu điện huyện, bàn giao mặt bằng lại 
cho Nhà nước quản lý theo đúng quy định. Vấn đề này, UBND huyện trả lời 
như sau:
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- Đới với các trường hợp mượn đất tại khu vực Bưu điện huyện: UBND 
huyện ban hành văn bản số 524/UBND-TNMT ngày 03/8/2020 về việc thực hiện 
thu hồi đất, hoàn trả mặt bằng và bàn giao lại đất tại thửa đất số 46, tờ bản đồ số 42 
cho UBND xã Trà Mai quản lý. 

- UBND huyện ban hành Thông báo Số 125/TB-UBND ngày 23/10/2020 
thông báo hoàn trả mặt bằng và bàn giao lại đất do UBND xã Trà Mai quản lý đối 
với (Hộ bà Hồ Thị Huệ và ông Nguyễn Duy Tân, thường trú tại tổ Đàng Bộ, thị 
trấn Trà My, huyện Bắc Trà My) và Thông báo Số 126/TB-UBND ngày 
23/10/2020 thông báo hoàn trả mặt bằng và bàn giao lại đất do UBND xã Trà Mai 
quản lý đối với (Hộ bà Nguyễn Thị Ánh Tâm, thường trú tại tổ Đồng Bàu, thị trấn 
Trà My, huyện Bắc Trà My ). 

- Đối với đất của các hộ bị sạt lở năm 2009 tại thôn 2, xã Trà Mai:  Về vấn 
đề này UBND huyện chỉ đạo ban hành chủ trương thu hồi đất của các hộ sạt lở, 
giao UBND xã Trà Mai tổ chức thực hiện lập phương án thu hồi đất phối hợp 
Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình UBND huyện phê duyệt. 

- Đối với việc san ủi trái phép của bà Nguyễn Thị Kim Doanh, thường trú tại 
thôn 2, xã Trà Mai, huyện Nam Trà My: UBND huyện đã giao Phòng Tài nguyên 
và Môi trường phối hợp UBND xã Trà Mai lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 
về lĩnh vực đất đai đối với hộ bà Nguyễn Thị Kim Doanh (Khu vực taluy dương 
đường nội thị gần cơ quan Thi hành án Nam Trà My). 

+ Cử tri đề nghị tham mưu xây dựng và sớm ban hành quy chế phối hợp 
giữa các ngành có liên quan để quản lý về lĩnh vực đất đai, tài nguyên lâm – 
khoáng sản, làm nhà trái phép, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường 
bộ trong thời gian đến. Vấn đề này, UBND huyện trả lời như sau:

- Lĩnh vực đất đai: UBND huyện ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 
30/5/2018 về việc thực hiện công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng; 
quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn huyện Nam Trà 
My.

- Lĩnh vực tài nguyên lâm, khoáng sản: UBND huyện ban hành Công văn số 
680/UBND-TNMT ngày 23/9/2020 và Công văn số 732/UBND-TNMT ngày 
09/10/2020 về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực khoáng sản 
trên địa bàn huyện Nam Trà My.

- Về làm nhà trái phép, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường 
bộ: Để giải quyết tình trạng này, nhất là tại trung tâm hành chính huyện, UBND 
huyện đã thành lập Ban chỉ đạo xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về trật tự 
xây dựng; lấn, chiếm đất đai; lấn, chiếm hành lang ATGT tại khu vực trung tâm 
huyện Nam Trà My; xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện. Song, do nhiều 
nguyên nhân khác nhau, nhất là vấn đề ổn định đời ssoongs người dân nên việc 
thực hiện chưa đảm bảo theo kế hoạch.

+ Cử tri xã Trà Tập kiến nghị hiện nay bà con trên đia bàn xã Trà Tập có 
nhu cầu thu gom rác thải ở các hộ gia đình, đề nghị phòng Tài nguyên – Môi 
trường quan tâm bố trí xe rác đi thu gom theo dọc tuyến đường để đảm bảo vệ 
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sinh môi trường. Cử tri đề nghị huyện quan tâm đầu tư bãi tập kết rác thải sinh 
hoạt cho xã Trà Dơn và thôn 4 Trà Mai. Về vấn đề này, UBND huyện trả lời 
như sau: 

UBND huyện đã giao Phòng Tài nguyên – Môi trường khảo sát, lập phương 
án thu gom rác thải các hộ dân xã Trà Tập để đưa vào thực hiện thu gom vào đầu 
năm 2021. Đồng thời, đã lập hồ sơ và được UBND Tỉnh thống nhất bổ sung quy 
hoạch bãi xử lý rác thải tại thôn 4, xã Trà Mai với diện tích 4,4 ha (Quyết định 
1662/QĐ-UBND ngày 19/6/2020), khi được đầu tư sẽ xử lý rác cho Trà Mai, Trà 
Dơn.

II. LĨNH VỰC VĂN HOÁ – XÃ HỘI:
1. Về Giáo dục&Đào tạo:
+ Cử tri đề nghị đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất cho các đơn vị trường học. Vấn đề này, UBND huyện trả lời như sau:  
Để cấp Giấy CNQSD đất cho các trường học, UBND huyện đã giao cho 

Phòng Giáo dục & Đào tạo chủ trì, phối hợp với Văn phòng đăng ký quyền sử đất 
làm việc trực tiếp với các đơn vị trường học trực thuộc huyện để thực hiện việc 
kiểm tra, điều chỉnh, cấp mới cho các trường. Theo kế hoạch, sẽ nghiệm thu kết 
quả đo đac, lập hồ sơ trình UBND tỉnh trong tháng 12/2020, tuy nhiên trong thời 
gian qua do mưa, bão, giao thông đi lại hư hỏng, sạt lở nhiều nên tiến độ đo đạt bị 
chậm, trong tháng 12 này sẽ trình được 12 hồ sơ, phần còn lại UBND huyện sẽ tiếp 
tục chỉ đạo để hoàn thành trong quý I/2021.

