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1. Về lĩnh vực nông, lâm nghiệp
- Cử tri xã Trà Mai, Trà Vân, Trà Cang, Trà Linh, Trà Leng, Trà Dơn đề 

nghị các ngành chức năng của huyện rà soát lại mức độ, phạm vi, mức độ thiệt hại 
đối với hệ thống thủy lợi, ruộng lúa nước do bão lụt gây ra ở các địa phương để 
kịp thời hỗ trợ đường dây dẫn nước sinh hoạt và đường dây dẫn nước về ruộng, hỗ 
trợ kinh phí khơi thông đất cát bồi lấp ruộng, để người dân ổn định sản xuất, đảm 
bảo an ninh lương thực tại chỗ. Về vấn đề này, UBND huyện trả lời như sau:

Sau mỗi đợt mưa bão, UBND huyện kịp thời chỉ đạo các xã rà soát, thống 
kê, tổng hợp báo cáo những thiệt hại do thiên tai gây ra theo quy định tại Thông tư 
liên tịch số 43/2015/TTLTBNNPTNT-BKHĐT ngày 23/11/2015 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, gửi về Thường trực Ban 
Chỉ huy PCTT và TKCN huyện để làm cơ sở chỉ đạo các ngành liên quan đi kiểm 
tra, xác định khối lượng thiệt hại và đề xuất Tỉnh hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu 
quả do thiên tai gây ra.

Ngoài ra, tại điều 3 Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của 
Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất 
vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh có nêu: Nhà nước hỗ trợ một phần chi phí 
giống cây trồng, con vật nuôi, thủy sản hoặc một phần chi phí sản xuất năm đầu 
(không phải đền bù thiệt hại); do vậy việc đề nghị hỗ trợ ống nhựa dẫn nước về 
ruộng, kinh phí để thực hiện khắc phục đất bồi lấp ruộng không có trong danh mục 
được hỗ trợ.

Tuy nhiên, để kịp thời giải quyết khó khăn cho người dân bị thiệt hại, khắc 
phục hậu quả thiên tai đề nghị UBND các xã vận động Nhân dân tự khắc phục 
những hư hỏng nhỏ, đối với thiệt hại lớn cần nguồn vốn nhà nước hỗ trợ, đề nghị 
các xã lập báo cáo chi tiết gửi về Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
Phòng Tài chính - Kế hoạch để tham mưu UBND huyện huyện cân đối, giải quyết. 

- Cử tri 10/10 xã đề nghị Phòng Nông nghiệp huyện tham mưu UBND huyện 
hỗ trợ giống heo, bò, dê; đẩy nhanh tiến độ phục hồi tái đàn gia súc, người dân 
mong muốn cơ quan chức năng có cơ chế hỗ trợ giống heo bản địa vì giống heo 
trở nên khan hiếm và đắt đỏ sau những đợt dịch tả lợn châu Phi diễn ra những 
năm trước đây. Cử tri xã Trà Mai đề nghị hỗ trợ giống lúa do mất mùa trong vụ 
Đông Xuân năm 2021 và những năm trước. Về vấn đề này, UBND huyện trả lời 
như sau:

Việc hỗ trợ giống cây trồng, con vật nuôi đã được phân cấp về cho các xã 
triển khai thực hiện, đề nghị UBND các xã rà soát nhu cầu thực tế của người dân 
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trên cơ sở định hướng phát triển nông nghiệp của huyện, có kế hoạch đưa vào các 
dự án phát triển sản xuất, dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo để triển khai thực 
hiện. Đặc biệt, hiện nay HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 35/2021/NQ-
HĐND ngày 29/9/2021 quy định cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế 
trang trại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021- 2025; đồng thời, UBND 
huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các xã triển khai thực hiện 
phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại đề nghị UBND các xã nghiên cứu, triển 
khai thực hiện trong thời gian đến.

Đối với vấn đề hỗ trợ giống lúa do mất mùa trong vụ Đông Xuân năm 2021 
và những năm trước: Do kinh phí để mua giống lúa không lớn, UBND huyện đề 
nghị UBND xã vận động Nhân dân tự mua giống để sản xuất.

- Hiện nay, giống sắn cao sản đang được người dân quan tâm đầu tư trồng 
trọt, tuy nhiên giống sắn khan hiếm. Cử tri xã Trà Vân, Trà Vinh, Trà Mai đề nghị 
cơ quan chức năng quan tâm hỗ trợ giống, mở rộng đầu ra và bình ổn giá đối với 
loại cây trồng này. Về vấn đề này, UBND huyện trả lời như sau:

Hiện trên địa bàn huyện đang mùa thu hoạch sắn, bà con Nhân dân chủ động 
tận dụng nguồn giống sắn cũ khỏe, sạch bệnh để tiếp tục nhân giống, phát triển sản 
xuất; trong trường hợp người dân không chủ động được nguồn giống, đề nghị 
UBND các xã rà soát, tổng hợp nhu cầu, kết nối với các doanh nghiệp như HTX 
Đông Trà,... để cung ứng giống đảm bảo chất lượng, phục vụ sản xuất.

Về đầu ra cho sắn cao sản, nếu người dân không tự liên hệ được đơn vị thu 
mua, đề nghị UBND các xã làm đầu mối kết nối các doanh nghiệp, Hợp tác xã trên 
địa bàn huyện để thu mua, bình ổn giá cho người dân.

 - Cử tri các xã đề nghị các cơ quan, ban ngành huyện tiếp tục hỗ trợ giống 
quế, cau và giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với đất đai, khí hậu của địa phương. 
Đồng thời đề nghị khảo sát thực tế tại các hộ, không cấp tràn lan gây lãng phí và 
không hiệu quả. Thành lập Đoàn chuyên ngành đánh giá lại hiệu quả việc cấp 
giống cây trồng, vật nuôi cho các hộ dân. Về vấn đề này, UBND huyện trả lời 
như sau:

Về tiếp tục hỗ trợ giống quế, cau và giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với 
đất đai, khí hậu của địa phương: Việc hỗ trợ giống cây trồng, con vật nuôi đã được 
phân cấp về cho các xã triển khai thực hiện, đề nghị UBND các xã rà soát nhu cầu 
thực tế của người dân trên cơ sở định hướng phát triển nông nghiệp của huyện, có 
kế hoạch đưa vào các dự án phát triển sản xuất, dự án nhân rộng mô hình giảm 
nghèo để triển khai thực hiện. Đồng thời, nghiên cứu, triển khai thực hiện phát 
triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại có hiệu quả theo Nghị quyết số 35/2021/NQ-
HĐND ngày 29/9/2021 quy định cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế 
trang trại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021- 2025 và các văn bản chỉ 
đạo, hướng dẫn của UBND huyện. Tuyên truyền rộng rãi đến người dân việc hỗ 
trợ giống cây trồng, vật nuôi của Nhà nước là có giới hạn, mang tính hỗ trợ là 
chính và chủ yếu tập trung cho hộ đăng ký thoát nghèo; do đó, mỗi người dân cần 
chủ động trong việc tự ươm, chọn các loại giống cây trồng, con vật nuôi phù hợp 
để phát triển sản xuất, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước.
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Về việc phản ánh cấp cây giống tràn lan gây lãng phí, không hiệu quả: Mỗi 
một cơ chế chính sách hỗ trợ của Nhà nước thì đối tượng thụ hưởng do UBND xã, 
thôn và cộng đồng dân cư xét chọn. Do đó, đề nghị UBND xã cần thực hiện tốt 
việc bình xét hộ gia đình đảm bảo điều kiện mới lập danh sách đề xuất hỗ trợ cây 
con giống. Đồng thời, Đảng ủy, Mặt trận, đoàn thể xã cần tăng cường công tác chỉ 
đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các cơ chế, chính sách của các cơ quan, đơn 
vị để sớm khắc phục những hạn chế.

Về thành lập đoàn chuyên ngành đánh giá lại hiệu quả việc cấp giống cây 
trồng, vật nuôi cho các hộ dân: UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn huyện tham mưu thành lập Tổ kiểm tra, đánh giá tình hình 
thực hiện các chương trình, mô hình hỗ trợ sinh kế cho người dân giai đoạn 2016-
2021 trên địa bàn huyện; triển khai thực hiện trong tháng 12/2022 và quý I/2023.

- Cử tri đề nghị UBND huyện quy hoạch xã Trà Vinh nằm trong diện xã 
trồng sâm Ngọc Linh của huyện. Về vấn đề này, UBND huyện trả lời như sau:

Khu vực trồng được cây Sâm Ngọc Linh tại xã Trà Vinh nằm trong khu vực 
chưa được hai địa phương Quảng Nam và Kon Tum thống nhất do những vướng 
mắc liên quan đến địa giới hành chính giữa xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My, tỉnh 
Quảng Nam và xã Đắk Nên, huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum (hiện nay đang trình 
Trung ương xem xét, quyết định). Do đó, khu vực này chưa thể đưa vào quy hoạch 
vùng bảo tồn và phát triển Sâm Ngọc Linh; thời gian đến sau khi có quyết định của 
Trung ương, UBND huyện sẽ khảo sát, quy hoạch vùng trồng sâm trên địa bàn xã 
phù hợp.

- Cử tri các xã ý kiến hiện nay việc trồng cây Sâm Ngọc Linh phát triển rất 
tốt, tuy nhiên vốn đầu tư mua sâm giống rất lớn; do đó, cử tri đề nghị UBND 
huyện và các ngành chức năng tháo gỡ những vướng mắc về thủ tục hồ sơ liên 
quan đến việc cấp giống cây Quế, cây dược liệu, Sâm Ngọc Linh theo Nghị quyết 
41/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 và Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND ngày 
21/4/2022 của HĐND tỉnh Quảng Nam nhằm đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của 
đông đảo tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện, góp phần giảm nghèo bền vững. 
Thực tế hiện nay, số hộ dân được hỗ trợ giống cây dược liệu, cây Sâm Ngọc Linh 
theo cơ chế của Nghị quyết này là rất thấp. Đồng thời, đề nghị HĐND, UBND 
huyện bố trí nguồn kinh phí và hướng dẫn triển khai ngay các chính sách theo các 
Nghị quyết này để Nhân dân có điều kiện đăng ký tham gia thực hiện, phát triển 
kinh tế. Về vấn đề này, UBND huyện trả lời như sau:

Thực hiện Nghị quyết số 41/2017/NQ-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 và Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND ngày 
21/4/2022 của HĐND tỉnh Quy định cơ chế khuyến khích bảo tồn, phát triển Sâm 
Ngọc Linh và cây dược liệu khác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2022 – 
2025; từ năm 2018 - 2022, đã cấp 112.031 cây sâm giống 1 tuổi cho 2.429 hộ dân 
07 xã trong vùng quy hoạch, cụ thể: Trà Tập 13.955 cây/532 hộ, Trà Nam 22.625 
cây/449 hộ, Trà Cang 30.850 cây/401 hộ, Trà Don 6.000 cây/71 hộ, Trà Dơn 
11.250 cây/522 hộ, Trà Leng 4.200 cây/56 hộ, Trà Linh 23.151 cây/398 hộ. Tuy 
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nhiên, do nguồn kinh phí phân bổ của Tỉnh cho huyện hạn chế nên việc hỗ trợ 
giống cây dược liệu và Sâm Ngọc Linh không thể đáp ứng cho tất cả các hộ dân có 
nhu cầu, định hướng của huyện là ưu tiên hỗ trợ tập trung cho những hộ đảm bảo 
đầy đủ các điều kiện theo quy định về đất trồng, khả năng đối ứng, hộ đăng ký 
thoát nghèo, hộ siêng năng,..., không thực hiện hỗ trợ theo chia đều bình quân cho 
toàn dân để tránh sự ỷ lại, hiệu quả đem lại thấp.

Thời gian đến, UBND huyện đề nghị UBND các xã hằng năm tiếp tục lập 
đăng ký nhu cầu trồng sâm Ngọc Linh và cây dược liệu gửi về UBND huyện (qua 
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) để tổng hợp và đề xuất cấp trên xem 
xét hỗ trợ. Bên cạnh đó, đề nghị UBND các xã tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các 
Nghị quyết trên sâu rộng đến người dân trên địa bàn xã để nắm, thực hiện.

Trường hợp có vướng mắc về chính sách liên quan đến việc hỗ trợ giống cây 
Quế, cây dược liệu, Sâm Ngọc Linh theo Nghị quyết 41/NQ-HĐND ngày 
07/12/2017 của HĐND tỉnh Quảng Nam đề nghị cử tri thông tin cụ thể để có cơ sở 
trả lời đúng nội dung kiến nghị theo quy định hoặc trực tiếp liên hệ với Phòng 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện để được hướng dẫn, giải quyết.

- Cử tri xã Trà Leng phản ánh, các thương lái mua quế với giá rất thấp, 
chèn ép giá trong khi đó quế là cây trồng lâu năm mới có thể thu hoạch. Cử tri đề 
nghị UBND huyện liên kết doanh nghiệp, bao tiêu, thu mua sản phấm Quế với giá 
ổn định và cập nhật thông tin giá cả cho người dân theo từng thời điểm để người 
dân hài lòng với định mức giá quế bán ra. Về vấn đề này, UBND huyện trả lời 
như sau:

Hiện nay, có Công ty Cổ phần nông sản và dược liệu Trà My, HTX Đông 
Trà, Công ty cổ phần Feco Aquaponic huyện, các cơ sở Mười Cường, Hà Vy, 
Thanh Tuyền,… và các cá nhân là chủ hộ kinh doanh tại xã đang là những đơn vị 
thu mua quế, cây dược liệu có uy tín trên địa bàn huyện; đề nghị bà con Nhân dân 
liên hệ các cơ sở trên để hợp đồng bao tiêu sản phẩm. Mặt khác, để đảm bảo quyền 
lợi của người sản xuất, trong trường hợp người dân không tự liên hệ được đơn vị 
thu mua, đề nghị UBND các xã làm đầu mối liên kết với các doanh nghiệp, Hợp 
tác xã để bao tiêu, thu mua, bình ổn giá Quế, cây dược liệu cho người dân.

2. Về giao thông, điện lưới
a) Về giao thông
- Cử tri làng Vân Nai, Kiếp Xoan, thôn 2 xã Trà Cang đề nghị UBND huyện 

mở tuyến đường từ thủy điện Nước Biêu lên làng Kiếp Xoan; khảo sát mở đường 
giao thông từ trung tâm xã lên Tu Nấc; mở đường từ làng Tu Lũy thôn 5 đi thôn 4 
làng Xi Xoa. Tiếp tục làm đường bê tông nông thôn từ làng Măng Tó, thôn 2 đi 
làng Long Cheng, Long Din thôn 1; sữa chữa đường từ thôn 3 làng Tu Chân xuống 
cánh đồng Mừng Lứt. Sửa chữa lại đoạn đường từ ngã ba (nhà Vũ Xanh) đi qua 
Làng Tu Chân vì hiện nay đoạn đường đã quá xuống cấp để thuận tiện cho việc đi 
lại của bà con. Về vấn đề này, UBND huyện trả lời như sau:

+ Mở tuyến đường từ Thủy điện Nước Biêu lên làng Vân Nai, Kiếp Xoan, 
thôn 2: Tuyến đường này đã được HĐND huyện thống nhất chủ trương đầu tư tại 



5

Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 26/10/2022 về kế hoạch đầu tư công trung hạn 
giai đoạn 2021-2025 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn 
huyện Nam Trà My; tuy nhiên, do độ dốc lớn nên chỉ đầu tư đến khu dân cư làng 
Kiếp Xoan.

+ Mở đường từ trung tâm xã lên làng Tu Nấc: Qua khảo sát, tuyến đường 
này địa hình có độ dốc dọc quá lớn, không thể mở đường theo yêu cầu kỹ thuật về 
tiêu chuẩn đường GTNT. Vì vậy, đề nghị UBND xã Trà Cang nghiên cứu mở 
đường theo cơ chế nhà nước và Nhân dân cùng làm, Huyện hỗ trợ kinh phí cho xã 
thuê thiết bị, máy móc mở nền đường theo Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 
30/12/2020 của HĐND huyện.

+  Mở đường từ làng Tu Lũy thôn 5 xuống làng Xi Xoa thôn 4: (đường 
thôn 5 – thôn 7 cũ): Tuyến đường này thuộc công trình đã được UBND huyện 
phê duyệt hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 1485/QĐ-UBND ngày 
12/7/2022: Đường GTNT nối thôn 5 đi thôn 7 Trà Cang (thôn 4 mới) và giao cho 
Ban quản lý dự án – Quỹ đất – Đô thị làm chủ đầu tư với chiều dài nền đường mở 
mới là 1,65km. Hiện tại, chủ đầu tư đang hoàn tất các thủ tục, chuẩn bị thi công.

+ Tiếp tục làm đường bê tông nông thôn từ làng Măng Tó, thôn 2 (thuộc 
tuyến đường ĐH3): Hiện nay, dự án Dự án QNa-01 thuộc dự án CRIEM đã trong 
giai đoạn lựa chọn nhà thầu thi công (do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng 
tỉnh làm chủ đầu tư) hoàn thiện mặt đường bê tông xi măng và gia cố rãnh dọc 
đoạn tuyến này từ Km25+252 - Km31+446 (ĐH3.NTM).

