Phụ lục 1
TỔNG SỐ Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI
( Kèm theo Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 03/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
I. TỔNG SỐ KIẾN NGHỊ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND TỈNH: 102 KIẾN NGHỊ
Tình hình giải quyết Sở ngành

(I)

1
1
2

2
Sở Nông nghiệp & phát
triển nông thôn
Sở Tài nguyên và Môi
trường

3

Sở Kế hoạch và Đầu tư

4

Sở Công Thương

5

Sở Tài chính

6

Sở Giao thông vận tải

7

(II)

(III)

3

4

5

2

4

4
1
1

Kiến nghị đang
giải quyết

Tổng (I)

(II)

(III)

9

Tổng

6

7

8

6

2

4

6

4

2

3

1

1

4

1

1

10

(I)

4

3

5

0

9

2

6

0

1

1

0

0
0

1

1

4

1

4

1

1

Sở Giáo dục và đào tạo

1

1

8

Sở Y tế

1

1

9

Sở Xây dựng

10
11

1

Tổng

(III) Tổng

(II)

2

2

13

(I)

16

1

12

Tổng

15

1

11

(II) (III)

14

0
3

Kiến nghị đã giải
trình, thông tin với
cử tri

Kiến nghị sẽ
giải quyết

17

18

19

7

21

1

12

21

1

3

10

0

1

1

2

3

7

13

1

1

2

0

2

2

2

0

0

1

0

0

0

0

Sở Lao động Thương binh
và Xã hội

0

0

0

5

5

5

Sở Nội vụ

0

0

0

1

1

1

1

2
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Kiến nghị đã được
giải quyết

6

12
13
14

Sở Tư pháp
Sở Văn hóa, thể thao và du
lịch
Sở Thông tin và Truyền
thông

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0
1

2

2

0

1

1

1

1

2

2

2

1

Thanh tra tỉnh

0

16

Ban Dân tộc

0

1

1

0

0

1

0

1

1

0

0

1

0

0

1

0

4

17
18
19

Ban Quản lý Khu công
nghiệp
Ban QLDAĐT Xây dựng
CTĐ và CN
Ban QLDAĐT Xây dựng
CTNN và NT

0

1

1

2

0

2

2

2

20

Công an tỉnh

0

0

0

2

2

2

21

Bảo hiểm xã hội tỉnh

0

0

0

3

3

3

22

Ngân hàng Nhà nước

0

0

0

1

1

1

23

Ngành điện

0

0

0

3

3

3

6

17

53

102

TỔNG KIẾN NGHỊ

7

8

3

18

7

16

2

25

0

6

0

13

23

(I) Lĩnh vực sản xuất, tài nguyên môi trường: 31 kiến nghị;
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(II) Lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, giao thông và tài chính: 43 kiến nghị;
(III) lĩnh vực văn xã, nội chính: 28 kiến nghị.
II. TỔNG SỐ KIẾN NGHỊ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA TRUNG ƯƠNG: 08 KIẾN NGHỊ

