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BÁO CÁO
Tổng hợp trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 14 

HĐND huyện khóa XI (nhiệm kỳ 2016 – 2021)
(Trình tại Kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026)

Tại kỳ họp thứ 14, HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021, Thường 
trực UBMTTQVN huyện có báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ 
họp thứ 14; ý kiến kiến nghị của Thường trực và các Ban HĐND huyện đối với 
UBND huyện và các ngành chuyên môn; nội dung tổng hợp tại buổi thảo luận Tổ. 
Trên tinh thần đó, UBND huyện đã có Công văn số 259/UBND-VP ngày 
07/4/2021 chỉ đạo các phòng, ban, địa phương liên quan căn cứ theo chức năng, 
nhiệm vụ có trách nhiệm nghiên cứu, xem xét, kiểm tra, giải quyết và trả lời các 
nội dung mà cử tri, đại biểu quan tâm có liên quan đến ngành, lĩnh vực, đơn vị phụ 
trách, theo dõi. Đối với nội dung vượt thẩm quyền thì có trách nhiệm đề xuất, tham 
mưu UBND huyện giải pháp cụ thể, đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành 
và điều kiện chung của huyện. Trên cơ sở báo cáo của các ngành, các cơ quan đơn 
vị, địa phương, UBND huyện tổng hợp báo cáo HĐND huyện khóa XII như sau:

1. Lĩnh vực kinh tế
a) Về nông - lâm nghiệp:
+ Cử tri các xã phản ánh cơn bão số 9, số 10 gây thiệt hại lớn về cây trồng 

như quế Trà My, sâm Ngọc Linh và một số cây cối khác, đề nghị HĐND-UBND 
huyện có chính sách hỗ trợ để nhân dân giảm bớt thiệt hại, khó khăn; hỗ trợ 
heo giống, dê sinh sản để nhân dân phát triển kinh tế; tiếp tục hỗ trợ giống 
giống sâm Ngọc Linh cho các xã Trà Nam, Trà Cang và Trà Linh; Vấn đề này, 
UBND huyện trả lời như sau: 

- Về hỗ trợ cây, con giống khắc phục thiệt hại do cơn bão số 9, số 10 gây ra: 
thời gian qua, từ các nguồn hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, UBND huyện đã cấp 
hỗ trợ giống cây trồng, con vật nuôi cho nhân dân khôi phục sản xuất, cụ thể đã 
cấp: 500 kg giống lúa QP-5 cho nhân dân 07/10 xã (trừ xã Trà Dơn, Trà Leng, Trà 
Vinh); 3.000 kg ngô giống nếp lai MX10-F1 cho 10/10 xã; 18.000 con gà cho nhân 
dân 09 xã (trừ xã Trà Cang) /224 hộ (đến nay đã hỗ trợ đợt 1 cho 06 xã/11.000 
con), còn lại 7.000 con/03 xã (Trà Vinh, Trà Leng và Trà Linh) sẽ hỗ trợ thời gian 
đến; hỗ trợ 1.000 cây giống sầu riêng cho các hộ bị thiệt hại do thiên tai tại xã Trà 
Leng. Ngoài ra, đã phê duyệt và cấp kinh phí hỗ trợ khắc phục thiệt hại nông 
nghiệp (cây trồng, con vật nuôi) cho các xã Trà Don, Trà Mai, Trà Vinh, Trà Dơn, 
Trà Leng, với tổng kinh phí: 1,2 tỷ đồng (các xã còn lại không báo cáo nhu cầu hỗ 
trợ).
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- Về hỗ trợ heo giống, dê sinh sản: Hiện nay các nguồn vốn sự nghiệp được 
giao về cho các xã làm chủ đầu tư; nhất là nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc 
gia gảm nghèo, đề nghị các xã chủ động xây dựng dự án nhân rộng mô hình giảm 
nghèo, gửi về các cơ quan chuyên môn của huyện thẩm định, trình UBND huyện 
phê duyệt. Đối với việc hỗ trợ heo giống: hiện nay UBND tỉnh chỉ khuyến khích tái 
đàn với hình thức chăn nuôi tập trung, không khuyến khích chăn nuôi nhỏ lẻ, do 
chưa có vắc xin phòng bệnh dịch tả lợn Châu phi, nên không hỗ trợ được nội dung 
này cho người dân. 

- Về hỗ trợ giống sâm Ngọc Linh, quế Trà My: Hiện nay đang triển khai 
thực hiện theo các cơ chế của tỉnh tại Nghị quyết số 40/2017/NQ-HĐND ngày 
07/12/2017 về cơ chế hỗ trợ bảo tồn và phát triển cây quế Trà My trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam, giai đoạn 2018-2025; Nghị quyết số 41/2017/NĐ-HĐND ngày 
07/12/2017 về cơ chế, khuyến khích, bảo tồn phát triển sâm Ngọc Linh trên địa 
bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2025 của HĐND tỉnh. Đề nghị các xã nghiên 
cứu kỹ các nội dung văn bản trên, thông báo cho người dân thuộc đối tượng đăng 
ký nhu cầu, tổng hợp danh sách gởi về UBND huyện (qua Phòng Nông nghiệp & 
PTNT huyện), trên cơ sở chỉ tiêu được tỉnh phân bổ, UBND huyện sẽ hỗ trợ cho 
các xã. Trong năm 2021 này, UBND huyện đã hỗ trợ 4.500 cây sâm Ngọc Linh/ 05 
xã (Trà Dơn, Trà Cang, Trà Linh, Trà Tập, Trà Nam); hỗ trợ 198.620 cây quế Trà 
My/09 xã (trừ Trà Linh). Ngoài ra, từ nguồn vốn sự nghiệp hỗ trợ phát triển sản 
xuất từ các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình 
MTQG giảm nghèo các xã xây dựng phương án hỗ trợ thêm cho nhân dân.

+ Đại biểu xã Trà Tập đề nghị UBND huyện hỗ trợ trồng quế theo Nghị 
quyết 40/NQ-HĐND của HĐND tỉnh cho nhân dân theo hướng tăng số lượng 
hỗ trợ cho một hộ, tập trung vào một khu vực nhất định để tạo ra vùng nguyên 
liệu lớn, có như vậy mới thúc đẩy phát triển kinh tế hàng hóa, tạo nguồn nguyên 
liệu. Vấn đề này, UBND huyện trả lời như sau:

Nghị quyết 40/NQ-HĐND của HĐND tỉnh thực hiện hỗ trợ cho 04 huyện 
trong vùng quy hoạch, do vậy UBND tỉnh hằng năm cân đối phân bổ cho 04 huyện 
thực hiện, trong đó ưu tiên cho huyện Nam Trà My với diện tích nhiều nhất trong 
04 huyện, bình quân mỗi năm khoảng 70-80 ha trồng tập trung và 90-100 ha trồng 
xen ghép; trên cơ sở chỉ tiêu tỉnh giao huyện phân bổ cho 09 xã (trừ Trà Linh) để 
thực hiện. Trong năm 2021, xã Trà Tập đăng ký 40 hộ/21 ha, gồm 08 ha trồng tập 
trung và 13 ha trồng phân tán, với số lượng 21.800 cây.

Song, nguồn lực hỗ trợ của nhà nước là có hạn, nên UBND huyện đề nghị 
các xã tuyên truyền, vận động nhân dân tự gieo ươm, mua thêm giống quế Trà My, 
sâm Ngọc Linh và các loại cây dược liệu khác để trồng thay thế các diện tích đất 
trồng keo, trồng các loại cây kém hiệu quả, tạo ra vùng nguyên liệu lớn, phục vụ 
nhà máy chế biến đang được xây dựng tại cụm công nghiệp Trà Mai – Trà Don.

+ Cử tri các xã đề nghị đánh giá lại hiệu quả việc hỗ trợ Nhân dân trồng 
và phát triển cây dược liệu từ các nguồn lực khác nhau trong các năm qua; Vấn 
đề này, UBND huyện trả lời như sau:
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Tại kỳ họp thứ 15, HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 được tổ 
chức vào ngày 30-31/3/2021, tại kỳ họp này, HĐND huyện đã tổ chức đánh giá 
tổng kết tất cả các nghị quyết chuyên đề đã được HĐND huyện ban hành trong 
nhiệm kỳ 2016-2021, phân tích cụ thể những mặt được, những tồn tại, hạn chế và 
đề ra giải pháp thực hiện trong thời gian đến.

+ Cử tri đề nghị UBND huyện chỉ đạo các xã nằm trong vùng quy hoạch 
trồng sâm Ngọc Linh tạo điều kiện để bà con các xã khác có đất dưới tán rừng 
để trồng sâm, tạo sinh kế, thoát nghèo bền vững. Vấn đề này, UBND huyện trả 
lời như sau:

Hiện nay, diện tích có thể trồng sâm Ngọc Linh tại 7 xã trong vùng quy 
hoạch của huyện Nam Trà My còn rất lớn. Vì vậy, các hộ/nhóm hộ trên địa bàn 
huyện Nam Trà My có nhu cầu trồng sâm Ngọc Linh, cây dược liệu dưới tán rừng 
liên hệ với Ban Quản lý rừng phòng hộ đăng ký, tổ chức khảo sát, lựa chọn vị trí 
và thực hiện thuê môi trường rừng theo Quyết định 760/QĐ-UBND, ngày 
28/02/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam.

+ Cử tri xã Trà Vân đề nghị huyện hỗ trợ kinh phí để nhân dân phục hóa 
diện tích ruộng lúa nước bị vùi lấp do mưa bão các năm trước đây và cơn bão số 
9, số 10 vừa qua. Vấn đề này, UBND huyện trả lời như sau:

Theo 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 bị thiệt hại do 
thiên tai, dịch bệnh chỉ quy định hỗ trợ trực tiếp cây trồng, con vật nuôi, không có 
nội dung về hỗ trợ diện tích bị vùi lấp. Vì vậy, đề nghị UBND các xã vận động 
nhân dân chủ động khắc phục diện tích có thể cải tạo được, trường hợp bị vùi lấp 
nặng không khắc phục được thì chuyển đổi sang trồng các loại cây khác như: quế 
Trà My, cây ăn quả, chuối,... nhằm tăng giá trị kinh tế cho hộ gia đình.

+ Cử tri xã Trà Leng đề nghị huyện xúc tiến kêu gọi doanh nghiệp vào địa 
phương tổ chức thu mua và chế biến sản phẩm từ quế tại địa phương, ổn định 
giá cả; chọn địa điểm tập trung để xây dựng xưởng chế biến tinh dầu quế. Vấn 
đề này, UBND huyện trả lời như sau:

Hiện nay, tại cụm công nghiệp Trà Mai - Trà Don, Công ty Cổ phần nông 
sản và dược liệu Trà My đã khởi công xây dựng nhà máy chế biến dược liệu, nông 
sản, khi hoàn thành cần thu mua một lượng lớn nguyên liệu đầu vào để sản xuất. 
Vì vậy, đề nghị các xã tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con nhân dân trồng, và 
phát triển các loại cây dược liệu, trong đó có quế Trà My.

b) Về thủy lợi, nước sinh hoạt:
+ Cử tri các xã đề nghị UBND huyện kiểm tra, rà soát, sửa chữa các công 

trình thủy lợi, nước sinh hoạt hư hỏng do ảnh hưởng của cơ bão số 9, số 10 gây 
ra; trong đó, có những công trình được đầu tư từ lâu, cũng có một số công trình 
mới vừa được đầu tư trong năm 2019, 2020. Vấn đề này, UBND huyện trả lời 
như sau:
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- Đối với các công trình được đầu tư đưa vào sử dụng từ lâu, hết thời hạn 
bảo hành: UBND huyện đã giao Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện tiến hành 
khảo sát, lập hồ sơ, phê duyệt chủ trương đầu tư; kết quả đã sửa chữa 11 công trình 
nước sinh hoạt, 09 công trình thủy lợi, với tổng mức đầu tư 12,410 tỷ đồng (thủy 
lợi: 7,313 tỷ đồng, nước sinh hoạt: 5,097 tỷ đồng). Ngoài ra, đã cấp phát 15.300 
mét ống nhựa fi 63 cho 247 hộ/10 xã. 