+ Sửa chữa đường từ thôn 3 làng Tu Chân xuống cánh đồng Mừng Lứt: 
Tuyến đường này nằm trong dự án Nâng cấp đường từ UBND xã Trà Cang đi 
KDC Tu Chân, Tu Du về cánh đồng Mừng Lứt nối QL40B được HĐND huyện 
đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương 
trình mục tiêu quốc gia tại Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 26/10/2022 và sẽ 
triển khai thực hiện khi được phân bổ vốn. Trước mắt, UBND huyện sẽ chỉ đạo các 
cơ quan chuyên môn tổ chức kiểm tra, đưa vào kế hoạch khắc phục bão lũ trong 
năm 2022 nhằm đảm bảo giao thông đi lại cho người dân.

+ Sửa chữa lại đoạn đường từ ngã ba (nhà Vũ Xanh) đi qua Làng Tu Chân: 
Tuyến đường này thuộc công trình đã được UBND huyện phê duyệt hồ sơ Báo 
cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 2008/QĐ-UBND ngày 30/9/2022: Nâng 
cấp đường giao thông đi KDC Tu Du, Tu Chân thôn 1 xã Trà Cang và giao cho 
Ban quản lý dự án – Quỹ đất – Đô thị làm chủ đầu tư với chiều dài mặt đường bê 
tông xi măng là 2,43km. Hiện tại, chủ đầu tư đang hoàn tất các thủ tục, chuẩn bị 
thi công.

- Cử tri Xã Trà Vân đề nghị làm đường bê tông nông thôn từ làng ông 
Thanh lên làng ông Ruộng để thuận lợi cho việc phát triển kinh tế của Nhân dân 
02 làng; làm đường nội bộ khu dân dân cư làng ông Sinh, làng Măng Lin. Về vấn 
đề này, UBND huyện trả lời như sau:

+ Làm đường bê tông nông thôn từ làng ông Thanh lên làng ông Ruộng để 
thuận lợi cho việc phát triển kinh tế của Nhân dân 02 làng: Đề nghị UBND xã Trà 
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Vân tiếp tục đăng ký danh mục làm đường bê tông nông thôn đoạn này trong kế 
hoạch năm 2023 theo Nghị quyết 55/NQ-HĐND huyện gửi về phòng Kinh tế và 
Hạ tầng để sớm triển khai thực hiện. 

+ Làm đường nội bộ khu dân dân cư làng ông Sinh, làng Măng Lin: Đường 
nội bộ làng ông Sinh hiện đang được UBND xã triển khai thi công theo hình thức 
nhà nước và Nhân dân cùng làm; đường nội bộ khu dân dân cư làng Măng Lin: đề 
nghị UBND xã đăng ký danh mục làm đường bê tông nông thôn đoạn này trong kế 
hoạch năm 2023 theo Nghị quyết 55/NQ-HĐND gửi về phòng Kinh tế và Hạ tầng 
để sớm triển khai thực hiện. 

- Cử tri xã Trà Nam đề nghị:Làm cầu bê tông sông Tranh từ KDC Long Túc 
đi qua KDC Ngọc Lê; bê tông hóa đường từ KDC Ngọc Lê về KDC Long Tro; mở 
nền đường từ KDC Măng Dí về KDC Tak Vinh đi qua KDC Tak Bu; mở nền đường 
từ KDC Tak Bu đi qua KDC Tu Ron; mở nền đường từ KDC Tak Bu về làng dệt 
thổ cẩm KDC Tak Ta, giáp đường Quốc lộ 40B; mở nền đường từ KDC Long Tro 
thôn 4 đi qua xã Mang Bút huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum; nâng cấp đường lâm 
sinh từ xã cũ (vườn ươm) đến KDC Long Mu 2 về KDC Mang Liệt giáp đường 
Quốc lộ 40B và đẩy nhanh tiến độ làm đường từ cầu 14 lên KDC Long Riêu đi qua 
KDC Ngọc Lê.

Về vấn đề này, UBND huyện trả lời như sau: 
+ Về đầu tư xây dựng cầu bê tông sông Tranh từ KDC Long Túc đi qua 

KDC Ngọc Lê: Do nguồn kinh phí đầu tư lớn trong khi nguồn ngân sách địa 
phương hạn hẹp nên giai đoạn này chưa thực hiện được, UBND huyện ghi nhận và 
sẽ đề xuất UBND tỉnh xem xét hỗ trợ để đầu tư trong thời gian đến. 

+ Bê tông hóa đường từ KDC Ngọc Lê về KDC Long Tro: Tuyến đường 
này đã UBND huyện phê duyệt hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công 
trình: Kiên cố hóa mặt đường từ trường Long Túc đi KDC Ngọc Lê tại Quyết định 
số 1543/QĐ-UBND ngày 20/7/2022 của UBND huyện Nam Trà My và giao cho 
Ban Quản lý dự án – Quỹ đất – Đô thị làm chủ đầu tư và chuẩn bị thi công trong 
thời gian tới với chiều dài mặt đường BTXM là 1,23km.

+ Mở nền đường từ KDC Măng Dí về KDC Tak Vinh đi qua KDC Tak Bu: 
Tuyến đường này do UBND xã Trà Nam làm chủ đầu tư hiện đã được UBND 
huyện phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 1890/QĐ-UBND 
ngày 16/9/2022; dự án tiếp tục được triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo 
quy định.

+ Mở nền đường từ KDC Tak Bu đi qua KDC Tu Ron: Dự án đã được 
UBND huyện phê duyệt hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: 
Đường giao thông kết nối vùng dược liệu KDC Tắc Vinh, đi KDC Tu Ron, Trà 
Nam tại Quyết định số 1921/QĐ-UBND ngày 20/9/2022 và giao cho Ban Quản lý 
dự án – Quỹ đất – Đô thị làm chủ đầu tư và chuẩn bị thi công trong thời gian tới 
với chiều dài nền đường mở mới là 0,96 km.

+ Mở nền đường từ KDC Tak Bu về làng dệt thổ cẩm KDC Tak Ta, giáp 
đường Quốc lộ 40B: tuyến này dính vào quy hoạch 03 loại rừng nên UBND huyện 
chưa thể đầu tư do thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng thuộc thẩm quyền 
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của Thủ tướng Chính phủ. UBND huyện ghi nhận ý kiến cử tri và chỉ đạo các 
ngành chức năng nghiên cứu lập hồ sơ đề xuất chủ trương thực hiện và sẽ đầu tư 
khi hoàn chỉnh thủ tục, nhất là thủ tục về chuyển đổi mục đích sử dụng rừng.

+ Mở nền đường từ KDC Long Tro thôn 4 đi qua xã Mang Bút huyện Kon 
Plong, tỉnh Kon Tum: Điểm đầu tuyến đường này hiện đang bị ảnh hưởng bởi rừng 
tự nhiên; ngoài ra, tuyến đường này liên quan đến địa giới hành chính 02 tỉnh nên 
công tác đầu tư sẽ gặp khó khăn. UBND huyện xin ghi nhận ý kiến và có hướng 
khảo sát báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

+ Cử tri đề nghị UBND huyện nâng cấp đường lâm sinh từ xã cũ (vườn 
ươm) đến KDC Long Mu 2 về KDC Mang Liệt giáp đường Quốc lộ 40B: Tuyến 
đường này đã được đầu tư xây dựng nền đường từ dự án mở đường lâm sinh được 
Sở Nông nghiệp &PTNT phê duyệt tại Quyết định số 452/QĐ-SNN & PTNT ngày 
01/9/2021. Việc nâng cấp mặt đường cần nguồn kinh phí khá lớn, UBND huyện 
ghi nhận và có lộ trình đầu tư trong tương lai.

+ Cử tri đề nghị đẩy nhanh tiến độ làm đường từ cầu 14 lên KDC Long Riêu 
đi qua KDC Ngọc Lê: Hiện nay tuyến đường này đã được thi công mở mới nền 
đường từ đoạn cuối tuyến về gần đến đoạn đầu tuyến. Tuy nhiên đoạn đầu tuyến 
này vướng công tác bồi thường GPMB với chiều dài khoảng 02km nên không thể 
tổ chức thi công được. Ban quản lý dự án – Quỹ đất – Đô thị đã tham mưu UBND 
huyện xin UBND tỉnh điều chỉnh cắt bỏ không thi công đoạn đầu tuyến này (đoạn 
nối từ cầu 14 thuộc QL.40B đến làng Long Riêu).

- Cử tri xã Trà Linh đề nghị đầu tư nâng cấp tuyến đường Trà Nam đi Trà 
Linh;  hỗ trợ cát, xi măng để làm đường bê tông nông thôn tại làng Tak Náp thôn 
2, làng Tak Tu, Hi Ló, Tak Pang, Măng Priu thôn 3, khu dân cư số 2 thôn 1, tuyến 
đường từ Ngọc Pe đến các điểm dân cư thôn 3; 

Về vấn đề này, UBND huyện trả lời như sau:
+ Sớm đầu tư nâng cấp tuyến đường Trà Nam đi Trà Linh, hiện nay đã 

xuống cấp: Đoạn đường bị hư hỏng này (từ Km6+763,67 - Km11+212,50) thuộc 
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 do Ban Quản lý dự án đầu 
tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư và đang trình UBND 
tỉnh thẩm định thiết kế bản vẽ thi công.

+ Hỗ trợ cát, xi măng để làm đường bê tông nông thôn tại làng Tak Náp, 
thôn 2; làng Tak Tu, Hi Ló, Tak Pang, Măng Priu thôn 3; khu dân cư số 2 thôn 1; 
tuyến đường từ Ngọc Pe đến các điểm dân cư thôn 3: Đề nghị UBND xã đăng ký 
danh mục làm đường bê tông GTNT những đoạn tuyến này trong kế hoạch năm 
2023 theo Nghị quyết 55/NQ-HĐND huyện gửi về phòng Kinh tế và Hạ tầng để 
sớm triển khai thực hiện.

- Cử tri đề nghị hỗ trợ dây thép làm cầu qua suối Nước Na thôn 3 đường lên 
chốt trồng sâm (xã Trà Linh); cầu treo qua suối Song Xoan thôn 2 làng ông Méo; 
làng ông Tăng, làng ông Tiếng, làng ông Tám (xã Trà Leng) để thuận lợi và an 
toàn cho học sinh đi học trong mùa mưa. Về vấn đề này, UBND huyện trả lời như 
sau: 
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Ngay từ đầu năm 2022, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng 
phối hợp với UBND các xã trên địa bàn huyện rà soát nhu cầu hỗ trợ dây thép làm 
cầu tạm bắt qua sông, suối phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân. 
Đến thời điểm hiện tại, chỉ có các xã Trà Mai, Trà Tập, Trà Leng có văn bản đề 
xuất nhu cầu; sau khi có kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh 
tế - Hạ tầng rà soát, tổng hợp bổ sung thêm nhu cầu của xã Trà Linh và sẽ thực 
hiện cấp phát đến các xã vào cuối tháng 12/2022.

- Cử tri xã Trà Leng đề nghị làm đường bê tông nông thôn từ thôn 2, làng 
Tak Pát lên đồi khu dân cư mới; làm đường bê tông tại làng ông Tăng lên làng ông 
Tiếng, làng ông Tám - Tak Lẻ, làng ông Hiểu -Tak Lăng để cho bà con nhân dân đi 
lại, giao thương buông bán hàng hóa thuận lợi. Về vấn đề này, UBND huyện trả 
lời như sau: 

UBND huyện xin ghi nhận các đề nghị của cử tri và sẽ sớm có lộ trình đầu 
tư xây dựng từng đoạn tuyến; tuy nhiên để đảm bảo nhu cầu đi lại của Nhân dân, 
đề nghị UBND xã khảo sát có kế hoạch đầu tư từ nguồn vốn nông thôn mới.

- Cử tri xã Trà Don đề nghị: Năm 2021, 2022, huyện đã đầu tư nâng cấp, 
hoàn thiện phần mặt đường, lề đường tuyến ĐH6, đoạn từ cầu Nước Là đến trung 
tâm xã. Đoạn từ trung tâm xã về Cụm Công nghiệp cũng đã nâng cấp, mở rộng lề 
đường và gia cố rãnh thoát nước được một nửa. Tuy nhiên, vẫn còn 4.3 km đoạn 
cuối tuyến đấu nối với QL40B chỉ có mặt đường rộng 3.5 mét, không có lề, rãnh 
xói lở sâu đi lại rất nguy hiểm. Vì vậy để phát huy hiệu quả tuyến đường này, đề 
nghị HĐND, UBND huyện tiếp tục đầu tư hoàn thành tuyến đường theo chủ 
trương đầu tư đã được duyệt (tuyến đường này đã được UBND huyện phê duyệt 
chủ đầu tư tại Quyết định số 1536, ngày 08/7/2021 nhưng đến nay chưa triển 
khai).

Theo quy hoạch xây dựng vùng huyện Nam Trà My giai đoạn đến năm 2030 
đã được HĐND huyện thông qua tại Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 16/3/2022 
thì tuyến đường liên xã Trà Don - Trà Vân - Đông Trường Sơn là trục đường rất 
quan trọng, kết nối cụm Công nghiệp Trà Don với các vùng nguyên liệu tập trung 
tại các xã Trà Mai, Trà Don, Trà Vinh, Trà Vân và định hướng sẽ là tuyến đường 
ĐH thứ 12 của huyện. Hiện tại, tuyến đường này đã cơ bản hoàn thành, chỉ còn 
3.5 km phía thôn 1 xã Trà Don cần nâng cấp mở rộng mặt đường; 1.5 km phía 
thôn 1 Trà Vân cần làm mới mặt đường và đầu tư cầu bắc qua sông Nước Là là 
thông tuyến. Cử tri đề nghị UBND huyện kiến nghị UBND tỉnh bổ sung nâng cấp 
tuyến đường liên xã Trà Don - Trà Vân - Đông Trường Sơn vào kế hoạch đầu tư 
công trung hạn của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 để triển khai thực hiện. Trước mắt 
đề nghị UBND cho phép UBND xã đầu tư nâng cấp khoản 100 mét bị mưa lũ làm 
hư hỏng, sạt lở tại làng Tu Tót đế đảm bảo giao thông đi lại trên tuyến từ nguồn 
kinh phí đầu tư thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022.

Để đảm bảo an toàn giao thông cũng như bảo vệ các tuyến đường giao 
thông trọng yếu, nhất là trước mùa mưa lũ cần phải thường xuyên phát dọn cây cối 
02 bên đường, nạo vét rãnh dọc. Do vậy, đề nghị UBND huyện phân cấp quản lý 
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nguồn duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường về cho các xã đế chủ động trong việc 
triến khai thực hiện.

Cử tri đề nghị hỗ trợ kinh phí đầu tư mở tuyến đường vào khu dân cư làng 
Tắc Nầm phục vụ 30 hộ gia đình tại khu vực này. Kinh phí dự kiến 03 tỷ đồng. Khu 
dân cư này nằm sát trạm cắt 110 KV, đề nghị UBND huyện làm việc với các công 
ty Thủy điện xem xét hỗ trợ thêm một phần kinh phí.

Về vấn đề này, UBND huyện trả lời như sau:
+ Tiếp tục đầu tư hoàn thành tuyến đường từ trung tâm xã về Cụm Công 

nghiệp: Đoạn tuyến còn lại này đã được UBND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư 
gia cố lề đường và mương thoát nước tại QĐ số 1536/QĐ-UBND ngày 08/7/2021; 
Đây là dự án thuộc đề án kiên cố hóa hệ thống đường ĐH và GTNT trên địa bàn 
tỉnh Quảng Nam theo Nghị Quyết 38/NQ-HĐND ngày 17/9/2020 của HĐND tỉnh 
Quảng Nam. Tuy nhiên đến nay UBND tỉnh vẫn chưa cấp kinh phí để thực hiện; 
khi được phân bổ vốn, UBND huyện sẽ chỉ đạo tổ chức thực hiện.

+ Cử tri đề nghị UBND huyện kiến nghị UBND tỉnh bổ sung nâng cấp tuyến 
đường liên xã Trà Don - Trà Vân - Đông Trường Sơn vào kế hoạch đầu tư công 
trung hạn của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 để triển khai thực hiện. Hiện nay đoạn 
tuyến bên phía Trà Vân nối từ làng ông Sinh qua thôn 1 Trà Don đã được UBND 
huyện phê duyệt hồ sơ Báo cáo KTKT đầu tư xây dựng mặt đường BTXM với 
chiều dài 1,21 km tại Quyết định số 1916/QĐ-UBND ngày 19/9/2022 và sẽ triển 
khai khởi công trong năm 2022. Đoạn còn lại còn 01 cây cầu và nâng cấp tuyến 
đường ĐX thôn 1 Trà Don để đạt tiêu chuẩn đường ĐH theo NQ 05/NQ-HĐND 
ngày 16/3/2022 về quy hoạch vùng huyện; UBND huyện xin ghi nhận và sẽ đề 
xuất kiến nghị UBND tỉnh bổ sung nâng cấp tuyến đường liên xã Trà Don - Trà 
Vân - Đông Trường Sơn này vào kế hoạch đầu tư công trung hạn của tỉnh giai 
đoạn 2021 - 2025 để triển khai thực hiện. Đoạn mặt đường bị hư hỏng khoảng 100 
mét do mưa lũ tại làng Tu Tót hiện nay đang được thi công sửa chữa để đảm bảo 
giao thông đi lại cho nhân dân.