7

III. TỔNG SỐ KIẾN NGHỊ ĐÃ PHÂN CÔNG CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG GIẢI QUYẾT: 25 KIẾN NGHỊ
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Phụ lục 2
18 KIẾN NGHỊ ĐÃ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT XONG
(Kèm theo Nghị quyết số 47/NQ-HĐND
ngày 03/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
A. LĨNH VỰC SẢN XUẤT, TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG: 07 NỘI
DUNG
I. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 02 nội dung
1. Trên địa bàn huyện Tuy Phong thời gian qua nắng hạn rất gay gắt, kéo
dài, gây thiệt hại lớn đối với sản xuất nông nghiệp. Cử tri kiến nghị UBND tỉnh
có chính sách hỗ trợ cho người nông dân giảm bớt khó khăn và thực hiện chính
sách hỗ trợ lãi suất cho nông dân ở các vùng khó khăn nếu có nhu cầu đào ao, tích
nước (cử tri xã Phước Thể, Phú Lạc, huyện Tuy Phong).
Để giúp nông dân khôi phục sản xuất, khắc phục hậu quả do nắng hạn gây ra
trong vụ Đông Xuân 2019- 2020, trên cơ sở nguồn giống được Trung ương hỗ trợ,
UBND huyện Tuy Phong đã phân bổ cho UBND xã Phước Thể 8,28 tấn, UBND xã
Phú Lạc 41,72 tấn giống lúa để hỗ trợ kịp thời cho người dân bố trí sản xuất.
Về chính sách hỗ trợ lãi suất cho người dân ở các vùng khó khăn về nguồn nước,
Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1744/QĐ-UBND ngày 27/6/2017 và
Quyết định số 1313/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 về Kế hoạch Xây dựng bể chứa nước
hộ gia đình và đào ao trữ nước cho vùng khô hạn tỉnh Bình Thuận năm 2017 và giai
đoạn 2018- 2020. Để thực hiện việc vay vốn theo Kế hoạch, đề nghị bà con cử tri liên
hệ với UBND huyện, xã nơi cư trú để được hướng dẫn thực hiện.
Ngoài ra, ngày 22/7/2020, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 09/2020/NQHĐND về Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên
tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh; trong đó, có quy định mức hỗ trợ cho các hộ dân
khi có nhu cầu đào ao trữ nước tưới, áp dụng đối với tổ chức thủy lợi cơ sở có ít nhất
3 thành viên. Vì vậy, các hộ dân có thể lựa chọn hình thức vay vốn hoặc hỗ trợ theo
Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh khi có nhu cầu đào ao
trữ nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp.
2. Hiện nay, 37 hộ dân nhận khoán bảo vệ rừng chưa nhận được chế độ
khoán bảo vệ rừng theo chương trình Jica - Nhật Bản trong quý III, IV/2019. Cử
tri đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục kiểm lâm tỉnh quan tâm sớm giải
quyết (cử tri xã Phan Lâm, huyện Bắc Bình).
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Đến nay, Ban quản lý dự án JICA2 đã thanh toán đầy đủ tiền công nhận khoán
bảo vệ rừng năm 2019 cho 37 hộ dân xã Phan Lâm nhận khoán bảo vệ rừng theo chương
trình dự án JICA-Nhật Bản.
II. Sở Tài nguyên và Môi trường: 04 nội dung
1. Hiện nay, Nhà máy bao bì Phú Nhuận thuộc Khu công nghiệp Phan Thiết,
trong quá trình sản xuất đã thải khói, mùi hôi gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng
đến đời sống của người dân khu vực này. Cử tri kiến nghị Sở Tài nguyên và môi
trường kiểm tra sớm xử lý (cử tri thôn Xuân Phong, xã Phong Nẫm, thành phố
Phan Thiết).
Qua giám sát, Công ty đã không còn sử dụng vỏ hạt điều để làm nguyên liệu mồi
đốt lò hơi và cử tri tại khu vực không còn phản ánh về khói, mùi hôi gây ô nhiễm môi
trường.
2. Công ty đá Trung Nguyên đánh mìn khai thác đá với lượng mìn rất lớn