+ Cử tri đề nghị kiểm tra, thay thế hệ thống cửa kính của Trường 
PTDTBT TH Trà Tập (nhiều kính thủy tinh tự vỡ gây nguy hiểm cho học sinh). 
Đồng thời, khi phê duyệt thiết kế không sử dụng kính thủy tinh để lắp đặt hệ 
thổng cửa cho các trường thay vào đó sử dụng kính cường lực hoặc vật liệu 
khác nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh. Vấn đề này, UBND huyện trả lời như 
sau:  

Hầu hết tất cả cửa đối với phòng học tại các trường, được thiết kế bằng kính 
thủy tinh có độ dày 5mm để đủ ánh sáng, thoáng mát vào mùa hè và ấm áp vào 
mùa đông. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng một số cửa kính bị vỡ, các trường đã 
tự sửa chữa, khắc phục. 

UBND huyện giao Trung tâm phát triển quỹ đất và Quản lý các dự án đầu tư 
xây dựng huyện nghiên cứu, khi thiết kế cửa các trường, cần quan tâm độ an toàn 
của kính cửa, thay thể bằng kính cường lực hoặc vật liệu khác.

+ Cử tri đề nghị củng cố Hội đồng giáo dục huyện, phát huy vai trò của 
các thành viên trong Hội đồng giáo dục, huy động sự phối hợp của các ban, 
ngành, hội, đoàn thể tại địa phương tham gia thực hiện các hoạt động giáo dục. 
Vấn đề này, UBND huyện trả lời như sau:  

Theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT và Thông tư số 32/2020/TT-
BGDĐT của Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành quy định Điều lệ trường Tiểu học 
có hiệu lực 20/10/2020; ban hành điều lệ trường THCS có hiệu lực từ ngày 
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01/11/2020, trên địa bàn huyện, Hội đồng giáo dục huyện được thành lập từ năm 
2014, từ đó đến nay từng bước hoạt động hiệu quả, huy động được nhiều nguồn 
lực đầu tư cho các trường học, làm tốt công tác xã hội hóa, huy động sự phối hợp 
của các ban, ngành, hội, đoàn thể tại địa phương. Tuy nhiên, thời gian qua nhiều 
cán bộ tham gia hội đồng nghỉ hưu, chuyển công tác khác nên việc hoạt động bị 
ảnh hưởng, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Giáo dục & Đào tạo tham mưu UBND 
huyện củng cố lại trong tháng 12/2020. 

+ Cử tri đề nghị đánh giá lại kết quả Nghị quyết số 29/NQ-HĐND huyện 
để tham mưu xây dựng mới hoặc điều chỉnh Nghị quyết cho phù hợp với Nghị 
quyết 19/NQ-TW của BCH Trung ương khóa XII và Nghị quyết 11-NQ/TU ngày 
25/4/2017 của Tỉnh ủy về “Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục – đào tạo tỉnh 
Quảng Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025”: Vấn đề này, UBND 
huyện trả lời như sau:  

- Nghị quyết số 29/NQ-HĐND của HĐND huyện ban hành vào ngày 
20/12/2016, qua quá trình triển khai thực hiện đã đem lại những kết quả đáng kể, 
nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, năm 2017 BCH 
Trung ương khóa XII ban hành Nghị quyết số 19/NQ-TW và Tỉnh ủy Quảng Nam 
ban hành Nghị quyết 11-NQ/TU về “Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục – đào tạo 
tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025”. Vì vậy, UBND 
huyện đã chỉ đạo xây dựng và ban hành Đề án số 03/ĐA-UBND ngày 03/5/2019 
sắp xếp lại trường, điểm trường, lớp học gắn với việc bố trí đội ngũ CBQL, GV, 
NV các cơ sở giáo dục Mầm non, phổ thông trên địa bàn huyện Nam Trà My giai 
đoạn 2019-2021, tầm nhìn đến năm 2025.

+ Cử tri đề nghị tổ chức rà soát, quy hoạch sắp xếp lại mạng lưới trường, 
lớp phù hợp với quy hoạch bố trí, sắp xếp dân cư theo hướng đến đạt chuẩn. 
Lồng ghép, tích cực đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học, từng bước 
nâng cao chất lượng mũi nhọn -  gắn giáo dục với phát triển kinh tế - xã hội, 
đặc điểm văn hóa địa phương. Vấn đề này, UBND huyện trả lời như sau:  

- Về rà soát, sắp xếp lại các điểm trường sau sắp xếp bố trí lại khu dân cư: 
Hằng năm, ngay từ đầu năm học, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Giáo dục & Đào 
tạo huyện làm việc với các đơn vị trường học rà soát CSVC phòng học để tham 
mưu bố trí kinh phí sửa chữa, đảm bảo thực hiện công tác dạy học. Đối với những 
phòng học không có kế hoạch mở lớp trong năm học này nhưng có kế hoạch mở 
lớp những năm học sau các trường đã bàn giao tài sản cho thôn để bảo quản. 
Những phòng học không còn sử trong những năm học tiếp theo các đơn vị trường 
học tham mưu huyện điều chuyển tài sản cho UBND xã quản lý và sử dụng.