+ Về đề nghị UBND huyện phân cấp quản lý nguồn duy tu, bảo dưỡng các 
tuyến đường về cho các xã để chủ động trong việc triển khai thực hiện: Ngay từ 
đầu năm, UBND huyện đã giao cho Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện thực hiện kinh 
phí duy tu bảo dưỡng thường xuyên. Theo đó, Phòng đã thường xuyên thực hiện 
các công việc như phát quang, nạo vét rãnh dọc, duy tu, bảo dưỡng các tuyến 
đường. Ngoài ra, UBND huyện cũng đã phân bổ nguồn kinh phí sự nghiệp để thực 
hiện Tiểu dự án 1 – Dự án 4 (duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng) thuộc 
Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi tại 
Quyết định số 2236/QĐ-UBND ngày 08/11/2022 cho các xã, đề nghị UBND các 
xã trên cơ sở kinh phí được phân bổ sớm triển khai thực hiện.

 + Hỗ trợ kinh phí đầu tư mở tuyến đường vào khu dân cư làng Tắc Nầm 
phục vụ 30 hộ gia đình tại khu vực này: UBND huyện xin ghi nhận và có lộ trình 
xem xét đầu tư trong thời gian đến.

- Cử tri xã Trà Mai đề nghị UBND huyện có phương án tu sửa hoặc làm mới 
cầu treo Nước Rê (qua làng Tắc Lang và Tắc Ven, xã Trà Mai) để bà con đi lại 
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được thuận tiện, an toàn; sớm đổ bê tông đường lên nóc Tắc Teng (ông Re) thôn 3, 
xã Trà Mai; đường dân sinh nóc ông Phương trước mùa mưa; khẩn trương làm 
đường mương thoát nước tuyến đường Trường Mẫu giáo Hoa Mai đến xóm ông 
Dư để tránh xói mòn trước mùa mưa; Đề nghị làm công trình nước sạch và điện 
năng lượng mặt trời cho xóm ông Dư và xóm Tắc Teng, sữa chữa nước sạch xóm 
ông Thảo do cơn bảo số 9 vừa qua; bê tông hóa tuyến đường vào làng Tắc Teng 
thôn 2.

Về vấn đề này, UBND huyện trả lời như sau:
+ Sửa hoặc làm mới cầu treo Nước Rê: UBND huyện xin ghi nhận ý kiến của 

cử tri; tuy nhiên trước mắt đề nghị UBND xã sử dụng nguồn kinh phí duy tu bảo 
dưỡng các công trình trên địa bàn xã để thực hiện sửa chữa tạm thời để đảm bảo 
cho người dân qua lại.

+ Sớm đổ bê tông đường lên nóc Tắc Teng (ông Rế) thôn 2, xã Trà Mai; 
đường dân sinh nóc ông Phương: Hiện nay 02 tuyến đường này đã được đầu tư xây 
dựng nền đường từ nguồn vốn đường lâm sinh. Độ dốc dọc hiện tại rất lớn nên 
chưa thể đầu tư mặt đường được. Tuy nhiên 02 tuyến đường này đã được đưa vào 
danh mục dự án khởi công mới thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền 
vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện tại Nghị quyết số 16/NQ-HĐND 
ngày 26/10/2022 của HĐND huyện.

+ Khẩn trương làm đường mương thoát nước tuyến đường Trường Mẫu giáo 
Hoa Mai đến xóm ông Dư để tránh xói mòn: Hiện nay, UBND xã Trà Mai đã triển 
khai thi công trong năm 2022 và đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

+ Đề nghị làm công trình điện năng lượng mặt trời cho xóm ông Dư và xóm 
Tắc Teng: Nhu cầu sử dụng điện năng lượng ở các KDC trên địa bàn huyện hiện 
nay là rất lớn, cùng với đó là có kinh phí vì đầu tư rất lớn vậy nên cần có lộ trình 
triển khai thi công thực hiện. Để có thể sớm triển khai thực hiện thì xã nên vận 
động từ người dân và nguồn xã hội hóa.

- Cử tri xã Trà Tập đề nghị UBND huyện tiếp tục hỗ trợ làm đường bê tông 
nông thôn đến làng Lấp Loa, Măng Ối, Tu Linh thôn 2 và đường bê tông vào KDC 
Tu Nương để thuận lợi trong việc đi lại cho Nhân dân, giao thương buôn bán hàng 
nông sản. Hiện nay, người dân phải đi bộ 4 tiếng mới có thể tới Tắc Pỏ bán rau. 
Về vấn đề này, UBND huyện trả lời như sau:

Các tuyến đường này đã được UBND huyện phê duyệt hồ sơ Báo cáo kinh 
tế kỹ thuật xây dựng công trình tại các Quyết định 1670/QĐ-UBND ngày 
31/8/2022 và QĐ 1946/QĐ-UBND ngày 21/9/2022; trong đó: Đường giao thông 
kết nối KDC Lấp Loa và Măng Ổi, thôn 1 xã Trà Tập đầu tư mở mới nền đường 
với chiều dài L=2,3 km và Đường giao thông kết nối KDC làng Măng Ổi Trà Tập 
đầu tư mở mới nền đường với chiều dài L=1,55 và giao cho Ban Quản lý dự án - 
Quỹ đất - Đô thị làm chủ đầu tư và chuẩn bị thi công trong thời gian tới.

 - Cử tri xã Trà Dơn đề nghị UBND huyện tiếp tục triển khai làm nền đường 
vào làng ông Suôi, từ làng ông Suôi đến Tak Lang để phát triển cây dược liệu, Sâm 
Ngọc Linh. Sửa chữa mương thoát nước đoạn đường Đ1K8, thuộc tuyến đường 
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ĐH2. Nạo vét, sửa chữa cống ngầm tại ngã 3 làng ông Hành thôn 2, đảm bảo 
nước không tràn lên mặt đường vào mùa mưa lũ. Sớm triển khai tuyến đường lên 
thôn 4, xã Trà Dơn để người dân bớt vất vả vì đường quá xa; bố trí kinh phí kè bờ 
suối tại khu dân cư làng ông Hùng, nước lớn là tràn vào các nhà dân và UBND xã, 
gây sạt lở 02 bên bờ. Xây dựng lang cang cầu bê tông tại làng ông Deo để đảm 
bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Về vấn đề này, UBND huyện trả lời như sau: 
+ Tiếp tục triển khai làm nền đường vào làng ông Suôi, từ làng ông Suôi đến 

Tak Lang để phát triển cây dược liệu, Sâm Ngọc Linh: Tuyến đường này đã được 
UBND huyện phê duyệt hồ sơ Báo cáo KTKT xây dựng công trình: Đường 
GTNT đi thôn 2 Trà Dơn (từ KDC làng ông Nghĩa đi KDC làng ông Suôi) tại 
Quyết định số 1269/QĐ-UBND ngày 17/6/2022 của UBND huyện Nam Trà My 
và giao cho Ban Quản lý dự án - Quỹ đất - Đô thị làm chủ đầu tư và chuẩn bị thi 
công trong thời gian tới với chiều dài nền đường mở mới là 1,92km.

+ Sửa chữa mương thoát nước đoạn đường Đ1K8, thuộc tuyến đường ĐH2: 
Tuyến đường này đã được UBND huyện giao Ban Quản lý dự án - Quỹ đất - Đô 
thị làm huyện làm chủ đầu tư; hiện đơn vị đang triển khai thi công sửa chữa 
mương thoát nước và gia cố đoạn tuyến này.

+ Nạo vét, sửa chữa cống ngầm tại ngã 3 làng ông Hành thôn 2: UBND 
huyện ghi nhận và sẽ tổ chức khảo sát, trên cơ sở kết quả kiểm tra, khảo sát sẽ có 
giải pháp thực hiện.

+ Sớm triển khai tuyến đường lên thôn 4, xã Trà Dơn: Tuyến đường này đã 
UBND huyện phê duyệt hồ sơ Báo cáo KTKT xây dựng công trình: Đường giao 
thông nối điểm ĐCĐC Trà Leng đi KDC làng ông Văng, ông Thái thôn 4, xã Trà 
Dơn tại Quyết định số 1507/QĐ-UBND ngày 15/7/2022 của UBND huyện Nam 
Trà My và giao cho Ban Quản lý dự án - Quỹ đất - Đô thị làm chủ đầu tư và 
chuẩn bị thi công trong thời gian tới với chiều dài nền đường mở mới là 1,8 km.

+ Bố trí kinh phí kè bờ suối tại khu dân cư làng ông Hùng: UBND huyện 
ghi nhận ý kiến của cử tri, sẽ tổ chức khảo sát, đánh giá để có hướng giải quyết. 
Tuy nhiên, vấn đề đầu tư kè bờ suối phải có thẩm định, đánh giá kỹ, nhất là yếu tố 
môi trường bị ảnh hưởng, tốn nguồn kinh phí rất lớn.

+ Xây dựng lang cang cầu bê tông tại làng Ông Deo: Do thiết kế là cầu bản, 
có khẩu độ nhỏ và bề rộng mặt cầu bằng bề rộng nền đường nên chỉ thiết kế gờ 
chắn bánh xe để đảm bảo an toàn, chứ không thiết kế lan cang tay vịn.

b) Về điện sinh hoạt
- Cử tri tại các khu dân cư Tu Nấc, Tăk Tâm, Tăk Chai (thôn 5 ), Vân Nai, 

Kiếp Xoan, Tăk Rân, Măng Tó (thôn 2), Tu Reo, Ngọc Rỗ, Tăk Leng, Ngọc Nâm 
(thôn 1) xã Trà Cang; các khu dân cư Ông Dũ, Ông Thương, Ông Đên, Ông Sinh 
thôn 1 xã Trà Vinh; các khu dân cư Tăk Lẻ, Tăk Lang (thôn 2), Ông Tiên, Ông 
Yêu, Ông Đừng, Ông Dũng, Ông Hương, Ông Vương, Ông Luyện (thôn 3) xã Trà 
Leng; các khu dân cư Mô Rỗi (thôn 1), Tăk Rối, Tu Nương (thôn 3) xã Trà Tập; 
các khu dân cư Tu Tun (thôn 3), Xa Liêng, số 1, số 2 (thôn 1) xã Trà Linh; các khu 
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dân cư Tăk Teng (thôn 2), Ông Xích, Tăk Lũ, Ông Công (thôn 3) xã Trà Mai; khu 
dân cư Ông Hành (thôn 3) xã Trà Dơn đề nghị đầu tư các đường dây trung thế, hạ 
thế điện thắp sáng phục vụ sinh hoạt và sản xuất của người dân. Vấn đề này, 
UBND huyện trả lời như sau:

Các khu, điểm dân cư nêu trên nằm trong các Tiểu dự án cấp điện nông thôn 
từ lưới điện Quốc gia tỉnh Quảng Nam sử dụng vốn NSTW giai đoạn 2019-2020 
và sử dụng nguồn vốn ODA do EU tài trợ giai đoạn 2018-2020, hiện đang triển 
khai trên địa bàn huyện Nam Trà My. UBND huyện đã giao Phòng Kinh tế - Hạ 
tầng phối hợp với đơn vị Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh), 
các đơn vị tư vấn (Công ty Cổ phần tư vấn công nghiệp điện Quảng Trị, Công ty 
Cổ phần đầu tư điện và xây dựng công trình), các đơn vị thi công (Công ty CP 
XLĐ Tuy Phước Bình Định, Công ty CP Xây dựng và Năng lượng An Phú Thịnh), 
UBND các xã tiến hành kiểm tra, bàn giao tim mốc giải phóng mặt bằng phục vụ 
thi công các công trình cấp điện (gồm 02 đợt: đợt 1 kết thúc ngày 25/02/2022, đợt 
2 kết thúc ngày 11/3/2022), khởi công công trình trên địa bàn 08 xã Trà Linh, Trà 
Dơn, Trà Don, Trà Nam, Trà Mai, Trà Vinh, Trà Cang, Trà Tập (ngày 08/7/2022) 
và dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng trong quý I/2023; phối hợp khảo sát đợt 3, 
đợt 4 trên địa bàn các xã Trà Leng, Trà Tập, Trà Cang, Trà Nam, Trà Vinh, Trà 
Dơn trong tháng 9/2022;

Nguyên nhân chậm tiến độ do tác động của yếu tố thời tiết mưa, bão, do thay 
đổi, hiệu chỉnh thiết kế để phù hợp với điều kiện thi công (thay cột đỡ bê tông đúc 
sẵn thành cột théo lắp ráp), do thay đổi vị trí, địa điểm thi công công trình (di dời 
các khu, điểm dân cư), do công trình tuyến vướng đất đai, cây cối, hoa màu của hộ 
dân và địa giới hành chính (xã Trà Vinh); ngoài ra do sự phối hợp chưa đồng bộ 
giữa đơn vị thi công và chính quyền địa phương cũng như năng lực thi công của 
đơn vị nhà thầu. Trong thời gian đến, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo Phòng Kinh tế 
- Hạ tầng tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan, UBND các xã triển khai các 
nội dung, danh mục của Tiểu dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh 
Quảng Nam sử dụng vốn NSTW giai đoạn 2019-2020 và sử dụng nguồn vốn ODA 
do EU tài trợ giai đoạn 2018-2020.

- Cử tri tại các khu dân cư Tong Pua, Tu Chân thôn 3 xã Trà Cang; khu dân 
cư Tu Tun thôn 3 xã Trà Linh đề nghị xử lý tình trạng điện áp thấp, chập chờn, số 
kWh điện (chữ điện) dùng tăng cao hơn so với mức sử dụng thực tế, nhiều hộ dùng 
chung 01 công tơ điện gây khó khăn cho việc thanh toán tiền điện của hộ dân. Vấn 
đề này, UBND huyện trả lời như sau:

UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng phối hợp, làm việc với 
Đội Quản lý điện Nam Trà My (Điện lực Trà My) để kiểm tra, rà soát thực tế các 
kiến nghị nêu trên. Qua kiểm tra nhận thấy tình trạng điện áp thấp, chập chờn, số 
chữ điện dùng tăng cao hơn so với mức sử dụng là do dây dẫn truyền tải điện sau 
công tơ chưa đảm bảo, có nhiều mối nối, nhiều hộ sử dụng chung, câu, nối không 
đúng kỹ thuật,… gây chập mạch điện, hao phí điện năng trên đường truyền.
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Đối với việc nhiều hộ dùng chung 01 công tơ điện, đề nghị UBND các xã 
chủ động rà soát, hướng dẫn các hộ đăng ký trực tiếp với Đội Quản lý điện Nam 
Trà My để hợp đồng mua điện sinh hoạt, lắp đặt riêng công tơ cho từng hộ, tạo 
điều kiện thuận lợi, rõ ràng, minh bạch cho việc thanh toán tiền điện của hộ dân.

3. Về thủy lợi, nước sinh hoạt
- Cử tri các xã đề nghị: sửa chữa, khắc phục hệ thống nước sinh hoạt tại 

làng ông Anh, thôn 1 (Trà Dơn); xây dựng công trình nước sạch cho xóm Ông Dư 
và nóc Tắc Teng, sửa chữa nước sạch nóc Ông Thảo (xã Trà Mai); sửa chữa nước 
sinh hoạt tại nóc Tu Gia 2 (thôn 1, xã Trà Tập); sửa chữa lại hệ thống nước sạch 
tại làng Khe Chữ, làng ông Thanh (xã Trà Vân); xây dựng hệ thống nước sinh hoạt 
khu dân cư số 2 tại thôn 1, khu dân cư Con Pin tại thôn 2 và sửa chữa nước sinh 
hoạt Măng Piêu tại thôn 3 (xã Trà Linh); xây dựng công trình nước sinh hoạt tại 
khu dân cư mới thôn 2 làng Tắk Pát và thôn 1 làng ông Lục, làng ông Lý, làng ông 
Tiếng, làng ông Hiểu, thôn 1 làng ông Nhầy (xã Trà Leng).

- Cử tri các xã đề nghị đề nghị sửa chữa thủy lợi Nước Măng (xã Trà Tập); 
thủy lợi Tak Băng tại thôn 2 làng Kiếp Xoăn, thủy lợi Tak Ding tại thôn 5 làng Tu 
Lũy, thủy lợi Nước Nỉa tại thôn 4 làng C72, thuỷ lợi Tak Dĩ tại thôn 3 làng Lâng 
Loan (xã Trà Cang); thủy lợi Mang Bông, làng ông Bích, thủy lợi làng Mang Y, 
Mang Ló (xã Trà Vân); xây mới thủy lợi Nước Lang, thủy lợi Rang Ủ, thủy lợi Riêu 
Đơu (xã Trà Linh).