gây tiếng nổ to làm nứt nhà ở của các hộ dân xung quanh. Đồng thời, hoạt động
nghiền đá cả giờ nghỉ trưa, gây tiếng ồn, bụi bay làm ảnh hưởng đến sức khỏe,
đời sống, sinh hoạt của các hộ dân. Cử tri kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra,
chấn chỉnh hoạt động của Công ty đá Trung Nguyên (cử tri xã Hồng Sơn, huyện
Hàm Thuận Bắc):
Ngày 25/8/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Công
thương, UBND xã Hồng Sơn, UBND xã Hàm Đức tiến hành kiểm tra việc chấp hành
các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường Dự án Khai thác và chế biến đá xây dựng
mỏ đá Đông núi Tà Zôn thuộc xã Hồng Sơn và xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc
của Công ty TNHH Thép Trung Nguyên và Dự án đầu tư khai thác - chế biến đá xây
dựng mỏ Đông núi Tà Zôn tại xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc của Công ty Cổ
phần Tà Zôn.
Qua kiểm tra, Công ty TNHH Thép Trung Nguyên đã thực hiện các biện pháp
Bảo vệ môi trường theo Giấy xác nhận hoàn thành các công trình Bảo vệ môi trường
số 23/GXN-STNMT ngày 17/1/2018; Công ty Cổ phần Tà Zôn thực hiện đầy đủ các
biện pháp bảo vệ môi trường theo Giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi
trường số 01/GXN-STNMT ngày 29/3/2016 đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp
và tuân thủ các quy định trong hoạt động nổ mìn khai thác đá. Đồng thời theo ý kiến
của đại diện UBND xã Hồng Sơn và UBND xã Hàm Đức, đến nay cử tri không còn
phản ánh việc phát sinh bụi, tiếng ồn, rung chấn từ hoạt động của Công ty TNHH Thép
Trung Nguyên và Công ty Cổ phần Tà Zôn.
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3. Hiện nay, tình trạng ô nhiễm môi trường do Công ty cồn Tùng Lâm,
Trang trại nuôi heo Tuấn Anh tiếp tục xả thải, gây mùi hôi thối rất khó chịu. Cử
tri đã kiến nghị nhiều lần đề nghị UBND tỉnh có hướng sớm giải quyết dứt điểm
tình trạng trên (cử tri xã Tân Đức, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân):
- Đối với Nhà máy cồn Tùng Lâm:
Ngày 01/7/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận đã phối hợp với
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cùng với các đơn vị, địa phương liên quan
của 02 tỉnh Bình Thuận và Đồng Nai cùng giám sát tình hình hoạt động, việc thực hiện
các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường tại Nhà máy sản xuất cồn của Công ty
TNHH MTV Nhà máy sản xuất cồn Tùng Lâm. Qua kiểm tra, hệ thống xử lý nước thải
đang vận hành bình thường, nước thải sau xử lý được tái sử dụng cho hoạt động sản
xuất, không xả vào sông Ui, nước giải nhiệt được thu về hồ số 3 và hồ giải nhiệt làm
nguội để tái sử dụng; kết quả phân tích mẫu nước thải sau xử lý, so với cột B, QCVN
60-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sản xuất cồn nhiên
liệu đều đạt giới hạn cho phép. Liên quan đến việc mùi hôi phát sinh, Đoàn kiểm tra
ghi nhận mùi hôi phát sinh từ bể biogas do bạt phủ hầm biogas bị rách và đã yêu cầu
Công ty phải khẩn trương khắc phục, không để mùi hôi tiếp tục phát tán gây ảnh hưởng
đến đời sống của người dân xung quanh.
Qua thông tin của địa phương, từ tháng 7/2020 cho đến nay, người dân tại địa
phương không có ý kiến phản ánh về tình trạng mùi hôi phát sinh từ Nhà máy cồn Tùng
Lâm.
- Đối với trang trại chăn nuôi heo Tuấn Anh:
Ngày 16/6/2020, Sở đã phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường – Công an tỉnh,
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hàm Tân, UBND xã Thắng Hải kiểm tra việc