- Về đầu tư cho giáo dục: Trong thời gian qua, UBND huyện đã tập trung 
huy động các nguồn lực, đầu tư cho giáo dục & đào tạo, đến nay cơ sở vật chất 
phòng học, nhà công vụ giáo viên, bàn ghế, sách giáo khoa, thiết bị từ chổ khó 
khăn, thiếu thốn đến nay đã từng bước được trang bị đảm bảo. Các trường trung 
tâm xã được xây dựng khang trang, đáp ứng được yêu cầu tối thiểu phục vụ công 
tác dạy học trên địa bàn huyện. Đến nay toàn huyện đã có 08 trường đạt chuẩn 
quốc gia (Cấp học Mầm non- Mẫu giáo có 02 trường đạt chuẩn quốc gia: MN Hoa 



15

Mai, MG Sơn Ca; Cấp học THCS có 04 trường đạt chuẩn quốc gia: PTDTBT 
THCS Trà Don, PTDTBT THCS Trà Nam, PTDTBT THCS Trà Cang, PTDTBT 
THCS Trà Mai; Cấp Tiểu học có 02 trường đạt chuẩn quốc gia: TH Kim Đồng, 
PTDTBT TH vừ A Dính.

+ Cử tri đề nghị tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng 
cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý: Vấn 
đề này, UBND huyện trả lời như sau:  

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn được Sở Giáo dục & Đào tạo, Phòng 
Giáo dục & Đào tạo hằng năm tổ chức, đặc biệt để đảm bảo thực hiện chương trình 
giáo dục phổ thông mới 2018, năm học 2020-2021 100% CB,GV được tập huấn 
chương trình SGK lớp 1, và tiếp tục triển khai tấp huấn lớp 2 và lớp 6. Phòng Giáo 
dục & Đào tạo đang phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Huế mở lớp bồi dưỡng 
Cán bộ quản lý giáo dục cho CBQL, giáo viên quy hoạch dự nguồn CBQL trên địa 
bàn huyện.

+ Cử tri đề nghị đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, tạo được sự phối 
hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội, phát huy được các nguồn lực 
trong nhân dân để đóng góp xây dựng nhà trường. Vấn đề này, UBND huyện 
trả lời như sau:   

Công tác xã hội hóa về giáo dục đào tạo được thực hiện có hiệu quả, đã huy 
động được nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng phòng học, nhà công vụ giáo viên và 
nhà ở học sinh từ điểm trường chính đến điểm trường thôn, hỗ trợ cơ sở vật chất về 
trang thiết bị phục vụ dạy và học đạt mức tối thiểu. Bên cạnh đó, cũng đã huy động 
được sức đóng góp của người dân, phụ huynh học sinh đóng góp công sức sửa 
chữa trường lớp học, dọn vệ sinh môi trường trường lớp học. Song bên cạnh những 
kết quả đạt được, củng còn những hạn chế, tồn tại nhất định, nhất là sự tham gia 
trong việc huy động con em ra lớp, duy trì sỉ số học sinh. UBND huyện sẽ tiếp tục 
chỉ đạo các trường học, UBND các xã phối hợp chặt chẽ thực hiện tốt nội dung này 
trong thời gian đến.    

+ Cử tri xã Trà Tập đề nghị để các trường đủ điều kiện đạt chuẩn theo lộ 
trình, đề nghị UBND huyện quan tâm việc bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo 
viên, nhân viên theo quy định. Vấn đề này, UBND huyện trả lời như sau: 

Trong năm học 2020 – 2021, UBND huyện ban hành Công văn số 
745/UBND-GDĐT ngày 14/10/2020 về phương án bố trí CB, GV, NV các trường 
năm học 2020-2021, đảm bảo đúng tỷ lệ quy định đối với giáo viên mầm non, mẫu 
giáo: 2,0 GV/lớp, Tiểu học: 1,5 GV/lớp, THCS: 2,2GV/lớp. Đồng thời, chỉ đạo 
tăng cường công tác rà soát trình độ, tổ chức đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ 
giáo viên theo đủ chuẩn theo quy định. 

+ Cử tri xã Trà Linh đề nghị UBND huyện có kế hoạch xây dựng trường 
đạt chuẩn quốc gia để đảm bảo việc thực hiện tiêu chí nông thôn mới, xã đăng 
ký đạt chuẩn giai đoạn 2021-2025. Đề nghị bố trí đủ giáo viên bậc tiểu học để 
đảm bảo chất lượng dạy và học. Vấn đề này, UBND huyện trả lời như sau: 
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Hiện nay, UBND huyện đang chỉ đạo xây dựng kế hoạch trường đạt chuẩn 
quốc gia giai đoạn 2021-2025 trình HĐND huyện năm trong 2021, theo lộ trình có 
08 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và 08 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, 
trong đó có 3 trường thuộc xã Trà Linh đạt chuẩn mức độ 1 trong giai đoạn 2020-
2021.

2. Về Văn hóa:
+ Cử tri đề nghị về thực hiện Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND về bảo 

tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát 
triển du lịch. Vấn đề này, UBND huyện trả lời như sau:

Thực tế, thời gian qua huyện đã triển khai nhiều cơ chế, chính sách để thực 
hiện Nghị quyết này, cụ thể như: Chính sách hỗ trợ làm nhà sinh hoạt cộng đồng 
các khu dân cư; bố trí kinh phí hằng năm để thực hiện sưu tầm các hiện vật văn 
hóa vật thể, phi vật thể, tổ chức các lễ hội, triển khai công tác quảng bá về hình 
ảnh, con người Nam Trà My trên các phương tiện thông tin đại chúng, xây dựng 
trình HĐND huyện thông qua một số Nghị quyết chuyên đề về văn hóa, phát triển 
du lịch…

Tuy nhiên, việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp không 
chỉ đơn thuần là đầu tư mà quan trọng hơn hết là phải khôi phục, bảo tồn và gìn 
giữ. Để thực hiện được điều này đồi hỏi phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính 
trị. Trong đó người dân là chủ thể trong gìn giữ, bảo tồn. 