Về vấn đề này, UBND huyện trả lời như sau: 
Trong các năm 2021, 2022, UBND huyện đã triển khai sửa chữa các công 

trình thủy lợi gồm: Tắc Ót, Suối Pết, Nước Ui, Nước Canh xã Trà Mai; Tak Dĩ Trà 
Cang; Tu Hon, Suối Cóp Trà Don; Ông Biên Trà Dơn; Ông Cường Trà Vân; Nước 
Mèo Trà Vinh, nước Na Trà Linh; xây mới công trình Thuỷ lợi Mường Lứt xã Trà 
Cang; sửa chữa công trình nước sinh hoạt tại nóc ông Nút, ông Đoàn thôn 1 Trà 
Vinh; Long Lóc thôn 3 Trà Mai; Trung tâm xã Trà Vân, Khe Chữ thôn 2 Trà Vân; 
ông Anh thôn 1 Trà Dơn; Lang Lương thôn 1 Trà Tập, Măng Ây thôn 1 Trà Don, 
Trung tâm xã Trà Linh, Suối Đôi thôn 1 Trà Leng, Trung tâm xã Trà Leng.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri về đầu tư mới nước sinh hoạt và công trình 
thủy lợi nêu trên là chính đáng; UBND huyện đề nghị UBND các xã lập danh mục 
đầu tư cụ thể để đưa vào kế hoạch đầu tư trung hạn từ nguồn vốn thực hiện chương 
trình nông thôn mới, chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi, 
chương trình giảm nghèo của từng xã, trên cơ sở nguồn vốn được giao hằng năm 
các xã chủ động triển khai thực hiện.

Đối với các công trình nước sạch, thủy lợi bị hư hỏng do thiên tai, do nguồn 
kinh phí có hạn nên sẽ được tiếp tục phân kỳ đưa vào kế hoạch sửa chữa, đầu tư 
từng bước trong thời gian đến.

- Cử tri thôn 3 làng Tu Chân, xã Trà Cang phản ánh việc san ủi tuyến 
đường và cánh đồng Mừng Lứt làm hư thủy lợi, đường nước của người dân làm 
ruộng nhưng chưa được quan tâm hỗ trợ để bà con sớm khắc phục ruộng lúa 
nước. Về vấn đề này, UBND huyện trả lời như sau:
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UBND huyện đề nghị UBND xã Trà Cang chủ động làm việc với chủ đầu 
tư, đơn vị thi công tuyến đường này để cùng với người dân làm rõ, xác định 
nguyên nhân, mức độ thiệt hại để có giải pháp khắc phục sự cố, hỗ trợ các hộ dân 
tiếp tục sản xuất ruộng lúa.

4. Về đất đai, tài nguyên, môi trường
- Hầu hết Nhân dân ở các xã trình bày nhu cầu, nguyện vọng và kiến nghị 

nhiều lần, ở nhiều diễn đàn, Hội nghị khác nhau liên quan đến lĩnh vực quản lý đất 
đai. Đông đảo cử tri mong muốn các cấp chính quyền khẩn trương, quyết liệt triển 
khai công tác đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và đất sản xuất 
nông nghiệp để Nhân dân yên tâm phát triến kinh tế vườn, kinh tế trang trại; đồng 
thời có thể vay thế chấp Ngân hàng tìm nguồn vốn đầu tư cây trồng, vật nuôi, vật 
tư nông nghiệp. Nếu không thể cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người 
dân, ở khu vực nào thì đề nghị cơ quan chức năng trả lời bằng văn bản. Ưu tiên 
cấp giấy chứng nhận cho các hộ dân đã được bố trí, sắp xếp khu dân cư mới. Về 
vấn đề này, UBND huyện trả lời như sau: 

Theo quy định, công tác đo đạc cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất là 
đất ở, đất sản xuất nông nghiệp được thực hiện bằng hình thức đăng ký theo nhu 
cầu (hộ gia đình, cá nhân liên hệ trực tiếp UBND xã hoặc Chi nhánh Văn phòng 
đăng ký đất đai huyện Nam Trà My lập Phiếu yêu cầu thực hiện dịch vụ công về 
đất đai và tài sản gắn liền với đất) để thực hiện công tác đo đạc, cấp Giấy Chứng 
nhận quyền sử dụng đất. Trường hợp không thể cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất cho người dân, theo các quy định liên quan đến công tác tiếp nhận và trả 
hồ sơ dịch vụ công hiện hành đơn vị tiếp nhận hồ sơ sẽ trả lời bằng văn bản trong 
đó có nêu rõ cụ thể lý do. UBND huyện đề nghị UBND các xã tăng cường công tác 
tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định liên quan đến việc cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất để người dân nắm, chủ động thực hiện; trong trường hợp 
đến liên hệ nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng cơ quan chức 
năng không giải quyết thì kiến nghị, phản ánh trực tiếp với UBND huyện (qua 
phòng Tiếp công dân huyện).

- HĐND huyện đã ban hành Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 26/4/2019; 
UBND huyện đã ban hành Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 24/5/2019 quy định 
mức hỗ trợ Nhân dân các xã làm đường bê tông nông thôn giai đoạn 2019 - 2025. 
Chính sách này rất thiết thực và phù hợp, giúp nhân dân xã Trà Don cải thiện việc 
đi lại, góp phần xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, nguồn cung sỏi, sạn, cát hỗn 
họp để thi công xây dựng trên địa bàn huyện rất khan hiếm; trong khi đó, việc khai 
thác nguồn vật liệu tại sông, suối không được phép; đồng thời giá cả vật tư cũng 
biến động mạnh, nhất là giá xi măng, giá nhiên liệu, sắt, thép ...nên việc thực hiện 
rất khó khăn, phần kinh phí của Nhân dân đối ứng rất lớn. Hiện nay, Chính phủ đã 
ban hành Nghị định số 27/2022/NĐ-CP quy định cơ chế đặc thù trong tổ chức thực 
hiện dự án đầu tư xây dựng quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp như làm đường 
bê tông nông thôn, có sự tham gia của người dân trong quá trình lập hồ sơ, tổ 
chức thi công, xây dựng, bảo trì công trình sẽ ưu tiên sử dụng lao động, vật liệu tại 
chỗ để thực hiện và đơn giá lập hồ sơ xây dựng công trình được xác định trên cơ 
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sở giá thị trường. Vì vậy, cử tri xã Trà Don đề nghị HĐND, UBND huyện xem xét 
ban hành hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền cho phép địa phương được khai thác 
cát, sỏi, sạn tại các sông suối trên địa bàn; đồng thời cho phép sử dụng đơn giá thị 
trường để xác định chi phi hỗ trợ vật tư, vật liệu thực hiện Đề án hỗ trợ nhân dân 
các xã làm đường bê tông nông thôn, làm nhà ở khu dân cư mới. Về vấn đề này, 
UBND huyện trả lời như sau: 

Để xác định chi phí hỗ trợ vật tư, vật liệu thực hiện Đề án hỗ trợ Nhân dân 
các xã làm đường bê tông nông thôn, làm nhà ở khu dân cư không thể sử dụng đơn 
giá thị trường như kiến nghị của cử tri; theo đó, việc xác định giá vật tư, vật liệu 
được thực hiện theo báo giá của Sở Xây dựng theo từng quý để làm căn cứ xác 
định chi phí hỗ trợ.

Về thẩm quyền cho phép khai thác cát, sỏi sạn tại các sông suối trên địa bàn 
huyện: Theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 82 Luật Khoáng sản năm 
2010, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép hoạt động khoáng sản (giấy 
phép thăm dò, giấy phép khai thác khoáng sản) là Bộ Tài nguyên và Môi trường 
và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; cụ thể: 

“1. Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, 
Giấy phép khai thác khoáng sản không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 
Điều này.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, Giấy 
phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, than bùn, 
khoáng sản tại các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đã được Bộ Tài nguyên 
và Môi trường khoanh định và công bố; Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản”.

Ngoài ra, theo quy định tại Điều 51 Luật Khoáng sản năm 2010 về Tổ chức, 
cá nhân khai thác khoáng sản gồm:

“1. Tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh ngành nghề khai thác khoáng sản 
được khai thác khoáng sản bao gồm:

a) Doanh nghiệp được thành lập theo Luật doanh nghiệp;
b) Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được thành lập theo Luật hợp tác xã.
2. Hộ kinh doanh đăng ký kinh doanh ngành nghề khai thác khoáng sản 

được khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, khai thác tận thu 
khoáng sản.”

Như vậy, UBND huyện không có thẩm quyền cho phép địa phương được 
khai thác cát, sỏi, sạn tại các sông suối và địa phương cũng không phải là đối 
tượng được cấp phép khai thác cát, sỏi, sạn theo quy định của Luật Khoáng sản 
năm 2010.

- Cử tri xã Trà Cang, Trà Nam, Trà Linh bày tỏ lo lắng về việc cấm mang 
vật liệu sắt, thép, nhựa, ni lon để trồng Sâm. Cử tri mong muốn UBND huyện kiến 
nghị với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh điều chỉnh Công văn số 
219/SNN&PTNT-TT&BVTV và cần đánh giá, nghiên cứu lại tác động của việc sử 
dụng thùng xốp, rổ nhựa trong việc trồng cây Sâm Ngọc Linh. Về vấn đề này, 
UBND huyện trả lời như sau:
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Hiện nay, trên địa bàn huyện có thực trạng người dân vận chuyển ồ ạt, sử 
dụng một cách bừa bãi, các vật liệu không thân thiện với môi trường như: sắt, thép, 
nhựa, ni lon, thùng xốp... vào rừng để trồng Sâm Ngọc Linh, gây ô nhiễm môi 
trường rừng, ảnh đến hệ sinh thái rừng cần phải nghiêm túc chấn chỉnh và có 
những biện pháp ngăn chặn. Thời gian qua, UBND huyện cũng đã đề xuất, kiến 
nghị với UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chồng chéo 
văn bản như Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây sâm Ngọc Linh dưới tán 
rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 
255/QĐ-SNN&PTNT ngày 29/6/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn; Định mức kinh tế - kỹ thuật gieo ươm, trồng và chăm sóc các cây dược liệu: 
Sâm Ngọc Linh, Đẳng sâm, Sa nhân, Ba kích trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được 
ban hành kèm theo Quyết định 1174/QĐ-UBND ngày 22/4/2019 của UBND tỉnh 
Quảng Nam và Công văn số 219/SNN&PTNT-TT&BVTV ngày 28/01/2022 của 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam quy định: không đưa vật liệu 
khó phân hủy, có nguy cơ ô nhiểm môi trường, không thân thiện với môi trường 
như: tấm nhựa, khay nhựa, rổ nhựa, ni lông… vào sử dụng trong vườn trồng sâm.

Theo nội dung Thông báo số 408/TB-UBND ngày 04/11/2022 của UBND 
tỉnh Quảng Nam về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp 
nghe báo cáo đánh giá tình hình thực hiện việc cho thuê dịch vụ môi trường rừng 
trồng Sâm Ngọc Linh và việc tổ chức các phiên chợ Sâm Ngọc Linh thời gian qua; 
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn rà soát, điều chỉnh lại các quy định có liên quan đến việc hướng dẫn kỹ thuật 
trồng Sâm Ngọc Linh, đảm bảo vừa thuận lợi, vừa chắc chắn qua nhiều giai đoạn; 
trong đó quy định rõ các biện pháp mới, các biện pháp chuyển tiếp cho phù hợp 
(canh tác, làm luống, mái che, sử dụng vật liệu…). Đến một giai đoạn nhất định 
phải chấm dứt việc trồng Sâm Ngọc Linh không đúng theo hướng dẫn kỹ thuật 
trồng, đặc biệt là chấm dứt việc sử dụng các vật liệu xây dựng không thân thiện với 
môi trường và quy định rõ chỉ được sử dụng vật liệu không thân thiện cho phép ở 
mức độ nào, giai đoạn nào, phạm vi nào, quy định danh mục một số vật liệu thân 
thiện có thể thay thế trong việc trồng và quản lý bảo vệ Sâm Ngọc Linh.

Tuy nhiên, việc sử dụng vật liệu sắt, thép, nhựa, ni lon để trồng Sâm Ngọc 
Linh thiếu ý thức bảo vệ môi trường rừng sẽ bị cấm và cần phải được nghiêm túc 
chấn chỉnh. 

5. Về công tác đền bù và giải phóng mặt bằng
- Trạm điện 110kV (đường Nam Quảng Nam - khu vực nhà ông Rích Si 

Man) trên địa bàn xã Trà Mai đã san lấp mặt bằng đến nay vẫn chưa đền bù cho 
dân. Về vấn đề này, UBND huyện trả lời như sau: 

Công trình Trạm điện 110kV (thuộc Dự án đường dây và trạm biến áp 
110kV dùng chung đấu nối cụm thủy điện Nam Trà My vào hệ thống điện Quốc 
gia) là dự án an sinh xã hội nhằm hạn chế tình trạng mất điện vào mùa mưa, ổn 
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định điện lưới phục vụ sản xuất, sinh hoạt của Nhân dân trên địa bàn huyện Nam 
Trà My, ngoài ra dự án để thực hiện truyền tải điện từ các nhà máy thủy điện trên 
địa bàn huyện vào hệ thống điện lưới Quốc gia; qua phản ánh của hộ dân, UBND 
huyện đã liên hệ với đơn vị chủ đầu tư dự án là Công ty Cổ phần Tư vấn và Phát 
triển điện Cửu Long, rà soát, nắm thông tin; đến nay, đã thực hiện chi trả đền bù 
xong theo quy định cho hộ dân.

- Cử tri xã Trà Linh đề nghị UBND huyện chỉ đạo đơn vị thi công thủy điện 
Trà Linh 1, Trà Linh 2 tiếp tục đo đạc lại diện tích đất, cây cối, hoa màu ngoài 
vạch bị ảnh hưởng do thi công tuyến đường điện; chi trả tiền đền bù còn lại cho 
Nhân dân và kiểm kê đền bù cây cối, hoa màu (ngoài vạch) bị ảnh hưởng khi thi 
công công trình. Về vấn đề này, UBND huyện trả lời như sau:

UBND huyện ghi nhận ý kiến của cử tri, giao Ban Quản lý dự án – Quỹ đất 
– Đô thị huyện phối hợp với chủ đầu tư, đơn vị thi công dự án thủy điện Trà Linh 
1, Trà Linh 2 tổ chức rà soát, kiểm tra, giải quyết các kiến nghị của người dân. Kết 
quả thực hiện báo cáo về UBND huyện để thông tin đến cử tri.

- Cử tri xã Trà Mai phản ánh việc nâng cấp, mở rộng đoạn đường từ ngã ba 
khu Nhà trưng bày, triển lãm, giới thiệu Sâm Ngọc Linh đến tạp hóa Thúy Thái, 
đến nay các cơ quan chức năng hoàn thành xong việc kiểm kê và áp giá, tuy nhiên 
giá đền bù cho bà con không được thỏa đáng. Về vấn đề này, UBND huyện trả lời 
như sau:

Dự án nâng cấp, mở rộng đoạn đường từ ngã ba khu nhà Trưng bày, triển 
lãm, giới thiệu sâm Ngọc Linh đến tạp hóa Thúy Thái nhằm phục vụ nhu cầu cấp 
thiết trong công tác tổ chức lễ hội sâm Ngọc Linh lần thứ IV do đó quá trình điều 
chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2022 để thực hiện dự án chưa kịp thời, dẫn đến 
chậm trễ, vướng mắc các thủ tục khác liên quan đến công tác đền bù, giải phóng 
mặt bằng. Hiện nay, UBND huyện đã tích cực chỉ đạo Ban Quản lý dự án – Quỹ 
đất – Đô thị huyện thực hiện, giải quyết những khó khăn, tồn tại để đẩy nhanh tiến 
độ chi trả đền bù cho người dân theo đúng quy định pháp luật có liên quan.

- Nhân dân xã Trà Mai, Trà Cang phản ánh việc kiểm kê, áp giá đền bù giải 
tỏa mặt bằng chưa được thỏa đáng. Về vấn đề này, UBND huyện trả lời như sau:

Do ý kiến không đề cập cụ thể công trình, dự án nào nên UBND huyện 
không có căn cứ để rà soát, trả lời chi tiết cho cử tri. Tuy nhiên, trong thời gian qua 
công tác đền bù, giải phóng mặt bằng luôn được UBND huyện chỉ đạo các chủ đầu 
tư, các đơn vị, địa phương có liên quan chung tay vào cuộc, thực hiện đảm bảo 
theo đúng các quy định, định mức từ khâu thành lập tổ kiểm đếm, tổ chức kiểm 
đếm, áp giá, chi trả đền bù,... Và tùy theo những công trình, thời điểm, nơi triển 
khai thực hiện dự án,… sẽ có những căn cứ pháp lý làm cơ sở để áp giá thực hiện 
công tác đền bù, giải phóng mặt bằng khác nhau. Thời gian đến, UBND huyện sẽ 
tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, ngành và địa phương thực hiện quyết liệt, minh 
bạch theo đúng quy định trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng.