khắc phục hậu quả vi phạm hành chính đối với trang trại chăn nuôi heo nái sinh sản
của Công ty TNHH Trang trại Tuấn Anh. Qua kiểm tra, Công ty đã chấp hành nộp tiền
phạt vi phạm hành chính và thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả như: Đã gia cố
bờ hồ lưu chứa nước thải tại các vị trí bị sạt lở trước đây, thay bạt phủ hầm biogas và
đào thêm 02 hồ chứa nước thải sau xử lý và 01 hồ dự phòng khi hệ thống xử lý nước
thải gặp sự cố (tất cả các hồ đều lót bạt chống thấm); tăng cường vệ sinh chuồng trại
và thực hiện các biện pháp giảm thiểu mùi hôi theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và
Môi trường. Từ tháng 9/2020 cho đến nay, người dân tại địa phương không có ý kiến
phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường của trang trại.
4. Hiện nay, trên địa bàn huyện có nhiều trường hợp người dân có đất khai
hoang từ trước đây đề nghị cấp GCNQSDĐ nhưng cử tri được thông báo là đang
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chờ quy định của tỉnh về hạn mức giao đất. Đề nghị UBND tỉnh sớm thông qua
quy định hạn mức giao đất khai hoang để có cơ sở cấp Giấy CNQSDĐ cho dân
(cử tri huyện Hàm Tân):
Ngày 02/01/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 01/2020/QĐUBND về quy định hạn mức công nhận đất nông nghiệp do tự khai hoang; mức đất và
chế độ quản lý việc xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang,
nghĩa địa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Trên cơ sở Quyết định nêu trên của Ủy ban
nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản đề nghị UBND các huyện, thị
xã, thành phố thực hiện nhằm giải quyết thỏa đáng những khó khăn, vướng mắc của
các hộ dân theo đúng quy định.
III. Sở Công Thương: 01 nội dung
1. Trên địa bàn thôn Hiệp Tân hiện chưa được hạ thế nguồn điện 0,4kV,
đời sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn. Cử tri tiếp tục kiến nghị tỉnh quan
tâm có kế hoạch ghi vốn đầu tư xây dựng (cử tri xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận
Nam).
Chủ trương đầu tư lưới điện nêu trên đã được UBND huyện Hàm Thuận Nam
và các sở, ngành liên quan của tỉnh thống nhất đề nghị Công ty Điện lực Bình Thuận
đầu tư lưới điện trung hạ thế và trạm biến áp để bán điện trực tiếp cho các hộ dân. Tuy
nhiên, việc đầu tư này chưa thể thực hiện ngay do kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ
bản năm 2020 (đã lập cuối năm 2019) của Công ty Điện lực Bình Thuận không có công
trình này.
Vừa qua, Công ty Điện lực Bình Thuận đã đăng ký kế hoạch vốn đầu tư xây
dựng năm 2021 của ngành điện để đầu tư công trình này. Khối lượng dự kiến đầu tư
xây dựng mới 2,8km đường dây trung thế 1 pha, 5 trạm biến áp 50kVA và 4,5km đường
dây hạ thế; Tổng kinh phí dự kiến khoảng 4,7 tỷ đồng. Trình tự, thủ tục gồm nhiều
bước theo các quy định hiện hành về đầu tư, xây dựng công trình; Công ty sẽ nỗ lực
hoàn thành đầu tư sớm để bán điện trực tiếp cho các hộ dân.
Quá trình triển khai công trình đề nghị bà con thôn Hiệp Tân hỗ trợ và đồng
thuận trong việc giải quyết mặt bằng để công trình triển khai thi công thuận lợi.
B. VỀ LĨNH VỰC QUY HOẠCH - XÂY DỰNG - GIAO THÔNG - TÀI
CHÍNH: 08 NỘI DUNG
I. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: 04 nội dung
1. Vào tháng 7 và 8/2019 kênh chính của đập thủy lợi Tà Pao vỡ hai lần làm
ngập úng 20,60 ha lúa; 4,4 ha ao sen đang thu hoạch; 0,12 ha cây ớt. Cử tri đề