Việc gắn văn hóa với du lịch huyện đã có nghị quyết chuyên đề, nhưng do 
hạ tầng du lịch của huyện còn thiếu thốn, các điểm du lịch mới bước đầu thực 
hiện.. nên  thời gian qua chưa thực sự phát triển, UBND huyện xin nhận khuyết 
điểm về nội dung này và sẽ tập trung chỉ đạo trong thời gian đến.

+ Cử tri đề nghị về đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa. Vấn đề này, 
UBND huyện trả lời như sau:

- Đây là việc làm cần thiết và đồng thời cũng là một tiêu chí của Chương 
trình MTQG xây dựng nông thôn mới, trong giai đoạn 2016-2020, ngân sách 
huyện đã tập trung nguồn lực cho nội dung này, nhất là xây dựng nhà sinh hoạt văn 
hóa thôn. Tuy nhiên, do nguồn ngân sách còn hạn hẹp nên việc triển khai thực hiện 
chậm, chưa đáp ứng được nhu cầu. UBND huyện đã chỉ đạo khảo sát nhu cầu xây 
dựng Nhà văn hóa, khu thể thao cấp xã, thôn để đưa vào kế hoạch đầu tư công 
trung hạn giai đoạn 2021-2025.

- Về hỗ trợ làm nhà sinh hoạt cộng đồng:  HĐND huyện đã có Nghị quyết về 
vấn đề nầy, trong đó Ngân sách huyện chi hỗ trợ mỗi nhà 30 triệu đồng, để mua 
các vật tư, vật liệu, người dân đóng góp công, lựa chọn vật liệu xây dựng phù hợp 
để làm nhà sinh hoạt cho khu dân cư. Các hiện vật trưng bày trong nhà sinh hoạt 
cộng đồng là do người dân bàn bạc quyết định và đóng góp. Mục tiêu của việc làm 
này là nhằm mục đích khuyến khích người dân tự bảo vệ các giá trị văn hóa truyền 
thống của địa phương mình. 
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- Về hỗ trợ cồng chiêng:  Trong dự thảo đề án bảo tồn và phát huy các giá trị 
văn hóa của các dân tộc trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 có nội dung này, khi 
Đề án được thông qua sẽ triển khai thực hiện.

+ Cử tri đề nghị đề xuất nâng mức hỗ trợ làm nhà sinh hoạt cộng đồng từ 
30 triệu lên 70 triệu để xây dựng đảm bảo về diện tích và xây dựng, làm nhà vệ 
sinh, tường rào cổng ngỏ. Vấn đề này, UBND huyện trả lời như sau:

Năm 2020, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 
18/02/2020 về triển khai thực hiện việc xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng ở các 
khu dân cư với mức giá là 30 triệu đồng/nhà theo cơ chế nhà nước và nhân dân 
cùng làm năm 2020, đã có 10 nhà được thực hiện. Về việc nâng mức hỗ trợ, 
UBND huyện đang chỉ đạo Phòng Văn hóa Thông tin tổng hợp đề xuất của các xã, 
trên cơ sở đó sẽ nghiên cứu, đề xuất HĐND huyện cho phù hợp.  

+ Cử tri đề nghị hiện nay một số khu vực của xã Trà Tập, Trà Dơn, Trà 
Leng, Trà Nam chưa có sóng điện thoại di động nhằm phục vụ thông tin liên lạc 
cho người dân. Vấn đề này, UBND huyện trả lời như sau:

- Hiện nay tại một số thôn của xã Trà Tập, Trà Leng, Trà Dơn, Trà Nam 
chưa có sóng di động, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp 
với các doanh nghiệp viễn thông tiến hành khảo sát thực tế. Qua khảo sát các điểm 
theo yêu cầu của cử tri, vì lý do chưa có điện lưới quốc gia nên chưa triển khai 
thực hiện. Khi có điện lưới quốc gia, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyện 
môn phối hợp các doanh nghiệp Viễn thông đầu tư xây dựng, phủ sóng di động 
phục vụ nhu cầu của nhân dân.

+ Cử tri xã Trà Linh đề nghị huyện sớm triển khai xây dựng Làng văn 
hóa Mô chai thôn 1 Trà Linh. Vấn đề này, UBND huyện trả lời như sau:

Tho Nghị quyết HĐND huyện, sẽ tổ chức xây dựng 3 làng văn hóa đặc trưng 
của 3 dân tộc Ca dong, Mơ Nông, Xơ Đăng. Để xây dựng 3 làng văn hóa này, 
UBND huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng làng văn hóa, chỉ đạo Phòng Văn 
hóa Thông tin chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, Đảng ủy, UBND các xã 
tổ chức khảo sát, lấy ý kiến của dân về xây dựng Làng văn hóa đúng với bản sắc 
văn hóa của dân tộc; giao nhiệm vụ tổ chức lập quy hoạch chi tiết 1/500 để triển 
khai thực hiện, trong đó làng văn hóa đặc trưng của người Xơ Đăng (tại Mô Chai, 
thôn 1 Trà Linh) nằm trong thứ tự ư tiên đầu tư của tỉnh, huyện, sẽ thực hiện vào 
năm 2021. Song, để xây dựng được làng văn hóa này, vai trò của người dân là cơ 
bản nhất, người dân phải phối hợp, phải giữ gìn được bản sắc của đồng bào. 