Song, do nguồn lực của huyện hạn chế, trong khi đó, việc thiệt hại do thiên 
tai gây ra quá lớn, nên những công trình còn lại huyện sẽ từng bước khắc phục, 
theo điều kiện ngân sách trong thời gian đến.

- Đối với các công trình mới được xây dựng, chưa nghiệm thu, bàn giao đưa 
vào sử dụng và còn thời hạn bảo hành công trình: Yêu cầu UBND các xã làm việc 
với đơn vị thi công đề nghị khắc phục.

c) Về quy hoạch sắp xếp dân cư:
- Cử tri các xã Trà Vân, Trà Nam, Trà Tập, Trà Don, Trà Dơn đề nghị 

tiếp tục bố trí kinh phí để thực hiện sắp xếp các khu dân cư còn lại, nhất là 
những khu dân cư có nguy cơ sạt lở; vấn đề này UBND huyện trả lời như sau:

Trong 6 tháng đầu năm, UBND huyện đã phê duyệt và cấp kinh phí thực hiện 
di dời, sắp xếp dân cư cho 06 khu/289 hộ (gồm: các KDC xen ghép xã Trà Mai: 87 
hộ; KDC số 4, thôn 2, Trà Linh: 25 hộ; KDC Tak Râng, thôn 2, Trà Cang: 81 hộ; 
KDC Tu Lung, thôn 3, Trà Tập: 28 hộ; KDC ông Sinh, thôn 1, Trà Vân: 42 hộ; 
KDC Trung tâm, thôn 1, Trà Vinh: 26 hộ).     

Hiện nay, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND, ngày 
22/7/2021 về quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ, sắp xếp ổn định dân cư miền núi 
Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025; trong thời gian chờ quyết định phân bổ chỉ tiêu 
hằng năm của UBND tỉnh và hướng dẫn của các sở, ngành của tỉnh, đề nghị UBND 
các xã chủ động rà soát, xét chọn thứ tự ưu tiên những khu dân cư cần phải di dời 
cấp bách trước mùa mưa bão, chọn vị trí bố trí phù hợp, đảm bảo nơi ở mới phải tốt 
hơn nơi ở cũ, an toàn hơn nơi ở cũ; đồng thời lập phương án, gửi về phòng Nông 
nghiệp & PTNT huyện để tổng hợp, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, 
trình UBND huyện phê duyệt, triển khai thực hiện ngay sau được bố trí vốn. 

d) Về lĩnh vực quản lý đất đai, trật tự xây dựng, môi trường và công tác 
đền bù và giải phóng mặt bằng:

+ Cử tri các xã đề nghị UBND huyện chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp, lâm nghiệp, đất ở cho người dân 
trên địa bàn huyện, để người dân có điều kiện thế chấp bảo lãnh vay vốn tại 
ngân hàng, phục nhu cầu phát triển kinh tế của các hộ gia đình. Vấn đề này, 
UBND huyện trả lời như sau:

- Về đo đạc, đăng ký cấp GCNQSD đất ở đồng loạt tại khu dân cư:
UBND huyện đã giao Phòng Tài nguyên và Môi trường tiến hành tổ chức 

lập thiết kế kỹ thuật – dự toán đo đạc địa chính tỷ lệ 1/1000, đăng ký kê khai, cấp 
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GCNQSD đất tại 15 khu dân cư đã sắp xếp xong trên địa bàn huyện, trình Sở Tài 
nguyên và Môi trường thẩm định, thực hiện. Theo đăng ký của người dân do 
UBND các xã tổng hợp thì nhu cầu cấp giấy là 700 giấy/15 khu dân cư; diện tích 
đã đo đạc là 112,65 ha. Trong thời gian tới,  UBND huyện tiếp tục chỉ đạo UBND 
các xã tập trung lập và xét duyệt hồ sơ để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
ở, đất lúa cho hộ gia đình, cá nhân tại các xã đã hoàn thành đo vẽ bản đồ địa chính 
trong năm 2021.

Đối với các khu dân cư còn lại, đề nghị UBND các xã rà soát, xác định cụ 
thể từng hộ gia đình có đất ở ổn định, có nhu cầu cấp GCN thì UBND xã tổng 
hợp danh sách, lập phương án đo đạc, cấp GCN gửi phòng Tài nguyên – Môi 
trường huyện để xây dựng kế hoạch thực hiện.

- Về đo đạc, đăng ký cấp GCNQSD đất đơn lẻ theo nhu cầu của người dân:
Đề nghị UBND các xã thông báo cho người dân có nhu cầu cấp GCNQSD 

đất ở, đất nông, lâm nghiệp thực hiện lập thủ tục đăng ký kê khai cấp GCNQSD 
đất và nộp hồ sơ đăng ký kê khai tại UBND xã hoặc Trung tâm giao dịch một cửa 
huyện. UBND các xã rà soát, thống kê danh sách các trường hợp chưa đăng ký, 
chưa cấp Giấy chứng nhận lần đầu; các trường hợp biến động chưa đăng ký hoặc 
chưa cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính; Phối hợp với Chi nhánh Văn phòng đăng 
ký đất đai huyện Nam Trà My để tổ chức thực hiện kê khai đăng ký đất đai, tài sản 
gắn liền với đất. 

- Về đo đạc, cấp GCNQSD đất lâm nghiệp cho nhân dân:
UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường xây dựng thiết kế 

kỹ thuật – dự toán tổng thể trên địa bàn huyện, trình Sở Tài nguyên Môi trường 
thẩm định và triển khai thực hiện theo lộ trình Đề án đo đạc, lập hồ sơ địa chính, 
cấp GCNQSD đất lâm nghiệp 09 huyện miền núi tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-
2026 (theo Quyết định số 380/QĐ-UBND ngày 03/02/2021 của UBND tỉnh). Đến 
nay, UBND huyện đã kê khai và đo đạc để cấp GCN QSD đất lâm nghiệp cho 156 
ha, với 276 thửa đất tại xã Trà Vân.

+ Cử tri xã Trà Don đề nghị UBND huyện chỉ đạo ngành chuyên môn, 
sớm giải quyết đền bù, giải phóng mặt bằng đường điện 110 KV cho người dân 
có ảnh hưởng đất, hoa màu. Vấn đề này, UBND huyện trả lời như sau:

- Đến nay, Chủ đầu tư đã phối hợp với cơ quan của huyện và xã thực hiện 
chi trả 100% giá trị bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân thuộc 06 vị trí 
móng trụ và hành lang tuyến, từ vị trí 01 đến 06 (kể từ Trạm biến áp Trà Don trở 
về hướng Trà Mai). 

- Từ vị trí móng trụ 06 đến 20 chủ đầu tư đã tạm ứng 50% giá trị bồi thường 
cho các hộ gia đình, cá nhân, dự kiến đến cuối tháng 8/2021 sẽ hoàn thành, đảm 
bảo quyền và lợi ích hợp pháp của hộ gia đình cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất.

+ Cử tri xã Trà Mai kiến nghị, hiện nay việc quản lý trật tư xây dựng, môi 
trường trên địa bàn huyện còn chồng chéo, bất cập dẫn đến việc đùn đẩy trách 
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nhiệm lẫn nhau, đề nghị UBND huyện chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho 
cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm quản lý nhà nước đối với vấn đề này; Nội 
dung này UBND trả lời như sau: 

Sau khi giải thể Đội Quy tắc về Xây dựng và Môi trường huyện, công tác 
kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực trật tự xây dựng, môi 
trường thuộc trách nhiệm của phòng chuyên môn của huyện (Phòng Kinh tế - Hạ 
tầng, Phòng Tài nguyên – Môi trường) và UBND cấp xã. Vấn đề này, đã được quy 
định cụ thể trong các văn bản chuyên ngành, vì vậy các đơn vị, các xã nghiên cứu, 
áp dụng thực hiện.

+ Cử tri đề nghị UBND huyện xem xét lại việc thu gom rác thải của công 
ty không đúng lịch và không đảm bảo vệ sinh khi thực hiện thu gom rác thải; 
Vấn đề này, UBND huyện trả lời như sau:

Năm 2020, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, UBND huyện giao Phòng 
Tài nguyên và Môi trường xây dựng phương án thu gom, vận chuyển và xử lý rác 
thải sinh hoạt khu trung tâm hành chính huyện và một số hộ dân ở khu vực đầu cầu 
bê tông xã Trà Tập. Trên cơ sở đó, ngày 06/5/2020, UBND huyện đã ban hành 
Quyết định số 1207/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án, dự toán kinh phí thực 
hiện thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải, nhiệm vụ sự nghiệp môi trường năm 2020. 
Theo đó, thời gian thực hiện thu gom, vận chuyển vào các ngày thứ Hai, thứ Tư và 
thứ Sáu hàng tuần; mỗi ngày 02 chuyến: sáng vào lúc 07 giờ 00 đến 11 giờ 30 phút; 
chiều vào lúc 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút. 

Tuy nhiên, do khối lượng rác ngày càng tăng, công tác thu gom, vận chuyển 
đôi lúc chưa đáp ứng yêu cầu người dân. Sau khi tiếp thu kiến nghị của cử tri, 
UBND huyện đã chỉ đạo điều chỉnh tăng số chuyến thu gom, mỗi tuần thực hiện 07 
chuyến (tăng 01 chuyến).

+ Đại biểu xã Trà Tập đề nghị UBND huyện chỉ đạo triển khai thực hiện 
công tác GPMB của Trường THPTDT BT THCS Trà Tập để phục vụ cho việc 
xây dựng trường chuẩn quốc gia trong thời gian đến; giải phóng mặt bằng phục 
vụ việc xây dựng Trụ sở làm việc UBND xã Trà Tập; Vấn đề này, UBND huyện 
trả lời như sau:

Hai dự án này đã được UBND huyện đưa vào kế hoạch đầu tư trong năm 
2021 và giai đoạn 2021-2025 tại Quyết định số 764/QĐ-UBND ngày 06/4/2021. 
Hiện nay, Trung tâm phát triển quỹ đất và quản lý các dự án đầu tư xây dựng 
huyện đang hoàn thiện hồ sơ triển khai thực hiện.

+ Cử tri xã Trà Linh đề nghị hỗ trợ cây cối, hoa màu cho các hộ dân bị 
ảnh hưởng bởi tuyến đường vào làng ông Phong, thôn 1 (người dân đã chủ 
động hiến đất); Vấn đề này, UBND huyện trả lời như sau:

Tuyến đường này thuộc dự án Trồng rừng và bảo vệ rừng phòng hộ đầu 
nguồn, kết hợp xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ phòng chống lũ, sạt lở đất gia tăng 
trong bối cảnh biến đổi khí hậu, bảo vệ dân cư một số khu vực trọng điểm thuộc 
huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Do tuyến đường này đi qua rừng tự nhiên nên 
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phải điều chỉnh thiết kế và các thủ tục có liên quan đến Luật Lâm nghiệp và Luật 
xây dựng, nên đã ảnh hưởng chung đến công tác đo đạc, kiểm kê và lập phương án 
bồi thường, vì vậy chưa thể chi trả hết cho người dân (trước đây đã tạm ứng 50% 
cho hộ gia đình, cá nhân bị hưởng tài sản trên đất). Đến thời điểm hiện nay, các thủ 
tục về kiểm tra hiện trạng rừng và điều chỉnh thiết kế đã hoàn tất, các đơn vị liên 
quan đang hoàn thiện các bước tiếp theo của phương án bồi thường giải phóng mặt 
bằng, dự kiến chi trả tiền bồi thường (50% còn lại) vào tháng 9 năm 2021.