CÔNG BÁO/Số 03+04/Ngày 08-01-2021

12

nghị UBND tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư công trình quan tâm hỗ trợ sản xuất cho nông
dân (cử tri xã Sùng Nhơn, huyện Đức Linh).
Từ ngày 06/8/2019 đến ngày 10/8/2019, do ảnh hưởng thời tiết nên trên địa bàn
02 huyện Đức Linh và Tánh Linh xảy ra mưa lớn kéo dài, gây lũ dọc theo kênh chính
Bắc- hệ thống thủy lợi Tà Pao. Lượng nước từ các nhánh suối thượng nguồn đổ về rất
lớn, tràn vào kênh chính Bắc, làm ngập toàn bộ kênh, gây ngập trên diện rộng thuộc
địa bàn xã Sùng Nhơn.
Ngày 10/02/2020, UBND huyện Đức Linh có Tờ trình số 21/TTr-UBND đề nghị
hỗ trợ khắc phục thiệt hại sản xuất nông nghiệp do thiên tai trên địa bàn huyện Đức Linh
năm 2019; trong đó, có tổng hợp thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn xã Sùng Nhơn.
Ngày 16/4/2020, UBND tỉnh có Quyết định số 871/QĐUBND về việc hỗ trợ kinh phí
khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn huyện Đức Linh, Tánh Linh, Hàm
Thuận Bắc và Bắc Bình trong năm 2019; theo đó, huyện Đức Linh được hỗ trợ 4.155
triệu đồng (bao gồm xã Sùng Nhơn 558,42 triệu đồng). Hiện nay, địa phương đã chi trả
xong tiền hỗ trợ cho bà con xã Sùng Nhơn có diện tích bị thiệt hại do thiên tai.
2. Trước đây trên địa bàn xã Hàm Kiệm, Công ty nước sạch tỉnh có xây
dựng một hồ chứa nước trên sông Cát dẫn nước về Nhà máy xử lý cho bà con
trong xã sử dụng; hiện nay nguồn nước được lấy trực tiếp từ sông Cát, không lấy
từ hồ chứa. Cử tri kiến nghị Công ty nước sạch tỉnh cải tạo lại hồ chứa để lấy
nguồn nước từ sông Cát xử lý cho nhân dân sử dụng đảm bảo vệ sinh (cử tri xã
Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam).
Năm 2020, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đã bố trí
2.700 triệu đồng từ nguồn vốn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp để đầu tư bổ sung
cụm xử lý lắng, lọc có công suất 1.500 m3/ngày. Hiện nay, công trình đã thi công hoàn
thành và đưa vào sử dụng từ tháng 7/2020, cơ bản đáp ứng nhu cầu nước sạch của các
hộ dân và chất lượng nước đạt theo QCVN 01:2009/BYT của Bộ Y tế về chất lượng
nước cấp cho ăn uống.
Nhà máy nước Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam hiện nay đang vận hành với
công suất trên 1.000m3/ngày đêm, có nhiệm vụ cung cấp nước cho nhân dân xã Hàm
Kiệm, xã Hàm Cường và bổ sung nguồn nước cho xã Hàm Mỹ. Nguồn nước thô cung
cấp cho Nhà máy nước Hàm Kiệm được khai thác từ bưng Cà Na và Suối Cát. Năm
2017, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đầu tư hố thu nước thô
trên Sông Cát (không phải hồ chứa như cử tri kiến nghị) để dẫn nước về nhà máy xử
lý. Vừa qua, do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng kéo dài gây tình trạng hạn hán, làm
nguồn nước từ Suối Cát suy giảm. Mặt khác, nhu cầu sử dụng nước của nhân dân ngày
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càng tăng cao, nên lượng nước thô lấy ở hố thu nước không đáp ứng lưu lượng, phải
hút thêm trực tiếp từ Sông Cát mới đủ đáp ứng. Nguồn nước thô sau khi bơm dẫn về
nhà máy được châm hóa chất keo tụ và xử lý qua hệ thống lắng, lọc và châm chlor để
diệt khuẩn. Nước sạch sau khi xử lý cung cấp cho khách hàng sử dụng có các tiêu chí
như: Độ đục, độ PH, chlor dư… đều đạt theo quy chuẩn Việt Nam (QCVN 01:
2009/BYT của Bộ Y tế) về chất lượng nước cấp cho ăn, uống. Mặt khác, tháng 8 năm
2020, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đã đưa vào sử dụng cụm
xử lý lắng, lọc có công suất 1.500 m3/ngày, cơ bản đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch
của các hộ dân và chất lượng nước đạt theo QCVN 01:2009/BYT của Bộ Y tế về chất
lượng nước cấp cho ăn uống nên không cần phải cải tạo lại hố thu nước thô trên Sông
Cát (cử tri gọi là hồ chứa).
3. Năm 2019, UBND tỉnh đầu tư xây dựng đường ống nước sạch trên địa
bàn xã nhưng đến nay chưa hoàn thành. Cử tri kiến nghị UBND tỉnh đôn đốc đơn