+ Cử tri xã Trà Cang đề nghị UBND huyện kiến nghị Sở Thông tin & 
Truyền thông, các đơn vị viễn thông đầu tư hạ tầng, kéo cáp quang mạng 
Intenet về khu vực trung tâm hành chính xã. Vấn đề này, UBND huyện trả lời 
như sau:

Hiện nay doanh nghiệp viễn thông Viettel đã đầu tư hoàn thành Trạm BTS 
tại thôn 3, xã Trà Cang, đang triển khai thực hiện phát thử nghiệm, đấu nối điện, 
khi Trạm hoạt động chính thức sẽ đảm bảo việc kéo cáp quang phục vụ cho hoạt 
động của UBND xã Trà Cang.
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3. Về thực hiện các chế độ, chính sách:
- Cử tri đề nghị về việc hỗ trợ kinh phí cho các hộ mới thoát nghèo gặp khó 

khăn do dịch bệnh Covid-19, hiện nay hộ mới thoát nghèo cũng khó khăn như 
hộ nghèo. Vấn đề này, UBND huyện trả lời như sau:

- Theo quy định tại Khoản 2 từ mục 1 đến mục 7, Nghị quyết số 42/NQ-CP 
ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do 
đại dịch Covid-19 và Quyết định số 1214/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của UBND 
tỉnh Quảng Nam chi hỗ trợ cho các nhóm đối tượng (1) Người lao động làm việc 
theo chế độ hợp đồng lao động phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao đọng; (2) 
Người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính và đã trả trước tối thiểu 50% 
lương ngừng việc cho người lao động; (3) Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai 
thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh từ ngày 01/4/2020; (4) Người 
lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều 
kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao 
động bị mất việc làm; (5) Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng 
tháng; (6) Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia trong danh sách đến 
ngày 31/12/2019. Do vậy, hộ gia đình khó khăn, các hộ thoát nghèo, thoát cận 
nghèo không thuộc đối tượng để thực hiện hỗ trợ. 

+ Cử tri đề nghị về đẩy mạnh phân cấp, giao nhiệm vụ chủ đầu tư cho các 
xã triển khai thực hiện các dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2020 và 
những năm tiếp theo. Về vấn đề này. UBND huyện trả lời như sau:

Trong năm 2020, UBND huyện đã phê duyệt và giao nhiệm vụ cho chủ đầu tư 
cho các xã đăng ký thực hiện các dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo tại các 
quyết định: 1330 ngày 04/6/2020; 1845 ngày 30/7/2020 và Quyết định 2212 ngày 
21/9/2020 và sẽ tiếp tục chỉ đạo và triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021 - 
2025. Và để làm chủ đầu tư thì các xã phải khảo sát, vận động nhân dân tham gia 
và xây dựng dự án gởi các ngành chuyên môn của huyện thẩm định tham mưu 
UBND huyện trình Thường trực HĐND huyện cho ý kiến, trước khi UBND huyện 
quyết định. Lưu ý, xã chỉ làm chủ đầu tư khi xã có đăng ký dự án nhân rộng mô 
hình giảm nghèo theo quy định.  

+ Cử tri đề nghị UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, các cơ quan, đơn vị 
được giao nhiệm vụ chủ đầu tư tăng cường trách nhiệm, thường xuyên phân 
công cán bộ kiểm tra việc thực hiện các mô hình để kịp thời khắc phục những 
hạn chế, thiếu sót. Trên cơ sở đó rà soát, nắm rõ nguyên nhân, các đối tượng, 
nhu cầu cần hỗ trợ để chọn ra những giải pháp thích hợp thực hiện mô hình 
hiệu quả hơn. Về vấn đề này, UBND huyện trả lời như sau: 

UBND huyện đã chỉ đạo Phòng LĐTB&XH đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, 
đơn vị và UBND xã được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư năm 2020 triển khai thực 
hiện tại Công văn số 41/LĐBTXH-GN ngày 09/4/2020 và Công văn số 
126/LĐTBXH-GN ngày 31/7/2020 thực hiện theo đúng quy trình tại Thông tư 
18/TT-NN&PTNT ngày 09/10/2017 của Bộ NN&PTNT và Quyết định số 
2716/QĐ-UBND ngày 07/9/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam. Bên cạnh đó, trong 
từng Quyết định phê duyệt dự án của UBND huyện cũng yêu cầu các chủ đầu tư 
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tăng cường trách nhiệm, thường xuyên phân công cán bộ kiểm tra việc thực hiện 
các mô hình để kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót và định kỳ báo cáo về 
UBND huyện để theo dõi, chỉ đạo.

- Về chỉ đạo đánh giá lại hiệu quả việc thực hiện các dự án nhân rộng mô hình 
giảm nghèo, giai đoạn 2016 - 2020 để từ đó đề ra những giải pháp thiết thực, phù 
hợp cho những năm tiếp theo. Về vấn đề này, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng 
LĐTB&XH triển khai thực hiện và đánh giá hiệu quả tại Báo cáo số 94/BC-UBND 
ngày 05/6/2020 của UBND huyện Nam Trà My và tiếp tục theo dõi và yêu cầu các 
chủ đầu tư tiếp tục báo cáo đánh giá theo quy định và sẽ báo cáo Thường trực 
HĐNH huyện theo dõi, giám sát.