+ Cử tri xã Trà Tập phản ảnh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng 
không công bằng đối với người dân, cùng một diện tích có người được hỗ trợ 
nhiều tiền, người được ít tiền; mặt khác không họp dân để công khai, áp giá dẫn 
đến người dân không đồng tình; đề nghị UBND huyện kiểm tra, chấn chỉnh vấn 
đề này. Vấn đề này, UBND huyện trả lời như sau:

Việc bồi thường cho các hộ gia đình cá nhân phụ thuộc nhiều yếu tố: diện 
tích, loại đất và tài sản trên đất, do đó việc áp dụng chung cho 1 đơn vị diện tích 
để ra giá trị bồi thường là không chuẩn xác, vì mỗi hạng mục là 1 đơn giá khác 
nhau và có sự chênh lệch. Việc áp giá bồi thường, hỗ trợ Trung tâm Phát triển quỹ 
đất và Quản lý các DA ĐTXD huyện thực hiện đảm bảo theo đúng các quy định 
do UBND tỉnh Quảng Nam ban hành. Việc áp giá và công bố công khai giá trị bồi 
thường được Trung tâm Phát triển quỹ đất và Quản lý các DA ĐTXD huyện phối 
hợp với UBND xã và UBMTTQ xã, ban nhân dân thôn tổ chức họp công khai và 
phát bảng áp giá đến từng hộ gia đình, cá nhân ngay tại trụ sở UBND xã để người 
dân kiểm tra và đối chiểu, qua đó kịp thời giải đáp những thắc mắc có liên quan. 
Đây được coi là khâu quan trọng nhất để hai bên thống nhất về giá trị bồi thường 
và đi đến hoàn thiện Phương án bồi thường trình cơ quan có thẩm quyền phê 
duyệt. Cho đến thời điểm hiện nay, việc chi trả bồi thường đối với các dự án trên 
địa bàn xã Trà Tập đã được thực hiện xong và người dân đã nhận đủ tiền bồi 
thường, hỗ trợ và không có kiến nghị gì thêm.

Vì vậy, đề nghị cử tri khi phản ánh, cần nêu rõ tên công trình, dự án; những 
hộ gia đình nào để UBND huyện chỉ đạo kiểm tra, giải quyết.   

+ Cử tri đề nghị UBND huyện chỉ đạo các chủ đầu tư làm việc với đơn vị 
thi công, UBND các xã tiến hành kiểm tra, rà soát các công trình, dự án triển 
khai thi công ảnh hưởng đến cây cối, hoa màu của nhân dân (thiệt hại ngoài 
vạch) để thỏa thuận, hỗ trợ, bồi thường thỏa đáng cho nhân dân, trong đó có 
tuyến đường Tu Gia đi Tắc Pổ, xã Trà Tập. Vấn đề này, UBND huyện trả lời 
như sau:

Việc thi công làm ảnh hưởng đến phạm vi ngoài vạch giải phóng mặt bằng 
hiện nay có xảy ra, nguyên nhân do địa hình đồi núi có độ dốc cao, việc trôi đất đá 
đã làm ảnh hưởng đến tài sản trên đất của hộ gia đình, cá nhân. Do đó nếu có 
trường hợp này xảy ra trên địa bàn các xã, đề nghị cử tri phản ánh bằng văn bản 
gởi về Trung tâm Phát triển quỹ đất và Quản lý các DA ĐTXD huyện (có xác nhận 
của UBND xã) hoặc gởi qua Ban tiếp công dân huyện để được kiểm tra và giải 
quyết. Đối với tuyến đường giao thông đi Tắc Pổ (Trà Tập), Trung tâm Phát triển 
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quỹ đất và Quản lý các DA ĐTXD huyện đã phối hợp với UBND xã Trà Tập, 
Công ty TNHH xây dựng Phúc Khang kiểm tra hiện trường, thống nhất mức thiệt 
hại và đã chi trả tiền đền bù cho người dân. Song, gần đây, do độ dốc lớn nên việc 
thi công công trình tiếp tục ảnh hưởng đến tài sản của người dân, đơn vị thi công 
đã phối hợp với UBND xã Trà Tập kiểm kê, áp giá và sẽ tiến hành chi trả trong 
thời gian đến.

e) Về tài chính – ngân sách, đầu tư XDCB:
+ Cử tri các xã đề nghị sớm hỗ trợ đầu tư nhà làm việc, nơi ở, sinh hoạt 

cho lực lượng công an xã. Vấn đề này, UBND huyện trả lời như sau:
Hiện nay, tất cả các xã đều đã được tăng cường lực lượng công an chính 

quy, nhưng chưa được đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, Công an tỉnh đang xây 
dựng Đề án Xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn thuộc Công an tỉnh Quảng Nam 
trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt để thực hiện. Tuy nhiên, trước mắt để 
đảm bảo hoạt động công tác của công an xã, đề nghị UBND các xã sắp xếp, bố trí 
chổ làm việc cho công an xã; đồng thời, phối hợp với Công an huyện, Công an xã 
tìm kiếm, xác định mặt bằng dự kiến xây dựng trụ sở Công an xã, báo cáo Công an 
tỉnh đưa vào Đề án của Tỉnh. 

+ Cử tri xã Trà Vân đề nghị quan tâm hỗ trợ kinh phí để trang bị cơ sở vật 
chất (bàn ghế, tủ đựng hồ sơ, hệ thống âm thanh, trang trí ....) cho nhà văn hóa 
thôn và nhà sinh hoạt cộng đồng đã đưa vào sử dụng thời gian qua. Vấn đề này, 
UBND huyện trả lời như sau:

- Đối với nhà văn hóa thôn: đề nghị UBND các xã khảo sát các thôn đã đầu 
tư xây dựng nhà văn hóa kiên cố, đúng tiêu chuẩn, đề xuất mua sắm các tài sản, 
trang thiết bị, gửi về Phòng Văn hóa – Thông tin huyện để tổng hợp báo cáo 
UBND huyện.

- Đối với nhà sinh hoạt cộng đồng các khu dân cư: Đây là nơi diễn ra các 
sinh hoạt chung của khu dân cư (làng, nóc), UBND huyện đã có Đề án hỗ trợ một 
phần chi phí xây dựng, còn lại do nhân dân trong làng tự đóng góp và xây dựng 
theo đúng bản sắc, tập quán, truyền thống của mình. Vì vậy, các trang thiết bị bên 
trong ngân sách nhà nước không hỗ trợ.

+ Cử tri xã Trà Mai phản ánh, hiện nay xã Trà Mai đã được công nhận là 
xã Nông thôn mới, đô thị loại V, tuy nhiên để duy trì các tiêu chí đã được công 
nhận, trong năm 2021 cần quan tâm bố trí nguồn vốn để đầu xây dựng các 
tuyến đường giao thông, công trình nước sinh hoạt, thủy lợi. Đồng thời, tiếp tục 
bố trí nguồn vốn sự nghiệp môi trường đề xã triển khai thực hiện đảm bảo về 
tiêu chí vệ sinh môi trường trên địa bàn xã. Vấn đề này, UBND huyện trả lời 
như sau:

- Về xây dựng đô thị loại V: Xã Trà Mai đã được công nhận là đô thị loại V 
vào cuối năm 2019. Tuy nhiên, trên thực tế nhiều tiêu chí về đô thị loại V vẫn chưa 
thật sự hoàn thiện, còn thiếu tính bền vững. Hiện tại Ban Thường vụ Huyện ủy 
đang chỉ đạo xây dựng Đề án đẩy mạnh phát triển hạ tầng đô thị xã Trà Mai giai 
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đoạn 2021-2025. Sau khi Nghị quyết ban hành, UBND huyện sẽ xây dựng Chương 
trình cụ thể để triển khai thực hiện Nghị quyết, xúc tiến làm việc với Trung ương, 
Tỉnh xin hỗ trợ nguồn lực để đầu tư, đồng thời cân đối nguồn ngân sách huyện để 
thực hiện. Trong năm 2021, UBND huyện đã triển khai đầu tư một số công trình 
trọng điểm, như: Kè bảo vệ sông Nước Là, chỉnh trang vỉa hè, nâng cấp một số 
trục đường nội bộ (đường vào trường Hoa Mai, vào làng ông Nôn, vào làng ông 
Sơn), nâng cấp đường ĐH 11.NTM (Tây Tắc Pỏ), sửa chữa nâng cấp đường nội thị 
(ĐH 10.NTM) … 

- Về xây dựng nông thôn mới: Xã Trà Mai đã được công nhận đạt chuẩn 
nông thôn mới vào năm 2020, nhưng vẫn còn một số tiêu chí chưa bền vững, cần 
tập trung đầu tư thêm nguồn lực để hoàn thiện, nâng cấp các tiêu chí đã đạt được. 
Song, vướng mắc lớn nhất hiện nay là Chương trình MTQG xây dựng nông thôn 
mới giai đoạn 2021-2025 vẫn chưa được Chính phủ phê duyệt, nên các nội dung hỗ 
trợ đầu tư từ Chương trình chưa có, chưa được phân bổ vốn, do vậy chưa có cơ sở 
để xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện cho giai đoạn 2021-2025. 

Song, ngay từ bây giờ, đề nghị UBND các xã (trong đó kể cả xã Trà Mai) rà 
soát lại từng tiêu chí, đề xuất những nội dung, giải pháp và danh mục dự án cần 
triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021-2025, gởi về Văn phòng Điều phối 
CTMTQG xây dựng nông thôn mới huyện để tổng hợp, chuẩn bị sẵn phương án, 
khi Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 được phê 
duyệt, sẽ hoàn thiện tham mưu UBND huyện trình HĐND huyện quyết định 

- Về công tác vệ sinh môi trường tại TTHC huyện và trung tâm các xã: 
UBND huyện đã có Công văn số 428/UBND-TCKH ngày 19/6/2020 giao phòng 
Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp UBND các xã xây dựng Đề án thu 
gom, xử lý rác thải cho toàn huyện giai đoạn 2021-2025, trong đó xác định rõ nhu 
cầu kinh phí hàng năm, của cả giai đoạn, dự kiến trình HĐND huyện xem xét Kỳ 
họp thường kỳ cuối năm 2021.

+ Cử tri xã Trà Nam đề nghị UBND huyện chỉ đạo sớm phê duyệt các 
công trình, dự án, các phương án phát triển sản xuất để thực hiện, tránh tình 
trạng như hiện nay vào mùa mưa mới được phê duyệt, ảnh hưởng đến việc triển 
khai thực hiện. Vấn đề này, UBND huyện trả lời như sau:

UBND huyện nhận thấy đề nghị của cử tri xã Trà Nam là xác đáng. Trong 
những năm qua thường xuyên xảy ra tình trạng chậm trễ trong việc lập, thẩm định 
và phê duyệt các phương án hỗ trợ phát triển sản xuất. Nguyên nhân một phần là 
do thủ tục hành chính rườm rà, phức tạp; nhưng về cơ bản là do các xã chưa làm 
tốt công tác xây dựng kế hoạch của cả giai đoạn và kế hoạch hàng năm; công tác 
phối hợp giữa UBND các xã với các phòng, ban chuyên môn cấp huyện chưa tốt. 
Để khắc phục tình trạng này, trong thời gian đến UBND huyện yêu cầu:

- Các cơ quan chuyên môn của UBND huyện tăng cường hơn nữa công tác 
phối hợp, hướng dẫn các xã xây dựng kế hoạch ngay từ quý IV của năm trước; tập 
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trung nhân lực cho công tác thẩm định để rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục 
hành chính.

- Chủ tịch UBND các xã chỉ đạo các bộ phận liên quan khảo sát, nắm bắt 
nguyện vọng của nhân dân, nghiên cứu các thế mạnh của địa phương; bám sát các 
chủ trương, định hướng của Huyện ủy, UBND huyện trong phát triển nông nghiệp 
để xây dựng các dự án PTSX cho kịp thời, phù hợp.