6. Về thực hiện chương trình sắp xếp dân cư
- Cử tri đề nghị sớm có phương án sắp xếp khu dân cư làng Tu Luỹ, Tak Tu 

(xã Trà Cang); làng Mong Priu tại thôn 3 và 45 hộ khu dân cư làng Măng Lùng 
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thôn 2 (xã Trà Linh); sớm triển khai phương án di dời những hộ có nguy cơ sạt lở 
do ảnh hưởng thi công đường lâm sinh Trà Linh - Trà Cang đoạn qua thôn 3, xã 
Trà Linh. Về vấn đề này, UBND huyện trả lời như sau: 

Đề nghị UBND xã tiếp tục lập phương án sắp xếp dân cư, trình UBND 
huyện xem xét phê duyệt, trong đó ưu tiên các khu dân cư nằm trong vùng thiên tai 
có nguy cơ sạt lở cao. Hiện nay, do kinh phí Tỉnh phân bổ hằng năm về cho huyện 
thấp nên UBND huyện chỉ xem xét, hỗ trợ cho những hộ nằm trong vùng có nguy 
cơ sạt lở cao để hỗ trợ kinh phí (chủ yếu tập trung hỗ trợ các hạng mục san nền, di 
dời, nhà vệ sinh; các hạng mục khác khi có kinh phí sẽ cấp bổ sung) nhằm đảm 
bảo an toàn chổ ở cho người dân.

- Cử tri xã Trà Leng đề nghị UBND huyện và các ngành, các cấp hỗ trợ tôn 
để sửa chữa nhà ở 134, nhà 167, cho một số hộ dân có nhà đã xuống cấp trầm 
trọng. Đề nghị hỗ trợ nhà ở cho các hộ đang sinh sống khu vực nguy cơ sạt lở cao 
ở thôn 02 để bà con ổn định chỗ ở; đồng thời, quy hoạch xây dựng mặt bằng đất ở 
khu dân cư mới, hiện nay tình trạng quỹ đất an toàn để ở dành cho người dân rất 
hạn hẹp. Chi phí người dân tự san ủi lấy mặt bằng rất cao. Về vấn đề này, UBND 
huyện trả lời như sau:

Hiện nay, Trung ương, Tỉnh chưa có cơ chế, chính sách quy định hỗ trợ cho 
các đối tượng làm nhà ở theo Chương trình 134, 167 nay đã hư hỏng, xuống cấp; 
UBND huyện ghi nhận nội dung ý kiến này và sẽ tiếp tục kiến nghị Trung ương, 
Tỉnh xem xét trong thời gian đến.

Đối với công tác sắp xếp dân cư nói chung, trong đó ưu tiên sắp xếp những 
hộ nằm trong vùng thiên tại được thực hiện theo Nghị quyết số 23/2021/NQ-
HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh Quy định cơ chế chính sách hỗ trợ, sắp 
xếp, ổn định dân cư miền núi Quảng Nam, giai đoạn 2021 – 2025; đề nghị UBND 
xã Trà Leng khẩn trương lập phương án sắp xếp dân cư cho những hộ này trình 
UBND huyện chỉ đạo các ngành kiểm tra, thẩm định, phê duyệt phương án thực 
hiện. Trước mắt, vận động hộ dân khẩn trương di chuyển về những vị trí an toàn, 
nhất là trong mùa mưa lũ.

- Cử tri xã Trà Vân đề nghị, các ngành chuyên môn của UBND huyện lên 
kiểm tra, khảo sát đất bị nứt tại KDC Măng Lin thuộc tổ ông Nguyễn Thanh Nhỏ; 
cần có chính sách hỗ trợ di dời 14 hộ dân tại khu dân cư thôn 1, KDC Măng Lin. 
Đồng thời, quy hoạch KDC Vân Moa, làng ông Ní. Về vấn đề này, UBND huyện 
trả lời như sau: 

UBND huyện đã có Báo cáo số 237/BC-UBND ngày 26/8/2022 về báo cáo 
rà soát các hộ dân đã thực hiện di dời chỗ ở và bố trí ổn định dân cư và được hỗ trợ 
theo Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND và Nghị quyết số 31/2018/HĐND của 
HĐND tỉnh nhưng tiếp tục bị sạt lở đất, có nguy cơ cao mất an toàn trong mùa 
mưa bão trên địa bàn huyện để đề xuất UBND tỉnh, HĐND Tỉnh xem xét hỗ trợ 
theo cơ chế của Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND tỉnh về sắp xếp dân cư. Bên 
cạnh đó, Đoàn công tác của Sở NN&PTNT tỉnh và đoàn công tác của Ban dân tộc 
HĐND tỉnh đã trực tiếp đi kiểm tra thực tế tại KDC này.
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Tại Thông báo số 55/TB-HĐND ngày 18/11/2022 của HĐND tỉnh Quảng 
Nam về Kết luận của đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại hội nghị giao ban giữa 
Thường trực HĐND tỉnh với các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và Thường trực HĐND, 
các Ban của HĐND các huyện, thị xã, thành phố có nêu: “Không áp dụng hỗ trợ 
theo cơ chế, chính sách của Nghị quyết 23 đối với các trường hợp đã được hỗ trợ 
bố trí, sắp xếp dân cư theo Nghị quyết 12 và Nghị quyết số 31”.

Tại Công văn số 7752/UBND-TH, ngày 23/11/2022 của UBND Tỉnh về việc 
tham mưu triển khai thực hiện Thông báo số 55/TB-HĐND ngày 18/11/2022 của 
HĐND tỉnh có nêu: “…tổ chức rà soát, lập danh sách cụ thể các hộ đã được thực 
hiện sắp xếp, ổn định dân cư theo Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 
19/4/2017 của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội miền núi giai đoạn 2017-
2020, định hướng đến năm 2025 (gọi tắt Nghị quyết 12) và Nghị quyết số 
31/2018/NQ-HĐND ngày 28/9/2018 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị quyết 12 (gọi tắt Nghị quyết 31) nhưng hiện nay có nguy cơ sạt lở để 
phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nghiên cứu sử dụng các Quỹ 
do Ủy ban MTTQ Việt Nam quản lý hoặc nguồn Phòng chống thiên tai để đề nghị 
cấp có thẩm quyền xem xét, hỗ trợ cho phù hợp. Trước mắt, khẩn trương thực hiện 
các biện pháp khắc phục, nhằm đảm bảo an toàn, tính mạng cho người dân trong 
mùa mưa bão”. UBND huyện cũng đã có Công văn số 1152/UBND-VP ngày 
30/11/2022 về việc tham mưu triển khai thực hiện Thông báo số 55/TB-HĐND 
ngày 18/11/2022 của HĐND tỉnh, giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
huyện phối hợp với UBND các xã để tổ chức rà soát, lập danh sách cụ thể để đề 
nghị cấp có thẩm quyền xem xét; khi được chấp thuận, UBND huyện sẽ hỗ trợ 
người dân. Trước mắt, đề nghị xã vận động các hộ dân di dời đến nơi an toàn nhất 
là trong các ngày mưa bảo để tránh thiệt hại có thể xảy ra.

7. Về quy hoạch xây dựng nông thôn mới
- Cử tri xã Trà Dơn kiến nghị quy hoạch khu nghĩa địa thôn 1, thôn 2, xã 

Trà Dơn để an táng tập trung, không gây lãng phí quỹ đất nông, lâm nghiệp. Về 
vấn đề này, UBND huyện trả lời như sau:

Quy hoạch, sắp xếp, bố trí khu nghĩa trang Nhân dân tập trung nằm trong 
tiêu chí quy định về Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ dân cư và công 
trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất thuộc Quy hoạch chung xây dựng 
xã; hiện nay, xã Trà Dơn nói riêng và các xã còn lại (trừ xã Trà Don) chưa thực 
hiện công tác lập Đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã giai đoạn 2021-2030;

Trong thời gian đến, UBND huyện giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng tiếp tục 
phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đôn đốc, hướng dẫn các xã triển khai 
thực hiện việc lập Đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã giai đoạn 2021-2030 trong 
đó chú trọng công tác quy hoạch, sắp xếp, bố trí các khu nghĩa trang Nhân dân tập 
trung (nếu điều kiện cho phép) hoặc bố trí, sắp xếp các khu nghĩa trang Nhân dân 
phù hợp với phong tục, tập quán của người dân địa phương và phù hợp với Quy 
hoạch không gian tổng thể của đồ án.
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- Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Trà Don đến năm 2020 đã hết hiệu 
lực, cần triển khai lập lại Quy hoạch mới cho giai đoạn 2021- 2030. Việc này, xã 
đã có văn bản đề nghị giao cho Văn phòng Điều phối nông thôn mới làm chung 
cho cả 10 xã để đảm bảo tính đồng bộ; tuy nhiên đến nay vẫn chưa có ý kiến chỉ 
đạo cụ thể. Đây là một trong những tiêu chí rất quan trọng cần triển khai sớm để 
định hướng cho việc triển khai chương trình trong giai đoạn 2022 - 2030. Cử tri đề 
nghị UBND huyện xem xét chỉ đạo Văn phòng điều phối nông thôn mới và các 
phòng chuyên môn của huyện sớm triển khai thực hiện nội dung này. Về vấn đề 
này, UBND huyện trả lời như sau: 

Năm 2022, tỉnh bố trí thực hiện điều chỉnh quy hoạch cho 02/10 xã (Trà Don 
và Trà Linh) mỗi xã 200 triệu đồng để thực hiện điều chỉnh quy hoạch nông thôn 
mới. Đề nghị UBND xã Trà Don trên cơ sở kinh phí được giao tổ chức thực hiện 
lập quy hoạch mới giai đoạn 2021-2030 theo đúng quy định.

- Cử tri xã Trà Vinh đề nghị UBND huyện bố trí nguồn vốn xây dựng nông 
thôn mới cho xã thực hiện các tiêu chí trường học và tiêu chí cơ sở vật chất về lĩnh 
vực văn hóa. Về vấn đề này, UBND huyện trả lời như sau:

Nguồn vốn của Chương trình xây dựng nông thôn mới phân bổ ít, để xây 
dựng được Trường học đòi hỏi nguồn kinh phí lớn xã nên sử dụng nguồn vốn của 
Chương trình giảm nghèo bền vững hoặc Chương trình phát triển kinh tế xã hội 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Năm 2022, UBND huyện đã phân bổ 
cho xã 1.867.500 đồng để xây dựng các danh mục trên địa bàn xã, tuy nhiên xã 
không chọn xây dựng cơ sở vật chất văn hoá mà chọn các hạng mục khác. Vì vậy, 
việc đầu tư cơ sở vật chất  trường học UBND huyện sẽ chỉ đạo ngành chuyên môn 
rà soát đầu tư để đảm bảo việc dạy và học cho những nơi thật sự bức thiết; đồng 
thời, đảm bảo lộ trình trường chuẩn quốc gia.

8. Về đầu tư, xây dựng, tài chính, ngân sách
- Mặt bằng xây dựng nhà làm việc Công an xã Trà Don đã được Công an 

huyện và UBND xã Trà Don thống nhất. Cử tri đề nghị UBND huyện chỉ đạo Ban 
Quản lý dự án sớm khảo sát, lên phương án thiết kế nhà làm việc Công an xã để 
thẩm định, phê duyệt và triển khai trong năm 2022. Về vấn đề này, UBND huyện 
trả lời như sau: 

Nhằm đảm bảo cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, sinh hoạt, ở thường trực, 
tiếp công dân, tạm giữ hành chính, lưu trữ, bảo quản vật chứng và các hạng mục 
thiết yếu khác theo quy định, ngày 29/9/2021, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 
59/NQ-HĐND về xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn thuộc Công an tỉnh Quảng 
Nam; tiếp đó, dự án xây dựng nhà làm việc Công an xã Trà Don sẽ được UBND 
huyện trình HĐND huyện đưa vào danh mục kế hoạch đầu tư công năm 2023 tại 
kỳ họp thứ 7 (kỳ họp thường lệ cuối năm). Sau khi Nghị quyết được thông qua và 
UBND tỉnh phân bổ vốn, UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngành chuyên môn 
triển khai thực hiện.

- Cử tri KDC Ngọc Lê, KDC Long Tro xã Trà Nam đề nghị UBND huyện 
xem xét dừng các hồ sơ thủ tục pháp lý thi công xây dựng thủy điện Tak Lê, cử tri 
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rất lo ngại thủy điện sẽ các tác động xấu đến môi trường rừng và ảnh hưởng đến 
nguồn nước sinh hoạt, sản xuất của người dân nơi đây. Đa số người dân phản đối 
việc xây dựng thủy điện Tak Lê. Về vấn đề này, UBND huyện trả lời như sau: 

Thủy điện Tăk Lê nằm trong quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn 
tỉnh Quảng Nam được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 31/NQ- HĐND 
ngày 19/7/2017, với công suất dự kiến 11,6 MW, điện lượng dự kiến khoảng 34,98 
triệu kWh/năm; dự án gồm Đập chính ngăn trên dòng sông Tranh (02 đập, 04 
chirôn) ngăn dòng suối Pu Ma/nước Lê và các khe suối khác, với diện tích chiếm 
đất vĩnh viễn 42,81ha, trong đó ảnh hưởng 11,45ha diện tích ruộng lúa nước của 
người dân khu dân cư Ngọc Lê, thôn 4, xã Trà Nam.

Thực hiện chỉ đạo của các cơ quan Bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh và 
Sở Công thương tại các văn bản: Công văn số 212/BCT-ĐL ngày 13/01/2022 của 
Bộ Công thương về việc hoàn thiện Hồ sơ điều chỉnh quy hoạch Dự án thuỷ điện 
Tăk Lê; Công văn số 98/SCT-QLNLKT ngày 20/01/2022 của Sở Công thương tỉnh 
Quảng Nam về việc hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch thủy điện Tăk Lê; 
UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện phối hợp với các cơ quan, 
đơn vị, ban, ngành, địa phương liên quan và chủ đầu tư tổ chức các cuộc họp lấy ý 
kiến của người dân vùng dự án, kiểm tra các thông số của phương án, hồ sơ nội 
nghiệp và kiểm tra thực địa,... làm cơ sở tham mưu giải trình, báo cáo UBND tỉnh, 
Sở Công thương theo quy định.

Theo số liệu hiện trạng sử dụng đất kết hợp với kết quả điều tra thực địa, dọc 
hai bên bờ suối Đăk Di đoạn từ hạ lưu tuyến đập chính đến vị trí nhà máy và trên 
các suối nhánh của các đập gom nước có khoảng 88,00ha đất canh tác trồng lúa 
của người dân; phần lớn diện tích đất này nằm ở ven suối chính phía hạ lưu các 
tuyến đập và lấy nước từ các khe suối nhỏ trên các đỉnh núi trong vùng, không có 
công trình thủy lợi. Trong hồ sơ quy hoạch cũng đã tính toán và bố trí các đường 
ống xả nước môi trường trong các thân đập để đảm bảo xả đủ lưu lượng dòng chảy 
môi trường theo quy định hiện hành và giá trị dòng chảy môi trường này đều lớn 
hơn rất nhiều so với yêu cầu tưới của diện tích đất trên. Như vậy, về cơ bản việc 
xây dựng công trình không có tác động nhiều đến khu vực đồng bào dân tộc thiểu 
số phía hạ du nhưng khi được đầu tư sẽ đảm bảo được an ninh năng lượng.

- Cử tri xã Trà Don kiến nghị: Giai đoạn 2021-2026, trên địa bàn xã Trà 
Don triển khai 03 chương trình mục tiêu quốc gia, đó là Chương trình phát triển 
KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (gồm 10 dự án); Chương trình 
giảm nghèo bền vững (gồm 7 dự án); Chương trình xây dựng nông thôn mới (với 
11 nội dung tập trung cho 19 tiêu chí xây dựng NTM). Tuy nhiên, đến nay đã gần 
1,5 năm rồi nhưng vẫn chưa có hướng dẫn của cơ quan chuyên môn và chưa phân 
bổ kinh phí để triển khai thực hiện. Việc chậm trễ này sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả 
của Chương trình. Cử tri xã Trà Don đề nghị huyện kiến nghị với các ngành chức 
năng của tỉnh sớm hướng dẫn và cấp kinh phí thực hiện. Về vấn đề này, UBND 
huyện trả lời như sau:

Các Chương trình mục tiêu quốc gia hiện nay cơ bản đã có những văn bản 
hướng dẫn, quy định các vấn đề có liên quan, UBND huyện giao Phòng Nông 
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nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Dân tộc, Phòng Lao động – Thương binh và 
Xã hội, Phòng Tài chính – Kế hoạch và các phòng, ban, ngành liên quan chủ trì 
nghiên cứu, hệ thống, cập nhật các văn bản hướng dẫn, quy định về triển khai các 
Chương trình mục tiêu quốc gia gửi UBND các xã để thông tin đến cử tri và 
nghiên cứu, tổ chức thực hiện.