+ Cử tri đề nghị làm việc với UBND các xã Trà Cang, xã Trà Dơn, xã Trà 
Vân và xã Trà Vinh của các nhóm hộ chăn nuôi Bò tập trung khẩn trương thực 
hiện việc trồng cỏ tạo thức ăn cho gia súc, nhất là đảm bảo đủ thức ăn trong 
mùa mưa, làm chuồng trại theo phương án đã được phê duyệt. Về vấn đề này, 
UBND huyện trả lời như sau: 

Sau khi có ý kiến của cử tri, UBND huyện đã giao Phòng Lao động Thương 
binh & Xã hội huyện thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở, theo dõi và yêu cầu các xã 
chỉ đạo các nhóm hộ triển khai thực hiện theo đúng hạng mục đã được UBND 
huyện phê duyệt và đến nay các địa phương đã trồng được một số  diện tích cỏ tại 
các nhóm hộ xã Trà Cang, xã Trà Vân và xã Trà Vinh. Bên cạnh đó, yêu cầu các 
hộ tổ chức làm chuồng trại theo đúng hạng mục phê duyệt.

+ Cử tri đề nghị làm việc với nhóm hộ phát triển cây Đinh Lăng thương 
phẩm tại thôn 4 (thôn 5 cũ) xã Trà Nam để trồng dặm lại số cây Đinh Lăng đã 
chết theo cam kết. Về vấn đề này, UBND huyện trả lời như sau:

- Vấn đề này, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Lao động Thương binh & Xã 
hội phối hợp với UBND xã Trà Nam đôn đốc, hướng dẫn các nhóm hộ thực hiện 
trồng dặm đảm bảo số lượng và chất lượng về giống cây trồng vào đầu tháng 7 
năm 2020 và các hộ gia đình đang chăm sóc, theo dõi theo quy định.

III. VỀ NỘI CHÍNH:
+ Đề nghị việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, 

viên chức về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả sử 
dụng thời gian làm việc trong cán cơ quan, đơn vị; công tác lãnh đạo, chỉ đạo 
việc thực hiện các quy định này trong phạm vi trách nhiệm của ngành, địa 
phương, đơn vị. Vấn đề này, UBND huyện trả lời như sau:

- Thực hiện Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 05/9/2016 của UBND tỉnh, Chỉ thị 
số 13/CT-UBND ngày 30/12/2016 của UBND huyện về tăng cường kỷ luật, kỷ 
cương trong các cơ quan hành chính nhà nước; UBND huyện đã thành lập tổ kiểm 
tra thực hiện Chỉ thị 13/CT-UBND để kiểm tra việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật 
hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc trong cán cơ quan, đơn vị. 
- Trong các năm qua, Tổ Kiểm tra Chỉ thị 13 của UBND huyện thường xuyên kiểm 
tra việc chấp hành Chỉ thị tại các cơ quan, đơn vị. Sau kiểm tra lập biên bản vi 
phạm, báo cáo Chủ tịch UBND huyện, đề xuất biện pháp xử lý trách nhiệm tập thể, 
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cá nhân vi phạm. Các cơ quan, đơn vị đã tổ chức kiểm điểm cá nhân có vi phạm, 
báo cáo về UBND huyện. 

- Tại các hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác tháng, quý, UBND huyện 
thường xuyên quán triệt Chỉ thị đến Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch 
UBND các xã. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã cũng đã 
xây dựng kế hoạch, biện pháp và tổ chức thực hiện tốt về tăng cường kỷ cương, kỷ 
luật hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc trong cán cơ quan, 
đơn vị. tổ chức quán triệt tinh thần các Chỉ thị trên đến cán bộ, công chức, viên 
chức, lao động trong cơ quan, đơn vị mình.

- Bên cạnh đó, trong Quy chế thi đua, khen thưởng ban hành tại Quyết định số 
1856/QĐ-UBND ngày 22/10/2020 của Ủy ban nhân dân huyện quy định tại điểm d, 
khoản 10, điều 4: không xét thi đua, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân vi phạm 
Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 30/12/2016 của UBND huyện về tăng cường kỷ luật, kỷ 
cương trong cơ quan hành chính nhà nước. Sau khi Chỉ thị được ban hành và đưa vào 
thực hiện, kỷ luật, kỷ cương hành chính, giờ giấc làm việc của các cơ quan, đơn vị, 
UBND các xã được nâng lên, cụ thể:

+ Quy chế làm việc của UBND huyện được thực hiện đảm bảo, trách nhiệm của 
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã được nâng lên.

+ Tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, lao động các 
cơ quan, đơn vị, UBND các xã được nâng lên; đã hạn chế việc uống rượu, bia buổi 
trưa; giờ giấc đảm bảo, đặc biệt vào sáng thứ 2 và chiều thứ 6 cán bộ, công chức, 
viên chức, lao động đảm bảo về số lượng.

+ Thường xuyên đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của 
các cơ quan nhà nước. Hiện tại, 100% các cơ quan, đơn vị, xã sử dụng hệ thống 
quản lý văn bản và hồ sơ công việc trên môi trường mạng; 100% cán bộ, công 
chức các cơ quan, đơn vị thuộc huyện sử dụng thư điện tử, hệ thống văn bản trên 
phần mềm điện tử phục vụ công tác. Đổi mới căn bản lề lối làm việc, hạn chế tổ 
chức những cuộc họp không cần thiết. Thông qua đó là ban hành các văn bản chỉ 
đạo, điều hành; giảm tối đa việc ban hành các văn bản giấy, tập trung sử dụng hệ 
thống phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc để chỉ đạo, điều hành, tiết 
kiệm đáng kể nguồn kinh phí.

IV. VỀ AN NINH – TRẬT TỰ
+ Cử tri xã Trà Linh đề nghị sớm bố trí Công an chính quy về công tác tại 

xã. Vấn đề này, UBND huyện trả lời như sau: Ngày 01/10/2020, Công an huyện 
Nam Trà My đã hoàn thành xong việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các 
chức danh Công an xã đảm bảo 05 người/xã. Hoạt động của lực lượng Công an xã 
trên toàn huyện hiện tại thực hiện đảm bảo theo quy định.