+ Về kiến nghị hỗ trợ nguồn kinh phí cho Phòng Dân tộc huyện để thành 
lập các đoàn tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các chương 
trình chính sách dân tộc trên địa bàn huyện. Vấn đề này, UBND huyện trả lời 
như sau:

Kinh phí hoạt động của phòng Dân tộc huyện được bố trí theo đúng định 
mức biên chế được giao và định mức khoán kinh phí hoạt động đã được HĐND 
huyện khóa XI thông qua (Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 20/12/2016), ngoài 
ra, hàng năm ngân sách huyện hỗ trợ thêm 10 triệu đồng, để hỗ trợ các khoản chi 
đặc thù phát sinh liên quan đến công tác quản lý Nhà nước về dân tộc trên địa bàn 
(như công tác phí tăng thêm …). Công tác kiểm tra, rà soát, đánh giá kết quả thực 
hiện các chương trình chính sách dân tộc trên địa bàn huyện thuộc chức năng, 
nhiệm vụ của Phòng Dân tộc, do vậy đề nghị phòng Dân tộc tự cân đối từ kinh phí 
được phân bổ. Trường hợp phát sinh các nhiệm vụ đột xuất theo chỉ đạo của cấp 
thẩm quyền thì lập dự toán, báo cáo UBND huyện xem xét quyết định từng trường 
hợp cụ thể.

+ Cử tri xã Trà Tập đề nghị xem xét, bổ sung vào kế hoạch đầu tư công 
trung hạn giai đoạn 2021-2025 đối với các hạng mục đầu tư cơ sở hạ tầng như 
điện, đường, nước sinh hoạt tại khu dân cư thôn 4 xã Trà Tập nhằm thu hút 
nhân dân vào sinh sống và thực hiện khai thác quỹ đất đối với khu vực này. Vấn 
đề này, UBND huyện trả lời như sau:

Khu dân cư thôn 4, xã Trà Tập được đầu tư từ năm 2016, với tổng diện tích 
2,5ha. Trong giai đoạn 2016-2020, đã tiến hành giải phóng mặt bằng, san nền, làm 
đường và cầu vào trong khu dân cư. Trong năm 2021, tiếp tục đầu tư kè chống sạt 
lở sông Tranh và hoàn thiện đường giao thông vào khu dân cư. Hiện tại, còn thiếu 
một số hạng mục như: đường giao thông nội bộ, hệ thống điện, nước sinh hoạt … 
nên chưa thể tiến hành khai thác quỹ đất. UBND huyện ghi nhận đề xuất của cử tri 
và đã trình HĐND huyện đưa dự án: Khai thác quỹ đất khu dân cư thôn 4 Trà Tập 
vào nhóm danh mục dự án ưu tiên triển khai năm 2021 khi xuất hiện nguồn vốn 
(Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 30/12/2020).

+ Cử tri đề nghị UBND huyện chỉ đạo các đơn vị được giao làm chủ đầu 
tư các công trình, dự án phối hợp với ngành thuế để quản lý các đơn vị thi công, 
đảm bảo thu các khoản thuế theo quy định; triển khai các giải pháp thu thuế đối 
với hoạt động kinh doanh buôn bán dược liệu, nhất là sâm Ngọc Linh. Vấn đề 
này UBND huyện trả lời như sau:
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- Việc quản lý, thu đúng, thu đủ các khoản thu từ các doanh nghiệp thi công 
trên địa bàn huyện, nhất là đối với các doanh nghiệp vãng lai, đăng ký ngoài huyện 
đã được đưa vào trong giải pháp điều hành dự toán ngân sách năm 2021, ban hành 
kèm theo Quyết định số 3174/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND huyện. 
Trong quá trình thực hiện, UBND huyện thường xuyên chỉ đạo ngành thuế, các 
đơn vị chủ đầu tư, các cơ quan quản lý chuyên môn của huyện tăng cường công tác 
phối hợp, quản lý chặt chẽ các khoản thu thuế, phí, lệ phí từ khu vực này theo đúng 
quy định, do đó kết quả thu NSNN trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm 2021 đã đạt 
được những kết quả nhất định.

- Đối với hoạt động kinh doanh buôn bán dược liệu, nhất là sâm Ngọc Linh: 
UBND huyện ghi nhận ý kiến này và sẽ chỉ đạo ngành Thuế, các cơ quan chuyên 
môn đề xuất các giải pháp quản lý chặt chẽ trong thời gian đến.

f) Về giao thông:
+ Các đề nghị của cử tri về sửa chữa, khắc phục các tuyến đường giao 

thông bị hư hỏng do cơn bão số 9, số 10 gây ra; Vấn đề này UBND huyện trả lời 
như sau:

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, UBND huyện đã chỉ đạo xử lý đảm bảo giao 
thông bước 1 trên tất cả các tuyến đường ĐH và một số tuyến GTNT trọng yếu 
trên địa bàn; thực hiện hót, dọn đất đá sạt lở, thông cống, nạo vét rãnh dọc, bố trí 
các biển cảnh báo nguy hiểm tại các vị trí xung yếu, đảo bảo phục vụ việc lưu 
thông vận chuyển hàng hóa, đi lại của nhân dân.

Đối với công tác khắc phục lâu dài, UBND huyện đã chỉ đạo khảo sát, lập 
hồ sơ khắc phục hư hỏng theo quy định của Luật Đầu tư công, gồm:

- Đưa vào kế hoạch đầu tư công nguồn NSTW, nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ 
đối với các tuyến đường ĐH 1.NTM (Trà Dơn – Trà Leng), ĐH 5.NTM (Trà Mai – 
Trà Vân – Trà Vinh) và ĐH 9.NTM (Trà Mai đi Đông Trường Sơn).

- Đưa vào kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách huyện đối với các tuyến 
đường: ĐH 2.NTM (Trà Dơn – Đ1/K8 – UBND xã Trà Leng), ĐH 6.NTM (Nước 
Là – Trà Don – Quốc lộ 40B), ĐH 8.NTM (Trà Vân đi Đông Trường Sơn), ĐH 
10.NTM (đường nội thị TTHC huyện) và tuyến đường ĐH 11.NTM (đường Tây 
Tắc Pỏ).

- Triển khai nâng cấp, sửa chữa theo dự án CRIEM và chương trình ATK 
đối với tuyến đường ĐH 3.NTM (Trà Tập – Trà Cang – Trà Linh) và ĐH 7.NTM 
(Trà Nam – Trà Linh).

- Làm lại cầu bản qua Nước Soái trên tuyến đường GTNT đi vào làng Măng 
Rông, thôn 2 xã Trà Vinh.

+ Cử tri xã Trà Linh phản ánh, hiện nay tiến độ thi công công trình 
đường giao thông từ trụ sở UBND xã đi thôn 3 Trà Linh chậm, đề nghị UBND 
huyện chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công đối với công trình này. Vấn đề này, 
UBND huyện trả lời như sau:
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Đoạn tuyến này bị vướng về thủ tục do có thu hồi đất, do thuộc quy hoạch 
03 loại rừng, hiện nay Trung tâm Phát triển quỹ đất và Quản lý các DA ĐTXD 
huyện đang khẩn trương lập, bổ sung hồ sơ theo quy định, khi được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt, sẽ triển khai thi công, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân.

+ Cử tri xã Trà Leng đề nghị đẩy nhanh tiến độ khởi công dự án tuyến 
đường Trà My - xã Phước Thành, Phước Sơn; sớm hỗ trợ cây cối hoa màu và 
khởi công tuyến đường vào khu dân cư thôn 3 xã Trà Leng. Vấn đề này, UBND 
huyện trả lời như sau:

- Tuyến đường Trà My – Phước Thành: dự án này đang vướng thủ tục 
chuyển đổi mục đích sử dụng rừng nên chưa triển khai thực hiện được, UBND 
huyện đang chỉ đạo lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, khi hoàn thành sẽ 
tổ chức thi công.

- Hỗ trợ cây cối hoa màu và khởi công tuyến đường vào KDC thôn 3 xã Trà 
Leng: đến nay, đã thực hiện hỗ trợ cây cối hoa màu cho các hộ dân bị ảnh hưởng 
và đang tổ chức thi công.

+ Cử tri xã Trà Vinh đề nghị làm đường giao thông nông thôn mới từ 
trung tâm xã đến thôn 3; vấn đề này UBND huyện trả lời như sau: Tại kỳ họp 
thứ 14, Hội đồng nhân dân huyện khóa XI đã ban hành Nghị quyết số 87/NQ-
HĐND ngày 30/12/2020 Về việc Thông qua Đề án Kiên cố hóa hệ thống đường 
huyện (ĐH) và giao thông nông thôn (GTNT) trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021-
2025, trong đó có tuyến đường này. Đề nghị, UBND xã làm việc và phối hợp chặt 
chẽ với Phòng Kinh tế - Hạ tầng để thực hiện.

+ Cử tri xã Trà Nam đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện các tuyến đường 
giao thông kết nối các KDC và bê tông hóa các tuyến đường đã có nền đường; 
mở rộng đường từ UBND xã qua KDC Mang Dí, đến điểm trường Mang Dí kết 
nối tuyến UBND xã Trà Nam đi Trà Linh; vấn đề này UBND huyện trả lời như 
sau:

- Việc mở đường kết nối các khu dân cư: Hiện tại còn tuyến đường từ Trung 
tâm hành chính xã (TTHC) đi KDC Tắc Vinh, thôn 1; KDC Tắc Bu, thôn 2 và 
điểm cuối là KDC Turon, thôn 2 (với chiều dài toàn tuyến khoảng 5km): Tuyến 
đường này, đoạn từ TTHC xã tới cầu nước Tung, thôn 1 (khoảng 2,5km) đã được 
đầu tư từ năm 2017; đoạn tuyến từ cầu nước Tung, thôn 1 đi KDC Tắc Vinh, thôn 
1 đến KDC Tắc Bu, thôn 2 đã có trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2022 
(tại Nghị quyết 96/NQ-HĐND ngày 31/3/2021 của HĐND huyện) Trung tâm 
PTQĐ & Quản lý các DAĐTXD huyện đang triển khai lập các thủ tục đầu tư, với 
chiều dài tuyến mở mới là 1,5 km. Còn lại đoạn tuyến từ KDC Tắc Bu, thôn 2 đến 
KDC Turon, thôn 2 sẽ tiếp tục đầu tư trong giai đoạn tiếp theo.

- Hỗ trợ kinh phí thực hiện bê tông hóa các tuyến đường đã có nền 
đườngtrên địa bàn xã: trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 đã có tuyến 
đường vào KDC làng Long Linh; riêng các tuyến đường còn đề nghị UBND xã 
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huy động các nguồn lực triển khai theo Nghị quyết số 55/NQ-HĐND của HĐND 
huyện, Quyết định số 724/QĐ-UBND của UBND huyện.

- Mở rộng đường từ UBND xã qua KDC Mang Dí, đến điểm trường Mang 
Dí kết nối tuyến UBND xã Trà Nam đi Trà Linh: đề nghị UBND xã khảo sát, lập 
danh mục gởi về Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Kinh tế - Hạ tầng để đưa vào 
danh mục đầu tư công giai đoạn 2021-2025.