Về kết quả phân bổ, giải ngân nguồn vốn các chương trình mục tiêu cho các 
chủ đầu tư trên địa bàn huyện đến ngày 05/12/2022, cụ thể như sau:

+ Chương trình giảm nghèo bền vững: đã phân bổ 68.458 triệu đồng đạt 
100% kế hoạch vốn, gồm 61.727 triệu đồng vốn đầu tư công và 6.731 triệu đồng 
vốn sự nghiệp; đã giải ngân 15.230,775/61.727 triệu đồng vốn đầu tư công, đạt tỷ 
lệ 24%; vốn sự nghiệp chưa giải ngân.

+ Chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi 
theo Nghị quyết 88: đã phân bổ 44.165 triệu đồng, gồm 37.438 triệu đồng vốn đầu 
tư công và 6.727 triệu đồng vốn sự nghiệp; đã giải ngân 4.180,086 triệu đồng vốn 
đầu tư công, đạt tỷ lệ 11,17%; vốn sự nghiệp chưa giải ngân.

+ Chương trình xây dựng nông thôn mới: đã phân bổ 19.114 triệu đồng, gồm 
17.274 triệu vốn đầu tư công và 1.840 triệu vốn sự nghiệp; đã giải ngân 7.585,050 
triệu đồng vốn đầu tư công, đạt tỷ lệ 43,91%; vốn sự nghiệp chưa giải ngân.

Trên cơ sở vốn đã được phân bổ, đề nghị các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ 
triển khai thực hiện, giải ngân vốn theo quy định.

- Ngày 30/12/2020, HĐND huyện đã ban hành Nghị quyết số 87/NQ-HĐND 
thông qua Đề án kiên cố hóa hệ thống đường huyện và giao thông nông thôn trên 
địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó ngân sách huyện hỗ trợ kinh phí 
cho UBND các xã thuê ca máy thi công thực hiện việc mở mới nền đường, với mức 
hỗ trợ tối đa 500 triệu đồng/km. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có hướng dẫn triển 
khai thực hiện, đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan liên quan sớm ban hành 
cơ chế hướng dẫn để các xã có thể triển khai cơ chế nói trên. Về vấn đề này, 
UBND huyện trả lời như sau:

Nhằm đầu tư cải tạo, nâng cấp kết hợp xây dựng mới một cách đồng bộ 
mạng lưới giao thông trên địa bàn huyện, ngày 30/12/2020, HĐND huyện đã ban 
hành Nghị quyết số 87/NQ-HĐND về thông qua Đề án kiên cố hóa hệ thống 
đường huyện và giao thông nông thôn trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 – 2025; 
UBND huyện tiếp thu ý kiến của cử tri và giao Phòng Tài chính – Kế hoạch tham 
mưu UBND huyện quyết định cơ chế thực hiện Nghị quyết số 87/NQ-HĐND nói 
trên; báo cáo UBND huyện trong quý I/2022.

- Theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 của HĐND tỉnh 
Quảng Nam, tại tiết a, tiết b, khoản 2, điều 4 quy định: các xã nơi có khu xử lý rác 
thải dưới 50 tấn/ngày đêm được hỗ trợ 01 lần kinh phí xây dựng mới hoặc nâng 
cấp, cải tạo, bảo dưỡng các công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ dân sinh (cấp 
nước sạch, giao thông, thủy lợi, mương thoát nước) với mức 5 tỷ đồng/khu xử lý. 
Bãi xử lý rác của huyện nằm tại thôn 1 xã Trà Don, trong dự toán năm 2022 xã có 
đề nghị cấp kinh phí nhưng chưa được ngân sách tỉnh hỗ trợ. Vì vậy đề nghị 
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UBND huyện có văn bản đề nghị UBND tỉnh, sở Tài chính xem xét cấp kinh phí hỗ 
trợ cho xã Trà Don theo Nghị quyết trên. Về vấn đề này, UBND huyện trả lời như 
sau:

Căn cứ theo Nghị quyết số  01/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 của HĐND 
tỉnh, UBND huyện đã có Tờ trình số 105/TTr-UBND ngày 20/7/2022 về đề nghị 
hỗ trợ kinh phí để đầu tư xây dựng Khu xử lý rác thải sinh hoạt huyện Nam Trà 
My; Tờ trình số 127/TTr-UBND ngày 30/8/2022 về đề nghị hỗ trợ kinh phí cho xã 
có khu xử lý rác thải theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 của 
HĐND tỉnh. Tuy nhiên đến nay, UBND tỉnh vẫn chưa có ý kiến trả lời, thời gian 
đến UBND huyện sẽ tiếp tục kiến nghị và trả lời cho cử tri kết quả giải quyết của 
UBND tỉnh.

9. Về giáo dục
- Cử tri xã Trà Mai đề nghị UBND huyện quan tâm hỗ trợ cơ sở vật chất, 

trang thiết bị, đồ dùng học tập cho các cấp học, hiện nay còn thiếu rất nhiều. Hỗ 
trợ Bảo hiểm Y tế cho các em học sinh, sinh viên trên địa bàn xã. Đề nghị UBND 
huyện kiến nghị UBND tỉnh, Quốc Hội quan tâm chế độ học sinh, chế độ đãi ngộ 
với giáo viên, công nhân viên chức làm việc lâu năm tại vùng núi; có cơ chế hỗ trợ 
kinh phí cho các em tự thi đậu vào các trường Đại học Cao đẳng. Về vấn đề này, 
UBND huyện trả lời như sau:

Trong những năm qua, UBND huyện đã có sự đầu tư rất lớn trong xây dựng 
cơ sở vật chất cho các trường tại xã Trà Mai. Hiện tại, xã Trà Mai có 03 trường 
trực thuộc huyện đã được đầu tư đạt chuẩn Quốc gia trong đó có 01 trường đạt 
chuẩn mức 2 và 02 trường đạt chuẩn mức 1, đạt tỉ lệ 100% trường thuộc xã đạt 
chuẩn quốc gia. Về trang thiết bị dạy học, hiện nay UBND huyện đang giao Phòng 
Giáo dục và Đào tạo huyện mua sắm thiết bị chương trình mới 2018 cho các 
trường trên địa bàn huyện trong đó có trường Tiểu học Kim Đồng và trường THCS 
Trà Mai.

Về chế độ thu hút, đãi ngộ đối với giáo viên, công nhân viên: UBND huyện 
đã nhiều lần kiến nghị với HĐND, UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Dân 
tộc tỉnh về vấn đề này. Hiện nay, UBND tỉnh đã giao Sở Nội vụ phối hợp Sở Giáo 
dục và Đào tạo và một số cơ quan liên quan tham mưu đề xuất cơ chế khuyến 
khích giáo viên yên tâm công tác, ổn định lâu dài ở khu vực miền núi, khắc phục 
tình trạng thiếu giáo viên như hiện nay, đảm bảo đời sống của giáo viên, viên chức 
giáo dục.

Về cơ chế hỗ trợ kinh phí cho các em tự thi đậu vào các trường Đại học Cao 
đẳng: UBND huyện thường xuyên kiến nghị, đề xuất với Quốc hội, HĐND, 
UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Dân tộc tỉnh về chế độ chính sách đối 
với học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số được hưởng các chế độ như Nghị 
định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí 
đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm 
học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo (trước 
đây Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ). 
Tuy nhiên, vẫn chưa được giải quyết, UBND huyện ghi nhận và sẽ tiếp tục kiến 
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nghị cấp có thẩm quyền. Riêng đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số 
có đăng ký thường trú tại tỉnh Quảng Nam đang theo học trình độ cao đẳng, trung 
cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ các chính sách 
theo Nghị quyết 27/2021/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam.

- Cử tri xã Trà Tập, xã Trà Dơn đề nghị UBND huyện tạo cơ chế hỗ trợ 
thêm kinh phí lương hằng tháng cho giáo viên hợp đồng để thu hút và giữ chân 
giáo viên ở lại công tác. Hiện nay mức lương giáo viên hợp đồng là 3,8 triệu là 
quá thấp so với chi phí cơ bản về mức sống cũng như là quá thấp so với nhân viên 
nấu ăn năm học tới là 4.47 triệu đồng; tăng thêm kinh phí hoạt động cho Trường. 
Về vấn đề này, UBND huyện trả lời như sau:

Theo cơ chế điều hành dự toán ngân sách địa phương giai đoạn 2022-2025 
ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 27/12/2021 của HĐND 
huyện thì đối với các trường hợp thiếu biên chế so với chỉ tiêu giao, ngân sách 
huyện khoán quỹ tiền lương theo hệ số 2,34; với mức lương tối thiểu 1.490.000 
đồng. Mức tiền công cụ thể do các trường tự thỏa thuận với người lao động, 
nhưng ko được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng (hiện tại là 3.250.000 
đồng/tháng) và đảm bảo các chế độ BHXH, BHYT, BHTN,... theo quy định pháp 
luật. Trường hợp không hợp đồng mà bố trí giáo viên hiện có dạy tăng giờ thì sử 
dụng quỹ tiền công này chi trả chế độ dạy tăng theo quy định. Việc quy định mức 
lương hợp đồng theo quy định không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng được quy 
định tại Nghị định 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 (áp dụng đến hết ngày 
01/7/2022) và Nghị định 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 (bắt đầu tư ngày 
01/7/2022) của Chính phủ. Do đó việc bố trí kinh phí theo mức nêu trên là đảm 
bảo để áp dụng chung trên địa bàn huyện; trường hợp nhà trường muốn tăng để thu 
hút thì thực hiện việc tiết kiệm chi thường xuyên để hỗ trợ cho giáo viên hợp đồng.

Về tăng kinh phí hoạt động cho Trường: UBND huyện giao cho Phòng Tài 
chính – Kế hoạch xem xét thẩm tra về nguồn kinh phí hoạt động của các đơn vị 
trường trên địa bàn huyện trong năm 2022, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách 
giai đoạn 2022-2025 theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 27/12/2021 của 
HĐND huyện. Trường hợp các đơn vị trường sử dụng để chi cho các hoạt động 
phục vụ cho sự nghiệp giáo dục nhưng không đảm bảo thì tham mưu UBND huyện 
báo cáo HĐND huyện xem xét hỗ trợ thêm trong năm 2023. 

* Lưu ý: Kinh phí hoạt động của các đơn vị trường học chỉ phục vụ cho các 
nhiệm vụ chi sự nghiệp giáo dục, không sử dụng để chi cho các nội dung mua sắm, 
sửa chữa, …

- Cử tri xã Trà Cang đề nghị UBND huyện đầu tư xây dựng kiên cố các điểm 
trường thôn còn tạm bợ, quan tâm đến chế độ học sinh. Cử tri đề nghị bố trí nhân 
viên y tế học đường cho các điểm trường ở xã để đảm bảo cho việc quản lý sức 
khỏe của con em. Về vấn đề này, UBND huyện trả lời như sau:

Hiện nay, các điểm trường lẻ tại các thôn trên địa bàn xã Trà Cang đã được 
xây dựng kiên trên 95%, một số điểm trường chưa được xây dựng kiên cố do chưa 
có đường xe ô tô đến nơi nên việc đầu tư khó khăn, chi phí lớn; UBND huyện ghi 
nhận ý kiến của cử tri, sẽ chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Phòng 
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Tài chính – Kế hoạch huyện tổng hợp, tham mưu UBND huyện xem xét đưa vào 
danh mục đầu tư xây dựng trong thời gian đến.

Về bố trí y tế học đường: Năm 2021, thực hiện Kế hoạch số 4313/KH-
UBND ngày 14/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc tuyển dụng viên chức 
ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam năm 2021, huyện Nam Trà My đăng 
ký thi tuyển 246 chỉ tiêu, trong đó 16 chỉ tiêu nhân viên y tế học đường; kết quả 
trúng tuyển có 49 người, trong đó chỉ có 04 nhân viên y tế học đường. Số lượng 
trúng tuyển rất ít so với nhu cầu đăng ký cho nên chưa đủ số lượng để bố trí về cho 
các trường. Năm 2022, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 
03/8/2022 về tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Nam Trà My 
năm 2022; trong đó, chỉ tiêu tuyển dụng nhân viên y tế là 10 chỉ tiêu; hiện UBND 
huyện đang tiến hành các bước tiếp theo để tiến hành tổ chức thi tuyển và sau khi 
có kết quả sẽ tiến hành bố trí, bổ sung nhân viên y tế học đường cho các trường.

- Cử tri xã Trà Linh đề nghị UBND huyện quan tâm đầu tư xây dựng điểm 
trường tiểu học tại làng Mong Priu, thôn 3; xây dựng bờ kè phía sau trường 
THCS, đầu tư cơ sở vật chất cho trường đạt trường quốc gia. Sửa chữa hoặc xây 
dựng mới trường mầm non tại thôn 3 hiện tại đã xuống cấp. Về vấn đề này, UBND 
huyện trả lời như sau:

Công trình Trường PTDTBT THCS Trà Linh được đầu tư xây dựng năm 
2017 với các hạng mục gồm nhà lớp học 08 phòng, nhà vệ sinh, bể nước, san nền 
và được nghiệm thu đưa vào sử năm 2018. Đối với hạng mục san nền chia làm 02 
khu: khu trên là quỹ đất dự trữ, dự kiến xây dựng các khối nhà bộ môn và khối nhà 
hiệu bộ; khu dưới: xây dựng khối nhà lớp học 08 phòng, nhà vệ sinh, bể nước. 
Năm 2019, UBND huyện tiếp tục đầu tư xây các hạng mục: khu hiệu bộ, khối 
phòng bộ môn (khu trên), hành lang nối (nhà lớp học 08 phòng và khu trên), kè 
taluy (giữa khu trên và khu dưới do bị sạt lỡ đất vào mùa mưa năm 2018) và các 
hạng mục khác được đưa vào sử dụng năm 2020. Đến nay các hạng mục đầu tư 
được sử dụng hiệu quả, đúng với mục tiêu đề ra của dự án. Đối với hạng mục mái 
taluy đất chưa được gia cố (nằm sau lưng khu hiệu bộ, khối phòng bộ môn) trải 
qua các đợt mưa bão từ năm 2017 đến nay vẫn ổn định, không xuất hiện các dấu 
hiệu sạt lỡ gây nguy hiểm cho công trình đã xây dựng. Thời gian đến, UBND 
huyện chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện phối hợp với các đơn vị liên quan 
kiểm tra, đề xuất đưa vào danh mục đầu tư.

Về sửa chữa, xây dựng điểm trường thôn 3: vừa qua UBND huyện có ban 
hành Quyết định số 1497/QĐ-UBND ngày 13/7/2022 về phê duyệt chủ trương sửa 
chữa cơ sở vật chất trường lớp học năm 2022, trong đó có thực hiện sửa chữa 
Trường Mẫu giáo Trà Linh tại điểm trường ông Tuấn, ông Phong thôn 3 Trà Linh; 
hiện nay trường đang hoàn thiện hồ sơ và sẽ tiến hành sữa chữa vào tháng 1/2023.

- Cử tri xã Trà Dơn đề nghị UBND huyện xây dựng thêm phòng học, phòng 
chức năng, khu ăn ở, khu vệ sinh, sân chơi, bãi tập trong khuôn viên trường xã. Vì 
theo quy định và lộ trình thực hiện từ năm học 2022 - 2023 đưa học sinh từ lớp 3 
về xã để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 (học sinh lớp 3 đến lớp 5 
học Tin học và tiếng Anh). Nhưng hiện nay cơ sở vật chất nhà trường còn thiếu 
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nhiều, không đủ phòng học, phòng chức năng, nơi ăn ở của học sinh chật hẹp. Về 
vấn đề này, UBND huyện trả lời như sau:

Năm 2022, Thường trực UBND huyện, đại diện Phòng Giáo dục & Đào tạo 
và các phòng, ban liên quan đã đi kiểm tra cơ sở vật chất, khảo sát nhu cầu sửa 
chữa, xây dựng tại các đơn vị trường học. Tuy nhiên, đối với trường PTDTBT TH 
Trà Dơn diện tích đất của trường không đủ để mở rộng xây dựng các hạng mục 
như trường đề xuất. UBND huyện đề nghị UBND xã Trà Dơn khảo sát, chọn mặt 
bằng để UBND huyện lập kế hoạch đầu tư.

- Cử tri xã Trà Dơn đề nghị UBND huyện kiến nghị Sở GD&ĐT, Sở Nội vụ 
sớm có Kế hoạch thi tuyển, bổ sung đủ biên chế giáo viên, nhân viên trường học 
hoặc bổ sung kinh phí cho các trường tự họp đồng với giáo viên. Về vấn đề này, 
UBND huyện đã trả lời như sau:

Để bổ sung viên chức ngành giáo dục và đào tạo đảm bảo theo chỉ tiêu biên 
chế được giao, được sự thống nhất của UBDN tỉnh, UBND huyện ban hành Kế 
hoạch số 120/KH-UBND ngày 03/8/2022 về tuyển dụng viên chức ngành giáo dục 
và đào tạo huyện Nam Trà My năm 2022. Hiện nay, UBND huyện đang tiến hành 
các bước tiếp theo để tiến hành tổ chức thi tuyển viên chức và sau khi có kết quả sẽ 
tiến hành bố trí, bổ sung biên chế cho các đơn vị theo quy định.