+ Cử tri xã Trà Mai đề nghị ngành chức năng xử lý trường hợp sử dụng 
xung điện đánh bắt cá ở sông suối trên địa bàn huyện; đề nghị thành lập Tổ tự 
quản bảo vệ ANTT tại khu vực giáp ranh giữa Trà Giác - Trà Mai; Trà Mai - 
Trà Vân xãy ra nhiều vụ gây rối, đánh nhau nhưng chưa có lực lượng kịp thời 
xử lý, giải quyết. Vấn đề này, UBND huyện trả lời như sau:
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- Năm 2018, Công an huyện đã chủ động tham mưu UBND huyện ban hành 
Kế hoạch số 03/KH-UBND, ngày 16/01/2018 về việc phòng ngừa, đấu tranh và 
ngăn chặn tình trạng sử dụng công cụ kích điện, vật liệu nổ để khai thác thủy sản 
trái phép trên địa bàn. Qua 03 năm triển khai thực hiện, Công an huyện đã tịch thu 
38 bộ công cụ kích điện, 01 ghe nhựa; xử phạt vi phạm hành chính 06 vụ/8 đối 
tượng về hành vi sử dụng xung điện đánh bắt cá, phạt tiền tổng cộng 11,5 triệu 
đồng; xử lý 04 vụ/04 đối tượng về hành vi sử dụng vật liệu nổ để đánh bắt cá trái 
phép, phạt tiền tổng cộng 07 triệu đồng. 

- Riêng năm 2020, phát hiện xử lý 02 vụ liên quan đến hành vi sử dụng xung 
điện đánh bắt cá (giảm 02 vụ, giảm số tiền phạt 07 triệu đồng), nhìn chung, tình 
trạng sử dụng xung điện đánh bắt cá giảm nhiều so với năm 2018. Trong thời gian 
tới, Công an huyện sẽ tham mưu tổ chức tổng kết thực hiện Kế hoạch số 03/KH-
UBND và tham mưu kế hoạch tiếp tục triển khai công tác đấu tranh, xử lý đối với 
hành vi này.

- Hiện tại trên địa bàn xã Trà Mai có 04 Tổ tự quản về ANTT tại liên thôn 1, 
2; và 3 thôn còn lại. Căn cứ vào tình hình thực tế địa bàn, trong thời gian tới, Công 
an huyện sẽ có nghiên cứu thành lập các mô hình tự quản để tăng cường công tác 
đảm bảo ANTT tại cơ sở.
 - Từ đầu năm đến nay, Công an xã Trà Mai đã tiếp nhận, xử lý 35 vụ việc, 
trong đó chỉ có 01 vụ đánh nhau, 01 vụ chống người thi hành công vụ và 12 vụ có 
liên quan đến các mâu thuẫn nhỏ. Riêng tại khu vực giáp ranh giữa thôn 3 với xã 
Trà Giác xảy ra 01 vụ giữ Trâu của người dân tại Trà Giác vào ngày 27/01/2020; 
nguyên nhân là do người dân của Trà Giác chăn thả Trâu không có người trông coi 
dẫn đến Trâu phá hoại hoa màu của người dân thôn 3 xã Trà Mai. Ngoài ra tại khu 
vực này không xảy ra vụ việc phức tạp nào khác như kiến nghị của cử tri.

+ Cử tri xã Trà Tập kiến nghị, hiện nay một số hộ dân xã Trà Dơn, phá 
rừng chiếm đất trồng quế và khai thác gỗ trái phép trên địa bàn xã Trà Tập. Vấn 
đề này, UBND huyện trả lời như sau:

- UBND huyện đã chỉ đạo Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Trà My (cán bộ 
đứng điểm, theo dõi địa bàn xã) phối hợp với Kiểm lâm địa bàn xã, nhóm hộ nhận 
khoán bảo vệ rừng chi trả DVMTR, kiểm tra, ngăn chặn các đối tượng phá rừng 
chiếm đất trồng quế trên địa bàn thôn 3 (Làng Tăk Rối) xã Trà Tập; đồng thời, nắm 
danh sách và đến nhà một số hộ dân tại thôn 1 xã Trà Dơn để nhắc nhỡ, yêu cầu 
không được tiếp tục trồng quế trong rừng tự nhiên, tuy nhiên các đối tượng vi 
phạm đã trốn, tránh.

- Thời gian đến, yêu cầu Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Trà My phối hợp 
với Kiểm lâm và Công an xã Trà Dơn làm việc với các hộ dân trồng quế trên địa 
bàn xã Trà Tập, để vận động, tuyên truyền và yêu cầu di dời cây quế đã trồng ra 
khỏi rừng tự nhiên. Tổ chức cho nhóm hộ nhận khoán bảo vệ rừng tuần tra, kiểm 
tra, giám sát rừng thường xuyên, để ngăn chặn kịp thời vi phạm phá rừng, khai 
thác lâm sản trên lâm phận quản lý. 
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+ Cử tri xã Trà Dơn đề nghị các ngành chức năng cần xử lý nghiêm các 
hộ lấn chiếm rừng già, rừng phòng hộ làm rẫy, trồng quế; đồng thời, phản ánh 
thời gian qua việc quản lý bảo vệ rừng chưa chặt chẽ, tình trạng khai thác gỗ 
vẫn còn xảy ra. Vấn đề này, UBND huyện trả lời như sau:

Về xử lý các vi phạm Luật lâm nghiệp: Trong năm 2020, UBND huyện đã 
chỉ đạo các ngành chức năng tổ chức tuần tra, truy quét, tình hình phá rừng, khai 
thác, buôn, bán vận chuyển lâm khoáng sản trái phép; kiểm tra các cơ sở cưa xẻ, 
gia công chế biến hàng mộc. Kết quả đã tổ chức được 90 đợt tuần tra, truy quét, 
qua đó đã đập phá 03 máy xay đá, phá hủy 06 lán trại và các phụ kiện để phục vụ 
cho khai thác khoáng sản trái phép…Tổng số vụ phát hiện và lập biên bản là 67 vụ. 
Tạm giữ gỗ tròn 29,088 m3, Gỗ xẻ 45,247 m3; Ô tô 02 chiếc; mô tô 01 chiếc; Cưa 
xăng 01 cái; Dao 03 cái; lưới bắt chim 03 tấm; Động vật rừng 30 cá thể chim chào 
mào; Diện tích rừng bị thiệt hại: 67,764 m2, xử lý do vụ vi phạm, với số tiền phạt 
là 1.051.950.000 đồng.

  - Khởi tố vụ án hình sự: 07 vụ; trong đó: Khai thác rừng trái pháp luật: 02 
vụ. Khối lượng gỗ thiệt hại: Gỗ tròn 22,235 m3; Gỗ xẻ 1,426 m3; Phá rừng trái 
pháp luật 05 vụ. Diện tích rừng bị thiệt hại 19.340 m2; 

Mặt khác, UBND huyện đã có Công văn số 625/UBND-VP ngày 07/9/2020 
V/v tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn; trong đó đã yêu cầu 
Chủ tịch UBND xã Trà Dơn, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm, Giám đốc Ban Quản lý 
rừng phòng hộ kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan và cá nhân người 
đứng đầu vì để xảy ra nhiều vụ phá rừng trên địa bàn quản lý. Ngoài ra, củng đã 
chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã theo chức năng nhiệm vụ triển khai các 
biện pháp quản lý, kiểm tra, xử lý nghiêm các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp.  

V. MỘT SỐ LĨNH VỰC KHÁC:
+ Cử tri xã Trà Linh đề nghị Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Trà My đề 

nghị Sở nông nghiệp và PTNT tỉnh có kế hoạch kiểm tra, đánh giá lại việc thuê 
môi trường rừng trồng sâm của các công ty, doanh nghiệp. Hiện nay diện tích 
thuê lớn nhưng sử dụng trồng Sâm thì quá ít; đồng thời xác định lại vị trí cụ thể 
tránh việc chồng lấn với người dân đang canh tác. Vấn đề này, UBND huyện trả 
lời như sau:

- Về phía huyện: UBND huyện đã chỉ đạo Ban quản lý rừng tham mưu thành 
lập đoàn công tác kiểm tra, đánh giá lại việc thuê môi trường rừng trồng sâm của 
các công ty, doanh nghiệp, các nhóm hộ, hộ gia đình; đề nghị UBND xã quán triệt, 
vận động cho Ban nhân thôn, nhóm hộ, hộ gia đình trồng sâm hợp tác tích cực với 
Đoàn để công tác kiểm tra đạt kết quả.

- Về phía tỉnh: Ngày 04/12/2020, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Công 
văn số 1760/UBND-KTN về việc tăng cường quản lý hoạt động trồng, khai thác, 
chế biến và kinh doanh sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh; trong đó giao Sở Nông 
nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với UBND huyện Nam Trà My và các ngành 
liên quan đánh giá thực trạng công tác trồng sâm Ngọc linh của các hộ dân, các 
doanh nghiệp trên địa bàn huyện thời gian qua. 
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- UBND huyện đã chỉ đạo Ban quản lý rừng phòng hộ phối hợp với UBND 
xã Trà Linh, Kiểm lâm địa bàn kiểm tra 06 chốt trồng Sâm Ngọc Linh tại thôn 2 xã 
Trà Linh do các chủ hộ đại diện gồm Hồ Văn Tà, Hồ Văn Viêm, Hồ Văn Rái, 
Nguyễn Văn Trường và Hồ Văn Du. Qua kiểm tra không phát hiện việc phá rừng, 
cũng như chặt hạ cây để làm nhà. Việc trồng cây sâm còn ít là do nguồn giống 
chưa đủ theo yêu cầu trên diện tích đã thuê. Hiện chưa có cơ sở để khẳng định các 
doanh nghiệp trồng chồng lấn lên diện tích trồng sâm của người dân.

Trên đây là báo cáo kết quả triển khai thực hiện việc trả lời ý kiến, kiến nghị 
của cử tri tại kỳ họp lần thứ 13 HĐND huyện Khóa XI. UBND huyện hoan nghênh 
cử tri, đại biểu HĐND trong huyện 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. Ngoài những thông tin nêu trong báo cáo này, trong năm 2020, UBND huyện 
đã tích cực chỉ đạo giải quyết nhiều ý kiến thiết thực, đảm bảo đáp ứng được 
những nhu cầu bức xúc, thỏa đáng của nhân dân. Ngoài ra, một số nội dung khác 
thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, các ngành, UBND huyện yêu cầu 
các đơn vị xem xét và phối hợp khẩn trương giải quyết, báo cáo trả lời cho cử tri ở 
từng địa phương được rõ; bên cạnh đó, một số nội dung khác đã được các ngành 
chuyên môn của huyện giải trình trực tiếp tại kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khoá 
XI, cũng như đã được giải quyết trả lời tại các kỳ họp trước. UBND huyện kính 
báo có HĐND huyện theo dõi, tổng hợp./.

Nơi nhận:                                                           
- TT. HĐND huyện;
- Các Ban của HĐND huyện;
- Các vị Đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị, các xã;
- Lưu: VT, UBND.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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