+ Cử tri xã Trà Tập đề nghị UBND huyện tiếp tục hỗ trợ kinh phí để làm 
đường giao thông nông thôn theo Nghị quyết số 55/NQ-HĐND của HĐND 
huyện, Quyết định số 724/QĐ-UBND của UBND huyện về mức hỗ trợ nhân dân 
các xã làm đường giao thông nông thôn giai đoạn 2019-2025; cử tri xã Trà Nam 
đề nghị hỗ trợ kinh phí, vật liệu, xi măng để làm đường giao thông nông thôn 
trên địa bàn xã trong mùa nắng. Vấn đề này, UBND huyện trả lời như sau:

Hiện nay, các xã chưa gửi hồ sơ xây dựng làm đường bê tông nông thôn, kế 
hoạch năm 2021 về cho Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện để thẩm định, trình UBND 
huyện phê duyệt. Vì vậy, để tranh thủ thời gian nắng ráo, thực hiện hoàn thành chỉ 
tiêu kế hoạch theo Nghị quyết Huyện ủy, HĐND huyện giao, UBND huyện yêu 
cầu các xã khẩn trương khảo sát, lập hồ sơ, kế hoạch thực hiện trình UBND huyện 
phê duyệt. Phương án thực hiện, trên cơ sở kế hoạch được duyệt, huyện sẽ cấp 
kinh phí, xã tự chủ về về nguồn vật tư, vật liệu, bên cạnh đó huy động sự đóng góp 
từ người dân, doanh nghiệp để thi công.

g) Về điện quốc gia: 
+ Cử tri các xã đề nghị đầu tư điện lưới quốc gia về các khu dân cư; Vấn 

đề này, UBND huyện trả lời như sau:
Việc đầu tư các công trình điện trên địa bàn huyện, chủ yếu từ nguồn ngân 

sách Trung ương, nguồn vốn ODA do EU tài trợ (UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết 
định số 1422/QĐ-UBND ngày 15/5/2019) hiện đang thực hiện theo kế hoạch đầu 
tư trung hạn, trong đó có các danh mục liên quan đến đề nghị của cử tri như:

- Công trình cấp điện thôn 2 xã Trà Vinh về khu dân cư Đắc Ru II và Đắc 
Ru, từ nguồn vốn ngân sách Trung ương.

- Công trình cấp điện về khu dân cư Tu Ron thôn 2 xã Trà Nam, từ nguồn 
vốn ngân sách Trung ương

- Công trình cấp điện khu dân cư số 2 (nóc Luông Rai) thôn 1 Trà Linh, từ 
nguồn vốn ODA do EU tài trợ giai đoạn 2.

- Công trình cấp điện khu dân cư Tu Hon, khu dân cư Tắc Nầm thôn 3 Trà 
Don - từ nguồn vốn ngân sách Trung ương;

- Công trình cấp điện khu dân cư Tăk Lâng, Tăk Lẽ thôn 2 xã Trà Leng - từ 
nguồn vốn ngân sách Trung ương;

- Công trình cấp điện khu dân cư Đèn Pin thôn 3 Trà Leng - từ nguồn vốn 
ODA do EU tài trợ giai đoạn 2.
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- Công trình cấp điện khu dân cư ông Dũng, ông Hương thôn 3 xã Trà Leng 
- từ nguồn vốn ngân sách Trung ương;

- Một số dự án kéo điện về các khu dân cư tại xã Trà Cang đã và đang triển 
khai thực hiện như: khu dân cư Tắc Rân, Măng Tó, thôn 2, Tong Pua, thôn 3 (đang 
thi công bằng nguồn vốn EU tài trợ); Tu Chân, thôn 3 (người dân kéo điện theo 
Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của HĐND Tỉnh).

Các khu vực còn lại, UBND huyện sẽ tiếp tục kiến nghị với Sở Công 
thương, UBND tỉnh để có kế hoạch đầu tư thời gian đến.

2. Lĩnh vực văn hóa – xã hội:
a) Về công tác giáo dục:
+ Cử tri xã Trà Nam đề nghị khảo sát xây dựng lại tường rào, cổng ngõ, 

nơi ăn ở, làm việc, dạy và học của thầy và trò trường PTDTBT Tiểu học, THCS 
bán trú Trà Nam sau khi sáp nhập; bổ sung nhân viên nấu ăn, chế độ cho học 
sinh bán trú, khắc phục tường rào có biển hiệu ngã đổ ở điểm trường Phân 
Hiệu và Long Tro (Thôn 4). Vấn đề này, UBND huyện trả lời như sau:

- Về khảo sát xây dựng CSVC: UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Giáo dục & 
Đào tạo phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch khảo sát, hiện nay đang hoàn 
thiện hồ sơ, chuẩn bị phê duyệt chủ trương đầu tư.

- Về bổ sung nhân viên và hỗ trợ ngân sách cho học sinh bán trú: Theo Điều 
5, Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định: “Trường 
phổ thông dân tộc bán trú tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh được hỗ trợ kinh 
phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh theo định mức khoán kinh phí tối thiểu bằng 
135% mức lương cơ sở/01 tháng/30 học sinh, số dư từ 15 học sinh trở lên được 
tính thêm một lần định mức; nhưng mỗi trường chỉ được hưởng không quá 05 lần 
định mức nêu trên/01 tháng và không quá 9 tháng/01 năm”. Hiện nay Trường 
PTDTBT TH &THCS Trà Nam  đã đủ 5 nhân viên phục vụ nấu ăn cho học sinh, 
nên không thể bổ sung thêm nhân viên. Đề nghị Ban Giám hiệu nhà trường, sắp 
xếp, bố trí việc làm cho số nhân viên này một cách phù hợp, để đảm bảo hoàn 
thành nhiệm vụ.  

- Hỗ trợ khắc phục tường rào có biểu hiệu ngã đổ ở điểm trường Phân Hiệu 
Long Tro (thôn 4): Đây là điểm trường được Tập đoàn Him Lam tài trợ (đơn vị tài 
trợ trực tiếp đầu tư, bàn giao theo hình thức chìa khóa trao tay), sau khi có thông 
tin tường rào bị đổ, ngày 02/11/2020, Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện đã có báo 
cáo gởi tập đoàn Him Lam, đề nghị tổ chức khắc phục; đơn vị thi công đã cam kết 
sẽ sửa chữa, khắc phục. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid -19, nên đơn vị 
thi công chưa thể vào để khắc phục.

+ Cử tri xã Trà Linh đề nghị đầu tư xây dựng cơ vật chất trường học để 
đảm bảo tiêu chí số 3 của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn 
mới (Nhà đa năng, phòng tin học, phòng truyền thống....); mở rộng khu nhà ở 
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cho học sinh và sân chơi thể dục, thể thao tại trường tiểu học Trà Linh. Vấn đề 
này, UBND huyện trả lời như sau:

Hiện nay 03 đơn vị trường: Mẫu giáo Trà Linh, PTDTBT TH Ngọc Linh và 
PTDTBT THCS Trà Linh  nằm trong lộ trình, kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn 
quốc gia đến năm 2023. Theo lộ trình kế hoạch này, hằng năm UBND huyện sẽ chỉ 
đạo đầu tư từng bước, để đến năm 2023 sẽ đảm bảo tiêu chí này.

- Cử tri xã Trà Leng đề nghị đầu tư xây dựng cơ sở vật chất các trường 
học trên địa bàn để đảm bảo chất lượng dạy và học, bổ sung biên chế giáo viên, 
nhân viên; xây dựng mới điểm trường Mẫu giáo thôn 2 Tak Lẻ, thôn 3 ông 
Thương, ông Dũng; mở 02 lớp bán trú tại điểm trường thôn (điểm ông Đừng) 
với số lượng 21 em học sinh ăn ở bán trú nhằm đảm bảo cho công tác dạy và 
học. Vấn đề này, UBND huyện trả lời như sau:

- Về xây dựng cơ sở vật chất: Hiện nay, các điểm trường thôn có đường giao 
thông đến nơi đã được đầu tư xây dựng bán kiên cố đến kiên cố, cơ bản đáp ứng 
nhu cầu dạy và học của học sinh.

- Về bổ sung biên chế giáo viên, nhân viên: Từ đầu năm 2020, UBND huyện 
đã giao chỉ tiêu biên chế ở cấp Tiểu học trên địa bàn huyện đảm bảo theo tỉ lệ quy 
định 1,5 giáo viên/lớp, nhân viên: 3 người/1 trường.

- Về mở lớp bán trú tại điểm trường Ông Đừng: UBND huyện đã chỉ đạo 
Phòng Giáo dục & Đào tạo kiểm tra thực tế, qua kiểm tra xét thấy điểm trường này 
chưa đủ điều kiện để mở bán trú (nhà bếp, nhà ăn, nhà ở học sinh chưa đảm bảo 
điều kiện). Đồng thời học sinh lớp 1 và lớp 2 còn quá nhỏ chưa thể tự lập được. Vì 
vậy, UBND huyện không thống nhất mở chế độ bán trú tại điểm trường này.

+ Đại biểu phản ánh năm 2021 thực hiện việc thay đổi chương trình phổ 
thông mới (lớp 2 và lớp 6), tuy nhiên kinh phí sự nghiệp giáo dục vẫn bố trí như 
năm 2020, vì vậy đề nghị quan tâm nâng mức hỗ trợ để ngành giáo dục thực 
hiện chương trình giáo dục phổ thông mới (mua sách, trang thiết bị cho học 
sinh lớp 2, 6) đảm bảo theo kế hoạch. Vấn đề này, UBND huyện trả lời như sau:

Nguồn dự toán chi sự nghiệp giáo dục được phân bổ trong năm 2021 là 
76,124 tỷ đồng và nguồn bổ sung do tăng biên chế là 6,766 tỷ đồng, đã bố trí thực 
hiện tiết kiệm 10% để CCTL là 1.285 tỷ đồng, còn lại 81,605 tỷ đồng chi cho 
ngành giáo dục. UBND huyện đã trình HĐND huyện thống nhất phương án phân 
bổ như sau: Tiền lương, tiền công 69,342 tỷ đồng (tương ứng 85%); Chế độ nấu ăn 
học sinh bán trú 2,991 tỷ đồng; Kinh phí hoạt động của các trường và ngành giáo 
dục 9,272 tỷ đồng.

Việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 là rất cần thiết. Tuy 
nhiên, hiện nay chưa cân đối được nguồn kinh phí, UBND huyện đã có Tờ trình đề 
nghị ngân sách tỉnh hỗ trợ những chưa được giải quyết. Trước mắt, UBND huyện 
đã tạm sử dụng các nguồn kinh phí có mục tiêu chưa phân bổ để cấp cho Phòng 
Giáo dục và Đào tạo huyện, số tiền 1.139 triệu đồng để mua sách giáo khoa khối 
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lớp 1, lớp 2 và lớp 6 phục vụ năm học 2021-2022 theo Chương trình giáo dục phổ 
thông 2018. 

b) Về văn hóa, thông tin, truyền thanh, truyền hình 
+ Đại biểu xã Trà Cang đề nghị UBND huyện quan tâm, xây dựng làng 

văn hóa Lâng Loan, tại thôn 3 nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của 
nhân dân trên địa bàn xã. Vấn đề này, UBND huyện trả lời như sau:

Việc xây dựng làng văn hóa Lâng Loan thuộc chức năng, nhiệm vụ của xã 
trong chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đề nghị UBND 
xã xây dựng kế hoạch gởi Phòng Văn hóa – Thông tin để phối hợp, hỗ trợ xã về 
chuyên môn trong quá trình thực hiện.