- Thực hiện chuyển xếp lương theo vị trí việc làm cho giáo viên tiểu học (quy 
định tại Thông tư số 02/TT-BGD&ĐT ngày 02/02/2021). Hồ sơ đã làm xong từ 
tháng 8 năm 2021 đến nay, nếu không thực hiện được thì đề nghị cơ quan chức 
năng trả lời bằng văn bản để giải thích với giáo viên. Cử tri xã Trà Dơn phản ánh 
hiện nay rất nhiều giáo viên có bằng Đại học được tuyển dụng từ ngày 01/01/2021 
nhưng vẫn hưởng lương hạng IV với hệ số là 1.86. Đây là một bất cập và thiệt thòi 
cho giáo viêp. Về vấn đề này, UBND huyện đã trả lời như sau:

Hiện nay, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã nhận được hồ sơ của cán bộ, giáo 
viên đề nghị xếp lương theo hạng chức danh nghề nghiệp, tuy nhiên đến nay Sở 
Giáo dục và Đào tạo chưa có văn bản hướng dẫn xếp lương giáo viên theo hạng 
chức danh nghề nghiệp theo các Thông tư số: 01, 02, 03, 04/2021 của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo để triển khai thực hiện. Khi có văn bản hướng dẫn, UBND huyện sẽ chỉ 
đạo tổ chức thực hiện.

- Trường TH Trà Dơn được bàn giao, đưa vào sử dụng đã lâu nhưng hiện 
nay không có hồ sơ thiết kế kỹ thuật của công trình. Vì vậy quá trình sử dụng gặp 
nhiều khó khăn, nhất là không đảm bảo thủ tục hồ sơ theo quy định về phòng cháy, 
chữa cháy. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành liên quan cung cấp hồ sơ cho 
trường. Về vấn đề này, UBND huyện đã trả lời như sau:

Công trình Trường Tiểu học Trà Dơn do Ban Quản lý dự án thủy điện 3 làm 
chủ đầu tư, thực hiện bồi thường GPMB thi công công trình thủy điện Sông Tranh 
2 trước đây. Do quá trình thực hiện đầu tư đã lâu, trải qua nhiều lần thay đổi Ban 
Giám hiệu nên có thể hồ sơ bàn giao có thể đã bị thất lạc, UBND huyện giao 
Phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu UBND huyện đề nghị Ban Quản lý dự án 
thủy điện 3 cung cấp hồ sơ của công trình Trường TH Trà Dơn nói riêng và các 
công trình khác trước đây do Ban Quản lý dự án thủy điện 3 làm chủ đầu tư.
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- Cử tri xã Trà Don đề nghị HĐND, UBND huyện xây dựng mới dãy nhà lớp 
học 02 tầng tại trường Tiểu học Vừ A Dính để đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 vào 
năm 2023. Về vấn đề này, UBND huyện đã trả lời như sau:

UBND huyện giao Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện, Phòng Giáo dục và 
Đào tạo huyện và các phòng ban liên quan khảo sát, lập dự toán thiết kế xây dựng 
mới lại khu nhà lớp học và các hạng mục khác dự kiến đưa vào kế hoạch đầu tư 
công năm 2023 để đảm bảo cơ sở vật chất đạt chuẩn mức độ 2 theo lộ trình vào 
năm 2024.

10. Về y tế
- Cử tri xã Trà Linh đề nghị Trung tâm Y tế huyện, các Hội đoàn thể huyện 

thường xuyên tăng cường đi các thôn thăm khám và chữa bệnh miễn phí cho người 
già, người tàn tật, trẻ em mồ côi, người đơn thân chưa được hưởng chế độ chính 
sách. Về vấn đề này, UBND huyện trả lời như sau:

Hiện nay, trên địa bàn huyện có Trung tâm Y tế và Trạm Y tế các xã là các 
cơ sở có đủ điều kiện thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định. Việc 
dùng thẻ BHYT khám cộng đồng sẽ không được quỹ BHYT thanh toán. Mặt khác, 
người dân nói chung và người tàn tật, người già, trẻ em, người đơn thân nói riêng 
vẫn được nhà nước cấp thẻ BHYT để được khám, chữa bệnh theo chế độ. Việc tố 
chức khám chữa bệnh miễn phí lưu động tại các thôn cho các đối tượng người tàn 
tật, người già, trẻ em, người đơn thân chỉ có thể sử dụng nguồn kêu gọi xã hội hóa, 
từ tài trợ, từ thiện khác.

- Cử tri xã Trà Dơn kiến nghị Trạm y tế xã Trà Dơn tuy mới xây dựng nhưng 
nay đã xuống cấp trầm trọng xây dựng kém chất lượng: tường thấm nước, sơn bị 
bong tróc, khóa cửa cử bị hư hỏng, bể chứa nước bị thấm nước (đưa nước vào 
không trữ được nước), biển treo hiệu cổng trạm hư hỏng, không treo lại được, đề 
nghị đơn vị chủ đầu tư quan tâm sửa chữa (Ban quản lý dự án huyện làm chủ đầu 
tư), vấn đề này đã ý kiến nhiều lần. 

Vấn đề này đã được phản ánh và trả lời tại các buổi tiếp xúc cử tri; nay, 
UBND huyện xin báo cáo và trả lời lại cho cử tri như sau: Trước đây, Trạm Y tế xã 
Trà Dơn có một số hạng mục đã bị hư hỏng gồm: Tay nắm cửa do va đập nên bị 
gãy, một số ổ khóa cửa bị hỏng, đã thay thế 1 lần nhưng qua quá trình sử dụng đến 
nay qua gần 3 năm việc hư hại là không tránh khỏi, bảng hiệu công trình gắn trên 
cổng chính bằng khung thép, mặt ốp tôn, chữ Alu đã thi công đầy đủ theo thiết kế 
nhưng bị những cơn bão trong năm 2020, gió quật gãy đổ. Vấn đề này, UBND 
huyện sẽ chỉ đạo Ban Quản lý dự án - Quỹ đất - Đô thị huyện làm việc cụ thể với 
Trạm Y tế xã để xác định trách nhiệm, nguyên nhân hư hỏng để có giải pháp cụ 
thể.. 

11. Về lĩnh vực văn hóa – xã hội
- Cử tri đề nghị UBND huyện xây dựng Nhà văn hóa thôn 1, xã Trà Vinh; 

thôn 1, thôn 3, xã Trà Leng; thôn 3, xã Trà Dơn; đầu tư xây dựng lại nhà văn hóa 
từ vật liệu gỗ đã xuống cấp, hư hỏng sang bằng bê tông, cốt thép kiên cố tại vị trí 
ít có nguy cơ sạt lở để người dân có nơi trú ẩn vào mùa mưa bão. Về vấn đề này, 
UBND huyện trả lời như sau:
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Việc xây dựng nhà văn hóa thôn nằm trong Chương trình mục tiêu quốc gia 
xây dựng nông thôn mới, được UBND huyện phân cấp về cho UBND xã triển khai 
thực hiện. Do đó, UBND huyện đề nghị UBND các xã rà soát, bố trí quỹ đất phù 
hợp để đầu tư xây dựng theo đúng kế hoạch đã được UBND huyện phê duyệt.

- Cử tri đề nghị Trung tâm VHTT-TTTH khắc phục loa phát thanh tại trung 
tâm xã Trà Dơn; các điểm tại làng ông Deo, ông Súp, ông Hành xã Trà Dơn và loa 
phát thanh tại các khu dân cư trên địa bàn xã Trà Linh bị hư hỏng. Về vấn đề này, 
UBND huyện trả lời như sau: 

Hệ thống loa truyền thanh các xã được UBND huyện phân cấp về Trung tâm 
Văn hóa – Thể thao xã quản lý và được huyện cấp kinh phí duy trì hoạt động hằng 
năm. Đề nghị UBND các xã chỉ đạo Trung tâm Văn hóa – Thể thao tổ chức rà soát, 
thực hiện sửa chữa từ nguồn kinh phí đã cấp đảm bảo theo quy định, trường hợp 
cần thiết liên hệ Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh – Truyền hình 
huyện để hỗ trợ về nghiệp vụ chuyên môn trạm truyền thanh xã nhằm phát huy tốt 
chức năng, nhiệm vụ.

- Cử tri xã Trà Linh đề nghị huyện có cơ chế hỗ trợ xã phát triển các mô 
hình du lịch cộng đồng tại làng Mô Rối thôn 1, nhất là du lịch gắn với dược liệu. 
Đồng thời hỗ trợ kinh phí cho xây dựng làng văn hóa du lịch cho dân tộc Xê Đăng. 
Về vấn đề này, UBND huyện trả lời như sau:

HĐND có Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 11/7/2022 của HĐND huyện 
về Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa đặc trưng các dân tộc huyện Nam Trà 
My giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030; theo đó, đẩy mạnh phát triển du 
lịch cộng đồng gắn với phát triển dược liệu. UBND huyện đề nghị UBND xã Trà 
Linh xây dựng phương án đầu tư cụ thể, gởi về Phòng Văn hóa - Thông tin thẩm 
định và để UBND huyện xem xét, trình cơ quan có thẩm quyền quy định cơ chế hỗ 
trợ kinh phí phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương theo từng giai đoạn.

- Cử tri xã Trà Linh đề nghị UBND huyện kiến nghị với Chi nhánh viễn 
thông Viettel, Vinaphone đầu tư mới, nâng cấp các trụ phát sóng Viettel, 
Vinaphone trên địa bàn thôn 2, thôn 3, hiện nay sóng rất yếu không thể sử dụng 
thông tin liên lạc được, đặc biệt trong mùa mưa bão. Về vấn đề này, UBND huyện 
trả lời như sau:

Hiện nay, trạm BTS tại thôn 3 xã Trà Linh đã hoàn tất thi công xây dựng và 
đưa vào sử dụng; tại thôn 2 xã Trà Linh hiện đang trong quá trình thi công trạm 
phát sóng Vinaphone, dự kiến vận hành đưa vào sử dụng vào cuối tháng 12/2022. 
Thời gian đến, UBND huyện tiếp tục kiến nghị với các doanh nghiệp viễn thông tổ 
chức lắp đặt các trạm BTS trên địa bàn huyện phù hợp, đảm bảo nhu cầu thông tin 
liên lạc của người dân.

- Cử tri xã Trà Dơn đề nghị UBND huyện kiến nghị với Chi nhánh viễn 
thông xây dựng hệ thống trạm BTS (4G, 5G) tại thôn 2, 3, thôn 4 xã Trà Dơn nhằm 
thuận lợi cho Nhân dân thực hiện quyền công dân trong thực hiện dịch vụ công, 
mức độ 3,4. Về vấn đề này, UBND huyện trả lời như sau:

Trong thời gian qua, UBND huyện đã liên tục kiến nghị về việc xây mới các 
trạm BTS để phục vụ nhu cầu của người dân, song việc đầu tư xây dựng các trạm 
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BTS phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố (điện lưới, địa hình, vị trí, nguồn lực...) nên 
cần có thời gian để các Tập đoàn viễn thông quyết định. Đến tháng 9/2022, các 
doanh nghiệp đã đầu tư xây dựng mới 07 trạm BTS, nâng tổng số trạm BTS hiện 
nay trên địa bàn huyện là 34 trạm của 04 nhà mạng Viettel, Mobifone, Vinaphone, 
Vietnamibile. Tại xã Trà Dơn, các đơn vị viễn thông đã tổ chức khảo sát vị trí lắp 
đặt trạm BTS tại thôn 2, 3, 4 của xã; tuy nhiên, tại thôn 2, vị trí dự kiến xây dựng 
chưa xác định được chủ đất nên chưa triển khai thực hiện; tại thôn 3, 4 do chưa có 
đường truyền viễn thông cũng như điện lưới quốc gia nên việc xây dựng trạm BTS 
cũng chưa thể triển khai được. UBND huyện tiếp thu các ý kiến của cử tri, tiếp tục 
đề nghị Sở Thông tin – Truyền thông, các đơn vị viễn thông đầu tư xây dựng nhằm 
phục vụ nhu cầu của người dân.

12. Về lĩnh vực nội vụ, lao động, thương binh và xã hội
- Cử tri xã Trà Vinh phản ánh hiện nay xã Trà Vinh thiếu 04 công chức, ảnh 

hưởng rất lớn đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả hoạt động công vụ của xã. Đề nghị 
Phòng Nội vụ quan tâm tham mưu UBND huyện sớm bổ sung lực lượng công chức 
cho xã Trà Vinh. Bên cạnh đó, xã Trà Vinh đang khuyết 05 cán bộ bán chuyên 
trách so với quy định. Nguyên nhân lớn nhất là phụ cấp dành cho cán bộ bán 
chuyên trách quá thấp, không đủ trang trải nhu cầu cơ bản trong cuộc sống gia 
đình. Cử tri mong muốn UBND huyện có cơ chế hỗ trợ thêm nguồn kinh phí cho 
các cán bộ bán chuyên trách để họ yên tâm công tác, đồng thời đề nghị các cấp 
chính quyền kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ nâng mức phụ cấp cho cán bộ bán 
chuyên trách cấp xã, phường, thị trấn. Về vấn đề này, UBND huyện trả lời như 
sau:

Về thiếu 04 công chức xã: Trên cơ sở nhu cầu vị trí việc làm của các xã 
đăng ký, UBND huyện đã ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã số 
105/KH-UBND ngày 09/8/2021; đến ngày 14/5/2022, Hội đồng tuyển dụng công 
chức cấp xã đã tổ chức thi tuyển đối với các thí sinh đủ điều kiện và UBND huyện 
ban hành Quyết định tuyển dụng, bố trí công tác đối với các thí sinh trúng tuyển về 
UBND các xã theo đúng nhu cầu vị trí việc làm mà các xã đã đăng ký ban đầu.

Thực hiện Thông báo Kết luận số 399/TB-UBND ngày 23/10/2022 của đồng 
chí Trần Văn Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại 
cuộc họp về triển khai thực hiện Đề án số 10-ĐA/TU ngày 30/3/2022 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy và kế hoạch thi tuyển công chức, viên chức sự nghiệp khác 
năm 2022; trong đó có giao “UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động, linh 
hoạt phối hợp trong công tác tổ chức thi tuyển, đảm bảo theo đúng quy định pháp 
luật hiện hành; cách thức tổ chức thi tuyển có thể tổ chức riêng từng địa phương 
hoặc theo nhóm đồng bằng, miền núi, theo khu vực địa giới hành chính liền kề,...để 
tuyển dụng nguồn công chức cấp xã thường xuyên, liên tục cho địa phương”. Thời 
gian đến, đề nghị UBND các xã rà soát lại nhu cầu của từng vị trí việc làm phù hợp 
với từng chức danh công chức đăng ký dự tuyển, báo cáo UBND huyện (qua 
Phòng Nội vụ) để tổng hợp, chỉ đạo ngành chuyên môn tham mưu ban hành kế 
hoạch tổ chức thi tuyển đảm bảo theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
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Về tuyển chọn người hoạt động không chuyên trách cấp xã: Đề nghị Đảng 
ủy, UBND các xã rà soát lại số lượng cán bộ không chuyên trách cấp xã còn thiếu 
theo quy định tại Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 của HĐND tỉnh 
Quảng Nam ban hành Quy định về số lượng, chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp 
kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; chế độ hỗ trợ 
thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư trên địa bàn 
tỉnh Quảng Nam, cụ thể (đối với xã loại 1 được bố trí tối đa 14 người, xã loại 2 
dược bố trí tối đa 12 người) lập kế hoạch tuyển chọn người hoạt động không 
chuyên trách cấp xã gởi về Phòng Nội vụ huyện thẩm định, UBND huyện ban hành 
Quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển chọn của UBND các xã, trên cơ sở đó các xã 
thành lập Hội đồng tuyển dụng để thực hiện công tác tuyển chọn theo đúng quy 
định tại Quyết định số 1574/QĐ-UBND ngày 10/6/2020 của UBND tỉnh Quảng 
Nam ban hành Quy định tạm thời về tiêu chuẩn, nhiệm vụ; công tác tuyển chọn và 
cơ chế quản lý đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn 
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

- Cử tri xã Trà Leng, Trà Mai đề nghị Phòng LĐTB&XH xem xét điều tra, 
rà soát lại danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo theo chuẩn nghèo 
mới; cần đánh giá thu nhập của từng thành viên trong hộ gia đình và tài sản cố 
định theo nguyên tắc khách quan, thực tế, sát đúng với thực tế hoàn cảnh của từng 
hộ. Lập danh sách hộ nghèo, hộ đăng ký thoát nghèo phải được thông qua các 
cuộc họp ở khu dân cư trước khi trình cơ quan chức năng phê duyệt. Nhiều hộ 
nghèo được vận động đăng ký thoát nghèo nhưng không có nội lực về khả năng thu 
nhập đảm bảo cũng như không có quỹ đất canh tác, mất sức lao động.. .thì nên để 
họ là hộ nghèo để được hưởng chế độ, chính sách. Về vấn đề này, UBND huyện 
trả lời như sau: 

Hằng năm, công tác rà soát xác định hộ nghèo, cận nghèo được UBND 
huyện chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện tập huấn nghiệp vụ 
rà soát, quy trình thực hiện cho cán bộ xã, rà soát viên theo đúng quy định tại 
Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021, Thông tư số 02/2022/TT- 
BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các văn 
bản chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh, huyện. UBND cấp xã là cơ quan trực tiếp thực 
hiện việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm và quyết định ban hành danh 
sách hộ nghèo, hộ cận nghèo. Theo quy định pháp luật hiện hành, chưa quy định 
việc điều tra lại, rà soát lại danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Về ý kiến cần đánh giá thu nhập của từng thành viên trong hộ gia đình và tài 
sản cố định theo nguyên tắc khách quan, thực tế, sát đúng với hoàn cảnh của từng 
hộ: Theo quy định trong rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo kết hợp nhiều phương 
pháp, như: Nhận dạng nhanh, điều tra định lượng; khảo sát, phỏng vấn trực tiếp để 
ước lượng thu nhập và xác định mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản, đánh 
giá có sự tham gia của người dân (thông qua các cuộc họp dân để thống nhất kết 
quả rà soát), niêm yết công khai danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo... Như vậy, 
việc đánh giá thu thập thông tin, chấm điểm tài sản, bình xét của cộng đồng để xác 
định hộ nghèo, hộ cận nghèo là rất khách quan, sát đúng với thực tế; ý kiến của cử 
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tri đề nghị UBND xã Trà Mai, Trà Leng kiểm tra lại các bước trong thực hiện rà 
soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm.