+ Cử tri xã Trà Tập đề nghị kéo mạng cáp quang internet cho Trường Tiểu 
học và Trạm y tế xã Trà Tập, phục vụ giải quyết công việc chuyên môn của đơn vị; 
phủ sóng di động tại các khu dân cư trên địa bàn huyện để phục vụ nhu cầu thông 
tin liên lạc của Nhân dân. Vấn đề này, UBND huyện trả lời như sau:

Trong tháng 3 năm 2021, Uỷ ban nhân dân huyện đã làm việc trực tiếp với Sở 
Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan, tại buổi làm việc Sở Thông 
tin và Truyền thông đã thống nhất chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông lắp đặt 
mạng cáp quang phục vụ hoạt động của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp 
trên địa bàn huyện và phủ sóng di động phục vụ hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo điều 
hành các mặt công tác. Tuy nhiên đến nay, các đơn vị Viễn thông mới tổ chức 
khảo sát, lắp đặt tại một số vị trí; trong thời gian đến UBND huyện sẽ tiếp tục kiến 
nghị cấp có thẩm quyền vấn đề này, nhất là trong giai đoạn xây dựng chính quyền 
số, chính quyền điện tử như hiện nay. 

c) Về giảm nghèo: 
+  Đại biểu xã Trà Mai phản ánh, hiện nay tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã 

đã rất thấp vì vậy đề nghị UBND huyện xem xét, phân bổ chỉ tiêu giảm nghèo 
năm 2021 phù hợp để xã triển khai thực hiện đảm bảo theo kế hoạch, tránh tình 
trạng giao chỉ tiêu lớn dẫn đến không thực hiện được. Vấn đề này, UBND 
huyện trả lời như sau:

Theo kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2020, xã Trà Mai có 97 hộ 
nghèo, tỷ lệ 7,69%, trong đó số hộ nghèo thuộc chính sách giảm nghèo 90 hộ và 07 
hộ nghèo thuộc đối tượng chính sách bảo trợ xã hội. Theo quyết định số 482/QĐ-
UBND ngày 05/02/2021 của UBND huyện về giao chỉ tiêu giảm nghèo năm 2021 
thì Trà Mai phải giảm 13 hộ nghèo, tương ứng với tỷ lệ 1,03% là phù hợp, hơn nữa 
Trà Mai là xã đạt chuẩn nông thôn mới nên cần phải phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo 
theo đúng quy định, để bảo vệ thành quả về đích nông thôn mới. Đề nghị xã Trà 
Mai thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu giảm nghèo năm 2021 huyện giao.

+ Một số đại biểu đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn khi 
phê duyệt các dự án giảm nghèo cần đánh giá được hiệu quả đầu tư của dự án 
trước khi phê duyệt, vì hiện nay hầu hết các dự án được duyệt chủ yếu là chăn 
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nuôi, nhưng người dân tham gia dự án không chăm sóc dẫn đến hiệu quả 
không cao. Vấn đề này, UBND huyện trả lời như sau:

Việc phê duyệt các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và 
nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 
thực hiện theo quy định, định mức hỗ trợ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn và của UBND tỉnh. UBND xã tổ chức họp dân lấy ý kiến về nhu cầu, nguyện 
vọng, nội dung hỗ trợ của hộ tham gia dự án; các hộ cam kết đối ứng một phần, tự 
mua cây, con giống; UBND xã tổ chức nghiệm thu và hỗ trợ sau đầu tư theo chỉ 
đạo của huyện.

Để chỉ đạo, UBND huyện cũng đã ban hành nhiều văn bản về chăn nuôi tập 
trung, có chuồng trại; các dự án của Chương trình MTQG giảm nghèo hàng năm 
đều có tập huấn cho hộ tham gia dự án. Vì vậy, để tăng hiệu quả của các dự án, đề 
nghị UBND xã phối hợp với các Hội, đoàn thể tăng cường hơn nữa công tác tuyên 
truyền, vận động người dân chăn nuôi tập trung, có chuồng trại, chủ động thức ăn 
để đạt hiệu quả cao nhất. 

+ Đại biểu xã Trà Nam phản ánh tình trạng một số hộ đã đăng ký thoát 
nghèo và đã được thoát nghèo nhưng đến nay vẫn ở nhà tạm, gia đình không có 
tài sản; một số trường hợp vi phạm chính sách pháp luật, hộ không chịu làm ăn 
bị đưa ra thoát nghèo tự do, không nhận được chế độ hỗ trợ của hộ thoát nghèo, 
đề nghị UBND huyện kiểm tra, xác minh cụ thể để tránh trường hợp thoát 
nghèo không bền vững. Vấn đề này, UBND huyện trả lời như sau:

Đối với những hộ thoát nghèo bền vững nhưng đến nay vẫn còn ở nhà tạm, đề 
nghị UBND xã Trà Nam tổ chức rà soát thường xuyên theo quy định của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội, đề xuất hỗ trợ theo hướng quy hoạch sắp xếp dân 
cư theo Nghị quyết 12/NQ-HĐND của HĐND Tỉnh (nay là Nghị quyết số 
23/2021/NQ-HĐND, ngày 22/7/2021) nếu thuộc đối tượng; đối với hộ thoát nghèo 
người có công thì đề xuất hỗ trợ theo Nghị quyết 11/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; 
các đối tượng còn lại thì kêu gọi các nguồn tài trợ, viện trợ khác, nhằm đảm bảo 
cho hộ thoát nghèo bền vững.

Trường hợp vi phạm chính sách pháp luật, không chịu làm ăn bị đưa ra thoát 
nghèo tự do, không nhận được tiền hỗ trợ: Việc này xã đã làm theo đúng tinh thần 
chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 17/CT-UBND, ngày 09/9/2013 và quy trình 
rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo được hướng dẫn tại Thông tư 17/2016/TT-
BLĐTBXH ngày 28/6/2016, Thông tư 14/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018 
của Bộ Lao động - TB&XH; trong đó quy định: cương quyết loại khỏi danh sách 
hộ nghèo chay lười lao động, vi phạm pháp luật để dần loại bỏ tư tưởng “trông chờ 
ỷ lại” vào sự hỗ trợ của nhà nước, các nhà hảo tâm.

- Cử tri xã Trà Mai phản ánh một số hộ gia đình đăng ký thoát nghèo từ 
2015 đến 2018 có nguy cơ tái nghèo đề nghị Phòng LĐTB&XH huyện tham 
mưu với UBND huyện cần có chính sách hỗ trợ để những hộ gia đình này có 
điều kiện thoát nghèo bền vững. Vấn đề này, UBND huyện trả lời như sau:
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Việc thực hiện các chính sách giảm nghèo ưu tiên tập trung các dự án hỗ trợ 
phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo cho các 
hộ đăng ký thoát nghèo, hộ mới thoát nghèo; đi đôi với đó là chính sách tín dụng 
ưu đãi, hỗ trợ đào tạo nghề và tạo việc làm để các hộ gia đình mạnh dạn đầu tư 
phát triển sản xuất, đi làm việc ở các doanh nghiệp nâng cao thu nhập, từ đó có khả 
năng thoát nghèo bền vững. Bên cạnh đó, hộ đăng ký thoát nghèo qua rà soát định 
kỳ hàng năm, nếu thoát nghèo bền vững thì được hưởng các chính sách khuyến 
khích thoát nghèo theo Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 về hỗ 
trợ lãi suất vốn vay, tiền thưởng, hỗ trợ về giáo dục. Đề nghị UBND xã Trà Mai 
theo dõi, rà soát nắm rõ tình trạng, nguyện vọng, nhu cầu thực tế của các hộ thoát 
nghèo bền vững giai đoạn 2015 - 2018 trên địa bàn xã, đối chiếu với các chế độ 
hiện hành, đề xuất những giải pháp để hỗ trợ thoát nghèo bền vững hiệu quả.

+ Cử tri xã Trà Vân phản ánh, hiện nay trên địa bàn xã còn nhiều hộ 
nghèo nhưng không thể thoát nghèo do thiếu đất sản xuất, thiếu vốn, thiếu 
nhân lực, kính đề nghị huyện quan lâm tạo điều kiện. Vấn đề này, UBND huyện 
trả lời như sau: 

Đối với hộ nghèo thiếu đất sản xuất, thiếu vốn, đề nghị UBND xã Trà Vân rà 
soát nắm chắc nguyện vọng của các hộ nghèo để có những giải pháp sát với thực tế 
hộ như: Thiếu đất sản xuất có thể tham gia học nghề đi làm việc ở các công ty, 
doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, đi làm việc ở nước ngoài; thiếu vốn thì phối hợp 
với các Hội, đoàn thể xã qua kênh ủy thác của Ngân hàng chính sách xã hội huyện 
để vay vốn đầu tư phát triển sản xuất.

d) Về chế độ chính sách: 
+ Cử tri đề nghị hướng dẫn các đối tượng làm hồ sơ chế độ chất độc màu 

da cam; Vấn đề này, UBND huyện trả lời như sau:
Hiện nay, việc làm hồ sơ và khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên 

quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và 
con đẻ của họ được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 20/2016/TTLT-BYT-
BLĐTBXH ngày 30/6/2016 của liên Bộ Y tế và Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội. Vì vậy, đề nghị UBND xã Trà Mai, Hội Cựu chiến binh và Hội nạn nhân chất 
độc da cam/dioxin xã hướng dẫn đối tượng làm hồ sơ gửi Phòng Lao động - 
Thương binh và Xã hội huyện hoàn chỉnh hồ sơ gửi Sở Lao động - Thương binh và 
xã hội tỉnh lập thủ tục đi giám định y khoa lần đầu (cấp tỉnh) và hồ sơ giám định 
phúc quyết theo yêu cầu của Cục Quản lý khám chữa bệnh - Bộ Y tế và Cục Người 
có công - Bộ Lao động - Thương binh và xã hội.  

+ Cử tri Trà Mai đề nghị bổ sung đối tượng hỗ trợ gặp khó khăn ảnh 
hưởng Covid - 19 như: Hộ kinh doanh buôn bán khai thuế dưới 100 triệu đồng; 
người lao động không có hợp đồng lao động mất việc.  

Theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 09/4/2020 của Chính phủ 
về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, trong đó có 
02 nhóm đối tượng nêu trên; trên cơ sở hướng dẫn của các Bộ, ngành, UBND tỉnh 
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thì UBND huyện đã ban hành Công văn số 334/UBND-LĐTBXH ngày 11/5/2020 
về việc triển khai thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 
trên địa bàn huyện. Yêu cầu UBND các xã tổ chức rà soát, lập danh sách đối tượng 
được hỗ trợ có sự tham gia giám sát của Mặt trận tổ quốc Việt Nam từ huyện đến 
xã, tuyệt đối không bỏ sót đối tượng. Trong 26 hộ kinh doanh có doanh thu khai 
thuế dưới 100 triệu đồng thì Trà Mai có tới 25 hộ. Vì vậy, đề nghị UBND xã Trà 
Mai giải thích rõ cho người dân hiểu trong việc triển khai thực hiện hỗ trợ của 
Chính phủ đối với người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

+ Cử tri xã Trà Tập đề nghị UBND huyện sớm hỗ trợ kinh phí cho các hộ 
dân bị sập nhà do mưa bảo vừa qua và hướng dẫn UBND xã triển khai thực 
hiện trong thời gian đến. Vấn đề này, UBND huyện trả lời như sau:

Trên cơ sở báo cáo của UBND các xã, UBND huyện đã cấp kinh phí cho các 
xã số tiền 3,320 tỷ đồng tại Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 01/12/2020 
(trong đó xã Trà Tập có 03 nhà bị sập hoàn toàn, với tổng kinh phí là 120 triệu 
đồng). Vì vậy, đề nghị UBND xã Trà Tập khẩn trương tổ chức thực hiện hỗ trợ cho 
hộ gia đình có nhà ở bị sụp đổ, sập, trôi, hư hỏng nặng do thiên tai gây ra theo 
đúng tinh thần chỉ đạo của UBND huyện.

e) Về Y tế:
- Cử tri xã Trà Leng đề nghị bố trí nguồn nhân lực như Nữ hộ sinh, y học 

cổ truyền; đề nghị khoan giếng tại trạm Y tế phục vụ đội ngũ nhân viên và nhân 
dân đến khám chữa bệnh; đầu tư trang thiết bị; đào tạo nhân lực để đạt chuẩn 
về chuyên môn. Vấn đề này, UBND huyện trả lời như sau:

Hiện nay, tình trạng thiếu nhân lực y tế chung trong toàn huyện, chỉ tiêu theo 
vị trí việc làm là 60 người/10 xã, nhưng hiện chỉ có 48 người tính cả hợp đồng, còn 
thiếu 12 người. Trung tâm Y tế đã báo cáo nhu cầu tuyển dụng theo vị trí việc làm 
còn thiếu của các xã (có xã Trà Leng) gởi về Sở Y tế, khi Sở Y tế bổ sung nhân lực 
cho huyện, sẽ bố trí về Trạm y tế các xã. 

Về trang thiết bị: tất cả các trạm đều đã mua sắm trang thiết bị đảm bảo theo 
phân tuyến kỹ thuật quy định, năng lực, trình độ sử dụng trên thực tế, trong đó, 
trạm y tế Trà Leng ngoài trang thiết bị do Trung tâm y tế mua sắm, còn có trang 
thiết bị được tổ chức VCF đầu tư đáp ứng tốt nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân 
dân; riêng các trang thiết bị như máy siêu âm, do không có người đủ điều kiện sử 
dụng, máy xét nghiệm không được phân tuyến tại xã, nên không được đầu tư. 

Về khoan giếng: Trung tâm y tế huyện đang huy động nguồn lực xã hội hóa 
để thực hiện trong thời gian tới. 

Về đào tạo nhân lực đạt chuẩn: trạm Trà Leng đã có 01 bác sỹ, số còn lại là 
y sỹ đáp ứng theo quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp làm việc tại Trạm y 
tế xã (cơ sở y tế hạng IV) do Bộ Y tế ban hành.

3. Về nội chính
a) Về công tác cán bộ: 
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+ Cử tri kiến nghị, ngoài xã Trà Mai thì các xã còn lại không bố trí chức 
danh Hội người cao tuổi xã dẫn đến quyền lợi của cán bộ phụ trách công tác 
này ở xã bị ảnh hưởng. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo UBND các xã bố trí chức 
danh Hội người cao tuổi xã và bố trí cán bộ phụ trách để đảm bảo nhiệm vụ của 
Hội trong thời gian đến, cũng như đảm bảo quyền lợi cho cán bộ kiêm nhiệm 
theo quy định. Vấn đề này, UBND huyện trả lời như sau:

Theo Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh Quảng Nam quy định 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 ở cấp xã dôi dư trên địa bàn 
tỉnh Quảng Nam. Thì xã loại 01 được bố trí 14 người, xã loại 02 được bố trí 12 
người, trong đó không có bố trí chức danh Hội người cao tuổi; trong khi đó chức 
danh này không thể kiêm nhiệm trong số cán bộ, công chức đang hoạt động tại xã, 
do người đảm nhiệm chức danh này phải là người trên 60 tuổi. Vì vậy, UBND các 
xã xem xét những cán bộ hưu trí đủ điều kiện về sức khỏe và có nguyện vọng để 
bố trí chức danh Chủ tịch Hội người cao tuổi cấp xã. Nếu như không có người để 
bố trí chức danh Chủ tịch Hội người cao tuổi xã thì có thể phân công 01 lãnh đạo 
UBND xã (Chủ tịch hoặc PCT UBND xã) tạm thời phụ trách công tác của Hội 
người cao tuổi.

+ Cử tri phản ánh, theo Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 
của Bộ Nội vụ quy định, hướng dẫn cụ thể nhiệm vụ của công chức Địa chính - 
nông nghiệp - xây dựng và môi trường, tuy nhiên thực tế hiện nay các xã bố trí, 
phân công nhiệm vụ công chức xem nhẹ lĩnh vực nông nghiệp, chủ yếu tập 
trung cho địa chính, xây dựng; trong khi địa bàn huyện chủ yếu là phát triển 
nông nghiệp. Vì vậy, đề nghị UBND huyện chỉ đạo Phòng Nội vụ làm việc, 
hướng dẫn UBND các xã phân công nhiệm vụ cụ thể theo đúng quy định của 
Thông tư 13/2019/TT-BNV.  Vấn đề này, UBND huyện trả lời như sau:

Hiện nay, tại các xã đều có 02 công chức phụ trách Địa chính, nông nghiệp –
xây dựng và môi trường, việc phân công phụ trách từng lĩnh vực cụ thể là do Chủ 
tịch UBND các xã phân công theo tại khoản 4 Điều 2 Thông tư 13/2019/TT-BNV 
ngày 06/11/2019. Vì vậy, trách nhiệm việc sử dụng công chức cấp xã, phân công 
nhiệm vụ và theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ của công chức cấp xã là của Chủ 
tịch UBND cấp xã. UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo phòng Nội vụ tham mưu 
hướng dẫn UBND các xã phân công nhiệm vụ cho công chức xã.

+ Đại biểu đề nghị HĐND huyện, UBND huyện kiến nghị với các cấp về 
việc chi tiền hỗ trợ cho cán bộ công chức trên địa bàn huyện theo Nghị định 
76/NĐ-CP của chính phủ đối với nội dung hỗ trợ thoát khỏi khu vực đặc biệt 
khó khăn. Vì hiện nay một số đơn vị ngành dọc đã được hỗ trợ, trong khi các 
đơn vị hưởng lương từ Ngân sách huyện không được hưởng. Vấn đề này, 
UBND huyện trả lời như sau:

Theo hướng dẫn của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam tại Công văn số 2357/SNV-
CCVC ngày 18/11/2020 v/v chính sách quy định tại Nghị định 76/2019/NĐ-CP, thì 
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“cán bộ, công chức, viên chức, người lao động công tác tại các xã khu vực III 
thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 
582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn 
đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số 
và miền núi giai đoạn 2016-2020 mới được hưởng các chính sách theo quy định tại 
Nghị định số 76/2019/NĐ-CP”.

Theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ, 
thì xã Trà Mai, huyện Nam Trà My là xã khu vực II, riêng thôn 3 vẫn là thôn đặc 
biệt khó khăn. Do vậy, căn cứ theo khoản 2, Điều 1, Nghị định số 76/2019/NĐ-CP 
của Chính phủ và hướng dẫn của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam tại Công văn số 
2357/SNV-CCVC ngày 18/11/2020, thì cán bộ, công chức, viên chức, người lao 
động công tác tại các cơ quan đóng trên địa bàn xã Trà Mai (trừ thôn 3) không 
được hưởng các chính sách theo quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP của 
Chính phủ.

Tuy nhiên, hiện nay một số cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn xã Trà Mai 
vẫn thực hiện chi chế độ trợ cấp chuyển vùng cho công viên chức, người lao động 
theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP. Việc này làm cho các cán bộ, công viên chức 
khác đang công tác trên địa bàn xã Trà Mai thắc mắc, khiếu nại. UBND huyện 
Nam Trà My đã có Công văn số 129/UBND-TCKH ngày 19/02/2021 đề nghị Sở 
Nội vụ, Sở Tài chính có văn bản trả lời cụ thể về vấn đề này, yêu cầu tất cả các cơ 
quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện nghiêm túc chấp hành để đảm bảo tính thống 
nhất, đồng bộ trong việc áp dụng các chính sách của Nhà nước.

+ Cử tri xã Trà Linh đề nghị UBND huyện chỉ đạo Phòng Giáo dục, 
Phòng Nội vụ giải quyết chế độ nghỉ việc cho 4 giáo viên ở trường Tiểu học 
Ngọc Linh vì không đủ chuẩn theo quy định; vấn đề này UBND huyện trả lời 
như sau:

Thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về 
chính sách tinh giản biên chế; Nghị định 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 
20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Thông tư liên tịch số 
01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính về việc 
Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của 
Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, UBND huyện đã lập hồ sơ trình Sở Nội 
vụ, UBND tỉnh đề nghị thẩm định và duyệt danh sách cho 08 giáo viên thực hiện tinh 
giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ, 
trong đó có 03 hồ sơ giáo viên của trường Tiểu học Ngọc Linh. 

b) Về công tác quản lý, bảo vệ rừng:
+ Cử tri đề nghị UBND huyện kiến nghị với UBND Tỉnh sớm ban hành 

giá rừng cụ thể; chỉ đạo chủ rừng (UBND các xã, Ban Quản lý rừng phòng hộ) 
triển khai lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện và 
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ngăn chặn tình trạng chặt, phá rừng, phát rừng làm nương rẫy. Vấn đề này 
UBND huyện trả lời như sau:

- Về xây dựng Quy định khung giá rừng và giá cho thuê rừng trên địa bàn 
tỉnh Quảng Nam: Hiện nay, UBND tỉnh Quảng Nam giao cho Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn chủ trì, triển khai thực hiện.

- Về tuần tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện và ngăn chặn tình trạng chặt, 
phá rừng, phát rừng làm nương rẫy, kết quả trong năm 2020: 

+ Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện, nhóm hộ nhận khoán, lực lượng bảo 
vệ rừng chuyên trách, bám sát địa bàn nhằm ngăn chặn, báo cáo kịp thời việc vi 
phạm Luật Lâm nghiệp; kết quả, số vụ việc vi phạm phá rừng tự nhiên lập hồ sơ 
ban đầu và báo cáo là 30 vụ trên địa bàn các xã: Trà Dơn 18 vụ; Trà Mai  05 vụ; 
Trà Nam 02 vụ; Trà Don  02 vụ; Trà Leng 03 vụ. Tổng diện tích rừng bị phá, lấn 
chiếm: 6,5817 ha; số vụ việc cất giấu, khai thác gỗ trái pháp luật: 03 vụ, trên địa 
bàn xã Trà Leng, Trà Mai, Trà Don; khối lượng: 20,384 m3 (gồm: 0,782 m3 gỗ xẻ, 
19,602 m3 gỗ tròn); 

 + Hạt Kiểm lâm, UBND xã Trà Mai, Trà Leng tổ chức kiểm tra, truy quét 
việc phá, lấn chiếm rừng, khai thác khoáng sản trái pháp luật trên địa bàn xã; kết 
quả: Đẩy đuổi 05 đối tượng ra khỏi rừng, đập 03 máy xay đá, phá hủy 06 láng trại 
và các phụ kiện để phục vụ cho khai thác khoáng sản như: xe rùa, cuốc, xẽng…, 
tạm giữ 01 xe tải thùng biển số 36C 18502, vận chuyển 2,540 m3 gỗ Xoan đào trên 
đường Đông Trường Sơn.

+ Cử tri kiến nghị bổ sung cây Quế vào danh mục loài cây trồng rừng gỗ 
lớn; vấn đề này UBND huyện trả lời như sau:

Năm 2020, UBND huyện Nam Trà My đã nhiều lần đề nghị, tuy nhiên, 
UBND Tỉnh chưa thống nhất bổ sung; năm 2021, UBND huyện đã có Công văn số 
503/UBND-NN&PTNT ngày 29/6/2021 về việc góp ý dự thảo Đề án hỗ trợ trồng 
rừng gỗ lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021- 2025; trong đó tiếp tục 
đề nghị bổ sung cây Quế vào danh mục loài cây trồng rừng gỗ lớn.

c) Về trật tự xã hội, tuyên truyền phổ biến pháp luật:
+ Cử tri xã Trà Mai phản ánh hiện nay, tình hình nghiện ma túy, trộm 

cắp, điều khiển xe máy phóng nhanh vượt ẩu, trong đó có học sinh các trường, 
trẻ em dưới 18 tuổi; thanh niên không lao dộng mà tụ tập lêu lổng, đề nghị 
UBND huyện chỉ đạo cơ quan chức năng tuần tra và xử lý nghiêm khắc nhằm 
răng đe các đối lượng vi phạm. Vấn đề này, UBND huyện trả lời như sau:

- Về tình trạng ma túy, trộm cắp: theo Báo cáo của Công an huyện, từ đầu 
năm đến nay, đã xử lý 7 đối tượng (Trà Mai 02 đối tượng) về hành vi “Sử dụng 
trái phép chất ma túy”, phạt tiền tổng cộng 3,5 triệu đồng, phạt cảnh cáo 02 đối 
tượng. Bên cạnh đó, đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về phòng chống ma 
túy, nhất là trong tháng hành động toàn dân phòng chống ma túy. Trong thời gian 
tới, UBND huyện sẽ chỉ đạo lực lượng Công an huyện tiếp tục ra quân, xử lý 
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nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy; các cấp, các ngành tăng cường 
công tác tuyên truyền và phối hợp với lực lượng Công an tăng cường tố giác tội 
phạm, chủ động phát hiện sớm và xử lý triệt để hành vi vi phạm.