Về vận động hộ nghèo, hộ đăng ký thoát nghèo phải được thông qua các 
cuộc họp ở khu dân cư trước khi trình cơ quan chức năng phê duyệt. Nhiều hộ 
nghèo được vận động đăng ký thoát nghèo nhưng không có nội lực về khả năng 
thu nhập đảm bảo cũng như không có quỹ đất canh tác, mất sức lao động,... thì nên 
để họ là hộ nghèo để được hưởng chế độ, chính sách: Trong các năm qua UBND 
huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác vận động hộ nghèo 
đăng ký thoát nghèo phải đảm bảo các yêu cầu như: người dân đăng ký phải trên 
tinh thần tự nguyện, có đất đai, lao động có sức khỏe, tự tạo việc làm để có thu 
nhập ổn định, phù hợp với điều kiện, khả năng của gia đình. Tuyệt đối không áp 
đặt người dân đăng ký thoát nghèo dễ dẫn đến tình trạng thoát nghèo không bền 
vững, nguy cơ tái nghèo cao. UBND xã có trách nhiệm tổ chức thẩm tra hộ nghèo 
đăng ký thoát nghèo theo các tiêu chí như: thực trạng đời sống của hộ, nhu cầu để 
phát triển kinh tế, nguyện vọng, khả năng thoát nghèo, ý thức vươn lên trong cuộc 
sống,... bên cạnh đó huyện đang thực hiện tương đối tốt cuộc vận động cán bộ, 
công chức giúp hộ thoát nghèo.

- Cử tri xã Trà Leng đề nghị UBND huyện và các cơ quan chức năng cần 
phải quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi những con em đã học hết 12 và một số 
thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, đào tạo nghề và định 
hướng giới thiệu việc làm cho nhóm đối tượng này. Về vấn đề này, UBND huyện 
trả lời như sau:

Vấn đề đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm được huyện hết sức quan 
tâm thực hiện. Từ ngày 01-03/3 hàng năm, UBND huyện thường xuyên tổ chức 
Sàn giao dịch việc làm tại trung tâm huyện và tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu 
động ở các xã để tạo điều kiện cho người lao động tìm hiểu thông tin thị trường lao 
động, đăng ký học nghề và đăng ký tìm việc làm. Đồng thời, theo đề nghị của các 
doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, Phòng Lao động - Thương binh và xã hội huyện 
có thông báo đến các địa phương nhu cầu tuyển dụng lao động và hỗ trợ kết nối 
thông tin về thị trường lao động. Từ đầu năm đến nay, số lao động của xã Trà Leng 
được hỗ trợ đào tạo nghề và kết nối làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn 
tỉnh hơn 50 người (chỉ riêng Công ty TNHH MTV Panko Tam Thăng là 32 lao 
động).

Tuy nhiên, so với tiềm năng và lợi thế của các địa phương là chưa tương 
xứng, người lao động còn ngại tiếp cận với việc làm trong các khu công nghiệp, 
chưa sẵn sàng thoát ly khỏi địa phương để đi làm việc xa. Vấn đề này, UBND 
huyện yêu cầu UBND các xã và đề nghị Mặt trận, các Hội, Đoàn thể thường xuyên 
tuyên truyền, tư vấn cho người dân về tìm kiếm, kết nối thị trường lao động và 
chuyển dịch sang làm việc ở các lĩnh vực phi nông nghiệp để có thu nhập cao, ổn 
định.

Ngoài ra, việc tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho học sinh đã học hết lớp 
12, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ Quân sự, Công an được UBND huyện triển 
khai thường xuyên thông qua việc tổ chức Ngày hội định hướng nghề nghiệp, tư 
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vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp; tổ chức các hoạt động định hướng, phân 
luồng học sinh THCS đi học nghề; tổ chức gặp mặt và tư vấn đào tạo nghề cho 
thanh niên hoàn thành nghĩa vụ Quân sự, Công an... Kết quả chung trên địa bàn 
toàn huyện trong thời gian qua rất khả quan (năm 2022 có 92 học sinh tốt nghiệp 
THPT tham gia học Cao đẳng; 135 học sinh tốt nghiệp THCS tham gia học Trung 
cấp). Tuy nhiên, một số địa phương (trong đó có Trà Leng) và nhóm đối tượng là 
thanh niên hoàn thành nghĩa vụ Quân sự, Công an... tham gia chưa nhiều.

Ủy ban nhân dân huyện luôn tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích và động 
viên người lao động được tham gia đào tạo nghề, tìm kiếm việc làm và chuyển 
dịch lao động sang lĩnh vực phi nông nghiệp, đi làm việc tại các khu công nghiệp 
trong và ngoài tỉnh.

- Cử tri xã Trà Leng đề nghị Phòng LĐTB&XH giải quyết các hồ sơ còn tồn 
đọng và kịp thời làm mới hồ sơ cho đối tượng người có công cách mạng, cô đơn, 
không nơi nương tựa, và trẻ em mồ côi, trẻ tàn tật. Hiện nay, có một số đối tượng 
yếu thế chưa được hưởng chế độ chính sách, đề nghị cấp trên quan tâm, giải quyết. 
Những kiến nghị này đã được cử tri xã Trà Leng phản ánh trong kỳ họp HĐND lần 
thứ 3, 4. Về vấn đề này, UBND huyện trả lời như sau:

Hiện nay, việc giải quyết chính sách cho người có công với cách mạng theo 
Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và các chính sách trợ giúp xã hội 
cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện Nam Trà My không còn hồ sơ 
tồn đọng. Việc xác lập hồ sơ mới để giải quyết chế độ, chính sách do đối tượng 
thực hiện nộp cho UBND xã tiếp nhận, xét duyệt và trình cấp có thẩm quyền 
(UBND huyện hoặc Sở Lao động - Thương binh và xã hội) quyết định.

Qua ý kiến kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo cho UBND các xã 
rà soát, kiểm tra, hướng dẫn người dân xác lập hồ sơ, nhưng đối tượng không cung 
cấp được các giấy tờ liên quan để thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có 
công với cách mạng theo quy định hiện hành.

Đối với chính sách trợ giúp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo 
Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ, xã Trà Leng là một 
trong những địa phương làm rất tốt. Hàng năm, có trên 40 đối tượng bảo trợ xã hội 
được UBND huyện quyết định trợ cấp thường xuyên hàng tháng.

UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã tăng cường công tác tuyên 
truyền về chính sách trợ giúp xã hội cho người dân trên địa bàn, để mọi người hiểu 
và thực hiện. Thường xuyên rà soát các nhóm đối tượng thuộc diện được hỗ trợ 
theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP để hướng dẫn đối tượng xác lập hồ sơ, cung cấp 
đầy đủ giấy tờ để thực hiện các chính sách theo đúng quy định.

- Cử tri xã Trà Mai đề nghị HĐND, UBND huyện xây dựng cơ chế chính 
sách bổ sung đối với người đồng bào dân tộc thiểu số ở thôn 1, 2 xã Trà Mai khi 
xã về đích nông thôn mới như chính sách về Bảo hiểm Y tế, ưu đãi vốn vay Ngân 
hàng chính sách xã hội huyện. Vì hiện nay, đa phần đời sống người đồng bào dân 
tộc thiếu số ở xã Trà Mai còn rất nhiều khó khăn, thu nhập thấp, trong khi đó 
không được quyền lợi trong việc thụ hưởng các chính sách như các địa phương 
khác. Về vấn đề này, UBND huyện trả lời như sau: 
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Chính sách BHYT cho người đồng bào dân tộc thiểu số của xã Trà Mai sau 
khi về đích nông thôn mới đã được Hội đồng nhân dân tỉnh quy định tại Nghị 
quyết số 04/2022/NQ-HĐND ngày 12/01/2022 và Quyết định số 393/QĐ-UBND 
ngày 15/02/2022 của UBND tỉnh. Đề nghị UBND xã Trà Mai, phối hợp với Bảo 
hiểm xã hội huyện tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ để người dân tiếp cận 
chính sách này.

13. Về an ninh, trật tự
- Cử tri 3/3 thôn của xã Trà Leng đề nghị Công an huyện chỉ đạo lực lượng 

Công an xã cần quyết liệt điều tra, xử lý tình trạng trộm cắp thường xuyên xảy ra 
trên địa bàn xã cũng như tình trạng uống rượu bia, đánh cờ bạc. Đề nghị Công an 
chính quy tăng cường về cơ sở nắm bắt tình hình để kịp thời ngăn chặn, xử lý các 
tệ nạn xã hội trên địa bàn xã Trà Leng. Về vấn đề này, UBND huyện trả lời như 
sau:

Tình trạng tập trung uống rượu bia trên địa bàn xã trong thời gian qua vẫn 
còn diễn ra, cùng với đó là tệ nạn đánh bạc (đánh bài lá ăn tiền) tại các quán tạp 
hóa. Công an xã đã nhiều lần tuyên truyền nhắc nhở, răn đe, nhưng vẫn còn tiếp 
diễn; trong thời gian tới, lực lượng Công an sẽ tăng cường các biện pháp nghiệp vụ 
để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp 
luật.

Ngoài ra, vẫn còn tình trạng trộm cắp chủ yếu là trộm cắp vặt xảy ra, hầu hết 
các đối tượng là thanh thiếu niên hư hỏng, Công an xã đã phát hiện và xử lý 
nghiêm theo quy định của pháp luật, trong đó xử lý hành chính 01 trường hợp dưới 
16 tuổi, 01 vụ giao gia đình quản lý. Để ngăn chặn, không để tình trạng trên tiếp 
tục xảy ra, đề nghị các tổ chức, cá nhân có tài sản cần có biện pháp quản lý chặt 
chẽ, lắp đặt các hệ thống camera an ninh và cần báo ngay cho lực lượng Công an 
xã khi phát hiện các dấu hiệu của hành vi trộm cắp để có biện pháp phòng ngừa, xử 
lý.

- Cử tri xã Trà Linh đề nghị các cấp chính quyền phối hợp với lực lượng 
Công an huyện, xã quản lý chặt chẽ các đơn vị thuê môi trường rừng trồng sâm để 
tránh tác động đến môi trường rừng khi triển khai các dự án trồng sâm: như tác 
động khi làm đất, lên luống, chặt cây tạo độ sáng,..Đề nghị Công an huyện tăng 
cường lực lượng phối hợp với Công an xã kịp thời xử lý các vụ trộm cắp sâm Ngọc 
Linh. Về vấn đề này, UBND huyện trả lời như sau:

Năm 2022, UBND huyện đã chỉ đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ phối hợp 
với lực lượng Kiểm lâm, Công an và các ngành, địa phương có liên quan tham 
mưu ban hành 02 kế hoạch, tổ chức 03 đoàn tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý 
kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến cho thuê môi trường rừng để 
trồng sâm Ngọc Linh và dược liệu trên địa bàn huyện. Thời gian đến, UBND 
huyện tiếp tục chỉ đạo các ngành có liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát, quản 
lý chặt chẽ các đơn vị thuê môi trường rừng trồng sâm Ngọc Linh đảm bảo theo 
các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh, huyện.

Về xử lý các hành vi trộm cắp sâm Ngọc Linh: Năm 2022, lực lượng Công an 
xã, huyện đã phát hiện, khởi tố 04 vụ án, 04 bị can liên quan đến hành vi trộm cắp 



34

sâm Ngọc Linh; đồng thời, lực lượng Công an các xã cũng đã tăng cường vận động 
Nhân dân làm tốt phong trào 02 giữ, tổ chức các đợt phát động phong trào toàn dân 
bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với tuyên truyền phát luật, giúp quần chúng Nhân dân 
tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm và chấp hành pháp luật. Để ngăn chặn, 
không để tình trạng trộm cắp sâm Ngọc Linh xảy ra trong thời gian tới, đề nghị các 
tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trồng sâm cần tăng cường các biện pháp quản lý, bảo 
vệ tài sản; khi phát hiện các đối tượng nghi vấn cần báo ngay cho lực lượng Công an 
để kịp thời có biện pháp đấu tranh, xử lý.

- Cử tri xã Trà Mai phản ánh trên địa bàn xã có những đối tượng trộm cắp 
nhiều lần và đã trình báo lên Công an xã nhiều lần nhưng vẫn giải quyết không 
dứt điểm. Tình hình an toàn giao thông ngày càng phức tạp, một số đối tượng dưới 
18 tuổi điều khiển xe máy phân khối lớn, không đội mũ bảo hiểm, chạy quá tốc độ, 
chở người quá quy định còn thường xuyên xảy ra. Cử tri đề nghị Công an huyện 
tăng cường tuần tra, phát hiện, xử lý triệt để tình trạng này. Đề nghị UBND huyện 
chỉ đạo các ngành chức năng xử lý các trường hợp lưu trú trên địa bàn xã, thường 
xuyên kiểm tra để chấn chỉnh, đặc biệt là địa bàn thôn 4 xã Trà Mai. Về vấn đề 
này, UBND huyện trả lời như sau:

Năm 2022, Công an xã Trà Mai đã tiếp nhận, xử lý 04 vụ/05 đối tượng trộm 
cắp tài sản, cả 05 đối tượng có độ tuổi từ 12 – 15 tuổi, đa số đều đã nghỉ học, gia 
đình có hoàn cảnh khó khăn, không quản lý được, trong đó nổi lên là Hồ Văn 
Nghĩa (sinh năm 2009, trú thôn 1) 03 lần trộm cắp tài sản, Công an xã đã bàn giao 
cho gia đình quản lý các đối tượng trên. Thời gian tới, Công an xã sẽ thực hiện 
nghiêm túc việc lập hồ sơ áp dụng biện pháp giáo dục tại xã và đưa đối tượng đi 
Cơ sở giáo dục, Trường giáo dưỡng đối với các trường hợp đủ điều kiện để tăng 
cường răn đe, phòng ngừa chung.

Về tình hình trật tự an toàn giao thông: Năm 2022, lực lượng Công an huyện 
đã phát hiện 23 trường hợp chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô, phạt tổng số tiền: 
13.750.000đ, đồng thời phạt chủ phương tiện lỗi giao xe cho người chưa đủ điều 
kiện để điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ với số tiền 
9.800.000đ; phạt cảnh cáo 03 trường hợp. Riêng địa bàn xã Trà Mai đã xử lý 05 
trường hợp chưa đủ tuổi, phạt tổng số tiền: 2.075.000đ, đồng thời phạt chủ phương 
tiện về lỗi giao xe với số tiền 2.800.000đ, phạt cảnh cảo 01 trường hợp; các trường 
họp vi phạm chủ yếu là học sinh. Về tình trạng phóng nhanh, vượt ẩu, chở quá số 
người vi phạm chủ yếu là số thanh thiếu niên nghỉ học, đua đòi, thích thể hiện, 
Công an huyện đã thường xuyên tuần tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp 
luật. Thời gian tới, Công an huyện sẽ tăng cường phối hợp với Công an xã, các 
ban, ngành có liên quan tập trung xử lý vấn đề này, cương quyết xử lý nghiêm theo 
quy định của pháp luật.

Về công tác quản lý cư trú trên địa bàn xã Trà Mai: Trong thời gian qua, 
Công an xã Trà Mai đã làm tốt công tác quản lý cư trú, kịp thời nhắc nhở, xử lý các 
trường hợp vi phạm; riêng địa bàn thôn 4, Công an xã đã tổ chức 03 đợt kiểm tra, 
nhắc nhở 09 trường hợp.
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Trên đây là Báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp 
thứ 5, HĐND huyện khóa XII của UBND huyện Nam Trà My; kình trình kỳ họp 
thứ 7 HĐND huyện xem xét./.

Nơi nhận:
- TVHU, TT HĐND, UBMTTQVN huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các phòng, ban, ngành huyện;
- UBND các xã;
- Cư tri trên địa bàn huyện;
- Lưu: VT, UBND.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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