- Về tình trạng thanh thiếu niên điều khiển xe máy phóng nhanh, vượt ẩu, 
trong đó có học sinh, trẻ em dưới 18 tuổi: Theo quy định tại Điều 60 Luật giao 
thông đường bộ, thì học sinh và trẻ em đủ 16 đến dưới 18 tuổi vẫn được phép 
điều khiển xe gắn máy có dung tích xi lanh dưới 50cm3; Trẻ em đủ 16 tuổi đến 
dưới 18 tuổi chỉ vi phạm khi điều khiển xe có dung tích xi lanh trên 50cm3. Trong 
thời gian qua, lực lượng Công an huyện đã tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý 
nghiêm hành vi vi phạm chưa đủ tuổi điều khiển xe theo quy định, kết quả, từ đầu 
năm đến nay đã lập biên bản 12 trường hợp vi phạm (có 01 trường hợp “người từ 
đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe ô tô”), ra quyết định xử phạt vi phạm 
hành chính 2.100.000đ (Hai triệu một trăm ngàn đồng), đồng thời ra quyết định xử 
phạt đối với chủ phương tiện 5.000.000 (Năm triệu đồng) về hành vi “giao cho 
người không đủ điều kiện điều khiển xe tham gia giao thông” theo quy định tại 
khoản 1 Điều 58 của Luật Giao thông đường bộ. Ngoai ra, lực lượng Công an xã 
đã tổ chức 115 lượt tuần tra đêm, kết hợp tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao 
thông theo kế hoạch, qua đó nhắc nhở hơn 51 trường hợp vi phạm TTATGT. 
Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, ban ngành phối 
hợp với lực lượng Công an huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về 
giao thông đường bộ; Công an huyện tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các trường 
hợp vi phạm. 

+ Cử trì xã Trà Linh đề nghị tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự 
tại địa phương, xử lý nghiêm những vụ trộm cắp Sâm trên địa bàn xã và những 
tụ điểm có liên quan đến cờ bạc làm gây mất trật tự an ninh tại địa phương. 
Tăng cường công tác quản lý nguồn gốc sâm bán trên thị trường, hiện nay tình 
hình giả Sâm Ngọc Linh xảy ra nhiều, cần tăng cường bảo vệ thương hiệu cho 
Sâm Ngọc Linh; kiểm tra các chốt, các doanh nghiệp trồng sâm. Vấn đề này, 
UBND huyện trả lời như sau:

Theo Báo cáo của Công an huyện, từ đầu năm đến nay, đã khởi tố, điều tra 6 
vụ án hình sự, khởi tố 05 bị can, ra quyết định truy nã 01 đối tượng liên quan đến 
hành vi trộm cắp Sâm Ngọc Linh. Về tình hình cờ bạc có nổi lên thời điểm cuối 
năm 2020, Công an huyện đã chỉ đạo các lực lượng thường xuyên, kiểm tra, nhắc 
nhở, xử lý, đến nay tình hình liên quan đến tệ nạn cờ bạc trên địa bàn xã Trà Linh 
không còn phức tạp.

Tại buổi làm việc với UBND xã Trà Linh về công tác 6 tháng đầu năm 2021, 
UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện xây dựng kế hoạch kiểm tra, kiểm soát xử 
lý nghiêm các trường hợp vi phạm trên địa bàn xã. Tập trung điều tra, xử lý các 
trường hợp trộm cắp Sâm Ngọc Linh, buôn bán các loại cây giả Sâm Ngọc Linh; tổ 
chức kiểm tra tạm trú, tạm vắng tất cả các doanh nghiệp và các chốt trồng Sâm 
Ngọc Linh, xử lý nghiêm theo quy định của Pháp luật nếu phát hiện sai phạm.
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+ Cử tri đề nghị UBND huyện chỉ đạo Công an huyện tăng cường công 
tác kiểm soát xe quá tải, quá khổ lưu thông trên các tuyến đường gây hư hỏng 
đường, nhất là xe chở keo; cần thiết tổ chức thu phí để sửa chữa đường. Vấn đề 
này, UBND huyện trả lời như sau:

Theo Báo cáo của Công an huyện, trong 6 tháng đầu năm, đã lập biên bản vi 
phạm hành chính đối với 79 trường hợp ô tô các loại vi phạm trật tự an toàn giao 
thông đường bộ (hành vi điều khiển xe ô tô tải có kích thước thùng xe không đúng 
thiết kế của nhà sản xuất: 17 trường hợp; chở hàng vượt quá phía sau thùng xe: 02 
trường hợp). Việc xử lý xe quá tải hiện đang gặp khó khăn do huyện chưa có địa 
điểm cân tải trọng để phục vụ đo tải trọng của các xe tải và việc cắm biển báo tải 
trọng chưa đồng bộ.

Để khắc phục tình trạng này, UBND sẽ chỉ đạo Ban an toàn giao thông 
huyện phối hợp với Công an huyện cắm biển báo tải trọng trên các tuyến đường để 
làm cơ sở xử lý các trường hợp vi phạm tải trọng; tăng cường công tác tuần tra, 
kiểm soát, xử lý tất cả các trường hợp xe chở quá tải trọng, cơi nới thùng xe, chở 
vật liệu không che chắn, gây ô nhiễm môi trường.

5. Một số lĩnh vực khác
 + Cử tri đề nghị giải quyết vấn đề địa giới hành chính giữa các xã trên địa 

bàn huyện; giữa huyện Nam Trà My với các huyện khác trong tỉnh Quảng 
Nam; giữa huyện Nam Trà My với các huyện thuộc tỉnh Kon Tum, tỉnh Quảng 
Ngãi. Vấn đề này, UBND huyện trả lời như sau:

Vấn đề địa giới hành chính giữa các địa phương thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Trung ương, tỉnh, trong thời gian qua, UBND huyện đã nhiều lần kiến 
nghị UBND Tỉnh, kiến nghị Đại biểu Quốc hội xem xét vấn đề này nhưng chưa 
được giải quyết. Về phần mình, UBND huyên đã chủ động làm việc với các địa 
phương cùng cấp có tranh chấp địa giới với huyện để thống nhất phương án xử lý 
khi chưa được cấp có thẩm quyền điều chỉnh bản đồ 364; theo hướng giữ nguyên 
hiện trạng sử dụng đất của nhân dân các địa phương, nhằm đảm bảo ổn định đời 
sống, sinh hoạt của nhân dân. Trong thời gian đến, UBND huyện sẽ tiếp tục tham 
mưu UBND tỉnh làm việc với các Bộ, ngành ở Trung ương để giải quyết. 

Riêng vấn đề tranh chấp địa giới hành chính giữa các xã thuộc huyện Nam 
Trà My: UBND huyện đã làm việc với Đảng ủy, UBND các xã và thống nhất quan 
điểm và Phương án giải quyết và đã được Ban thường vụ Huyện ủy thống nhất chủ 
trương, theo đó một số tuyến ranh giới sẽ giữ nguyên hiện trạng như hiện nay, một 
số tuyến sẽ điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế và nguyện vọng của nhân dân, 
tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sinh sống, canh tác theo truyền thống lịch sử 
của bà con. Song, trước mắt, khi chưa có quyết định điều chỉnh, Đảng ủy, UBND 
các xã, tuyên truyền vận động nhân dân đảm bảo ổn định việc sinh sống, sản xuất 
của bà con như hiện trạng. 

+ Cử tri đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thường 
xuyên phối hợp với UBND xã tiến hành kiểm tra an toàn thực phẩm (theo người 
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dân phản ánh thì các xã có hàng hóa hết hạn sử dụng, chất lượng kém...). Vấn 
đề này, UBND huyện trả lời như sau:

Theo quy định, việc kiểm tra vệ sinh ATTP là trách nhiệm của tất cả các cấp 
chính quyền từ Trung ương đến địa phương, ở huyện hằng năm, Đội kiểm tra liên 
ngành huyện triển khai các kế hoạch về đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) trên 
địa bàn huyện (Tết Nguyên Đán và Lễ hội mùa Xuân, Tháng hành động vì ATTP, 
Tết Trung thu, bếp ăn trường học), tuy nhiên việc kiểm tra chỉ mang tính chọn 
mẫu, không thể thực hiện hết được tại các xã. 

Để đảm bảo công tác VSATTP tại xã, UBND huyện đề nghị UBND xã 
thành lập các Ban Chỉ đạo VSATTP xã và xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra 
công tác VSATTP tại xã, xử lý nghiêm các trường họp vi phạm.

+ Cử tri xã Trà Mai phản ảnh việc mất nước thường xuyên tại khu vực 
trung tâm hành chính huyện nhưng không thông báo làm ảnh hưởng đến sinh 
hoạt của nhân dân, đề nghị UBND huyện chỉ đạo khắc phục vấn đề này. Vấn đề 
này, UBND huyện trả lời như sau:

Nguyên nhân chính dẫn đến việc thiếu nước cung cấp vào giờ cao điểm là do 
bể chứa nước sạch thành phẩm của nhà máy nước hiện nay có thể tích quá nhỏ so 
với nhu cầu dùng của người dân, vì vậy đôi khi phải điều tiết phân bổ cho từng khu 
vực theo thời gian; mặt khác do địa hình đồi núi, phức tạp nên xảy ra tình trạng hư 
hỏng đường ống dẫn nước, dẫn đến mất nước. UBND huyện đã chỉ đạo khảo sát, 
xây dựng phương án mở rộng nhà máy nước, đồng thời chỉ đạo đơn vị vận hành 
nhà máy nước có giải pháp khắc phục kịp thời mất nước khi xảy ra sự cố hư hỏng 
đường ống.

+ Đại biểu Trà Don đề nghị HĐND, UBND huyện kêu gọi, thu hút doanh 
nghiệp đầu tư vào cụm công nghiệp Trà Mai - Trà Don, nhằm phát huy hiệu 
quả nguồn vốn đầu tư, tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương; vấn đề 
này UBND huyện trả lời như sau:

Công tác thu hút, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào cụm công nghiệp Trà 
Mai - Trà Don trong thời gian qua được UBND huyện quan tâm chỉ đạo quyết liệt. 
Hiện nay đã có 01 doanh nghiệp đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất chế biến nông 
sản và dược liệu tại địa điểm này. Đây là cơ hội rất lớn cho đầu ra của nông sản, 
tạo việc làm cho nhân dân trên địa bàn huyện.

Trên đây là báo cáo kết quả triển khai thực hiện việc trả lời ý kiến, kiến nghị 
của cử tri trước kỳ họp lần thứ 14, HĐND huyện Khóa XI. UBND huyện hoan 
nghênh cử tri, đại biểu HĐND trong huyện đã có những ý kiến phản ánh, đóng góp 
xây dựng trên nhiều lĩnh vực, góp phần giúp cho công tác chỉ đạo, điều hành được 
tốt hơn. Ngoài những thông tin nêu trong báo cáo này, trong 6 tháng đầu năm 
2021, UBND huyện đã tích cực chỉ đạo giải quyết nhiều ý kiến thiết thực, đảm bảo 
đáp ứng được những nhu cầu bức xúc, thỏa đáng của nhân dân. Ngoài ra, một số 
nội dung khác thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, các ngành, UBND 
huyện yêu cầu các đơn vị xem xét và phối hợp khẩn trương giải quyết, báo cáo trả 
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lời cho cử tri ở từng địa phương được rõ; bên cạnh đó, một số nội dung khác đã 
được các ngành chuyên môn của huyện giải trình trực tiếp tại kỳ họp thứ 14, 
HĐND huyện khoá XI, cũng như đã được giải quyết trả lời tại các kỳ họp trước. 
UBND huyện kính báo có HĐND huyện theo dõi, tổng hợp./.

Nơi nhận:                  
- TVHU, TT HĐND huyện;
- TT UBND, UBMTTQVN huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị huyện;
- Lưu: VT, UBND.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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