vị thi công đẩy nhanh tiến độ để sớm có nguồn nước sinh hoạt, nhất là vào mùa
khô (cử tri xã Mương Mán, huyện Hàm Thuận Nam)
Công trình cấp nước xã Mương Mán, Hàm Mỹ, Hàm Thạnh thuộc huyện Hàm
Thuận Nam do Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và phát
triển nông thôn tỉnh Bình Thuận làm Chủ đầu tư. Hiện nay, công trình đã thi công cơ
bản hoàn thành; Chủ đầu tư đang hoàn chỉnh hồ sơ trình Sở Xây dựng kiểm tra công
tác nghiệm thu, đưa vào sử dụng. Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông
thôn (đơn vị nhận bàn giao) đang phối hợp kiểm tra và vận hành thử, đồng thời đang
lắp đặt đồng hồ cho người dân. Dự kiến sẽ hoàn thành chạy thử, đưa vào sử dụng vào
đầu năm 2021.
4. Việc hút cát tại lòng hồ thủy lợi Tà Pao hiện nay gây sạt lở đất của nhân
dân, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo, kiểm tra và có giải pháp cụ thể (cử tri xã La
Ngâu, huyện Tánh Linh).
Ngày 18 tháng 3 năm 2020, Chi cục Thủy lợi tỉnh đã chủ trì phối hợp với UBND
huyện Tánh Linh, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác công trình
thủy lợi Bình Thuận và UBND xã La Ngâu kiểm tra thực địa vị trí phản ảnh của cử tri
xã La Ngâu. Kết quả kiểm tra như sau:
Hiện nay, toàn bộ diện tích đất trong lòng hồ Tà Pao đã được nhà nước thu hồi,
đền bù, trong đó có một phần diện tích thuộc xã La Ngâu. Toàn bộ diện tích này do
UBND huyện Tánh Linh quản lý và vẫn để cho người dân tiếp tục sản xuất, canh tác
trong lòng hồ.
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Dự án nạo vét lòng hồ Tà Pao được UBND tỉnh cho phép Công ty Trách nhiệm
hữu hạn Thiết kế - Xây dựng và Thương mại Hoài Đức (gọi tắt là Công ty Hoài Đức)
thực hiện với diện tích nạo vét 3,3 ha dọc theo sông La Ngà, đi qua địa phận 03 xã
Đồng Kho, Đức Bình và La Ngâu. Tuy nhiên, qua kiểm tra, hiện nay Công ty Hoài Đức
chưa tác động thi công nạo vét đến phần đất thuộc địa bàn xã La Ngâu. Bên cạnh đó,
tại thời điểm kiểm tra hiện trạng đường bờ ổn định, không có hiện tượng sạt lở.
Theo lãnh đạo UBND xã La Ngâu và Trạm quản lý Tà Pao, khi chưa có các dự
án nạo vét tận thu cát, hằng năm dọc theo hai bên bờ sông La Ngà (trong đó có đoạn
sông đi qua xã La Ngâu) thường xuyên xuất hiện sạt lở vào mùa mưa lũ và khi Thủy
điện Hàm Thuận Đa Mi xả lũ.
Trong quá trình nạo vét, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tánh Linh và
Trạm Tà Pao (trực thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác công
trình thủy lợi Bình Thuận) luôn kiểm tra, giám sát, đến nay chưa phát hiện các yếu tố
ảnh hưởng đến môi trường, cũng như sạt lở, ảnh hưởng đến an toàn công trình. Đồng
thời, trong quá trình tiếp xúc cử tri của UBND xã La Ngâu, nội dung ý kiến cử tri nêu
trên đã được Lãnh đạo UBND xã La Ngâu trả lời, giải đáp thỏa đáng và được cử tri
đồng thuận, đến nay không có phát sinh phản ánh, kiến nghị gì thêm.
II. Sở Giao thông Vận tải: 03 nội dung
1. Cử tri đề nghị Sở Giao thông vận tải quan tâm thực hiện nạo vét hệ thống
cống thoát nước một số tuyến đường đảm bảo an toàn giao thông trong mùa mưa:
Tuyến đường ĐT.717 đoạn đi qua xã Bắc Ruộng, dọc Quốc lộ 55 trong địa bàn
bản 1, xã La Ngâu (cử tri xã Bắc Ruộng, La Ngâu, huyện Tánh Linh).
- Tuyến đường ĐT.717:
Qua kiểm tra, đoạn tuyến ĐT.717 qua khu vực xã Bắc Ruộng có rãnh đất gom
nước thoát về các vị trí cống ngang đường. Tuy nhiên, đoạn rãnh trên bị bồi lấp do
người dân san lấp tạo lối ra vào nhà.
Để giải quyết tình trạng trên, Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo đơn vị quản lý
bảo trì đường bộ thường xuyên nạo vét, khơi thông hệ thống cống rãnh thoát nước tại
đoạn tuyến nêu trên, đồng thời UBND huyện Tánh Linh vận động các hộ dân đặt cống
tại vị trí rãnh thoát nước để làm lối ra, vào nhà và có biện pháp ngăn chặn các hoạt
động san lấp mặt bằng trái phép làm ảnh hưởng đến việc thoát nước và an toàn giao
thông trên tuyến.
- Tuyến Quốc lộ 55 đoạn qua địa bàn bản 1, xã La Ngâu:
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Qua kiểm tra, đoạn rãnh tuyến Quốc lộ 55 (phía đồi) thường xuyên bị bồi lấp do
các hoạt động của người dân như: san lấp tạo lối ra vào nhà, san lấp mặt bằng,…
Sở GTVT đã chỉ đạo đơn vị quản lý bảo trì đường bộ nạo vét, khơi thông hệ
thống cống rãnh thoát nước tại đoạn tuyến nêu trên. Tuy nhiên, để giải quyết tình trạng
trên, UBND tỉnh giao UBND huyện Tánh Linh có trách nhiệm vận động các hộ dân
đặt cống tại vị trí rãnh thoát nước để làm lối ra, vào nhà và có biện pháp ngăn chặn các
hoạt động đào đất đồi núi, san lấp mặt bằng trái phép làm ảnh hưởng đến việc thoát
nước và an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 55.
2. Việc xây dựng đường giao thông nông thôn năm 2019 phần kinh phí của
tỉnh chưa quyết toán được, kinh phí các năm về trước của tỉnh vẫn còn nợ, nên
rất khó khăn để tiếp tục thực hiện, nhằm góp phần đạt chuẩn nông thôn mới ở
địa phương. Đề nghị tỉnh quan tâm sớm giải quyết (cử tri xã Tân Xuân, huyện
Hàm Tân; xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam; thị trấn Lương Sơn, huyện
Bắc Bình).
Việc sắp xếp và phân khai nguồn vốn để thực hiện làm đường giao thông theo
Đề án luôn được UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan đặc biệt quan tâm. Mặc dù
ngân sách tỉnh còn khó khăn nhưng UBND tỉnh đã cân đối khoảng kinh phí khá lớn để
bố trí cho Đề án. Hàng năm, trên cơ sở báo cáo của các huyện, Sở Giao thông vận tải
và Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp tham mưu UBND tỉnh bố trí kịp thời nguồn vốn
cho các huyện để triển khai làm đường giao thông nông thôn theo Đề án, tổng số kinh
phí bố trí cho các huyện, thị xã, thành phố giai đoạn 2016 – 2020 là 306,9 tỷ đồng.
Trên cơ sở kế hoạch vốn UBND tỉnh phân khai cho các địa phương, UBND các
huyện có trách nhiệm phân khai chi tiết từng công trình cụ thể để phù hợp với tình hình
thực hiện của địa phương và UBND tỉnh đã lưu ý, các địa phương phân khai ưu tiên
cho thanh toán nợ các công trình giao thông nông thôn đã thực hiện, bố trí vốn cho các
công trình giao thông nông thôn thuộc các xã phải hoàn thành tiêu chí xây dựng nông
thôn mới. Do đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện sắp xếp, bố trí nguồn vốn hợp
lý, phát huy hiệu quả đầu tư, tránh để nợ đọng.
3. Hiện nay dọc tuyến đường ĐT.717 nhất là đoạn đường trước cổng trường
tiểu học 1 xã Măng Tố (mới) xuống cấp trầm trọng, nhân dân đi lại rất khó khăn
và dễ gây ra tai nạn giao thông. Cử tri đề nghị UBND tỉnh quan tâm sớm khắc
phục sửa chữa đoạn đường trên (cử tri xã Măng Tố, xã Đức Phú, huyện Tánh
Linh).
Sở GTVT đã sửa chữa đoạn đường trước cổng Trường tiểu học 1 thuộc xã Măng
Tố, huyện Tánh Linh đảm bảo việc lưu thông của nhân dân.
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Đối với dự án đầu tư Đường đến trung tâm các xã Đồng Kho, Huy Khiêm, Bắc
Ruộng, Măng Tố, Đức Tân, Nghị Đức, Đức Phú, huyện Tánh Linh (ĐT.717): UBND
tỉnh đã phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán tại Quyết định số 2090/QĐ-UBND
ngày 27/8/2020. Hiện Sở GTVT đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng
công trình (đã phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật). Dự kiến bắt đầu triển
khai thi công giữa 11 năm 2020.
III. Sở Kế hoạch và Đầu tư: 01 nội dung
1. Các hộ dân có đất bị thu hồi trong Dự án hồ chứa nước Sông Dinh 3 bị
ngập úng nhiều năm nay, không sản xuất được, dân bị thiệt hại về kinh tế nặng
nề. Tỉnh đã có chủ trương đền bù cho dân, tuy nhiên đến nay vẫn còn có một số
hộ chưa được hỗ trợ đền bù. Cử tri tiếp tục kiến nghị tỉnh bố trí kinh phí sớm đền
bù để nhân dân ổn định đời sống (cử tri xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân)
Ngày 11/9/2020, UBND tỉnh đã có Tờ trình số 3500/TT-UBND trình Hội đồng
nhân dân tỉnh xem xét bố trí 48.101 triệu đồng để chi trả đền bù cho các hộ dân liên
quan dự án Hồ chứa nước Sông Dinh 3, huyện Hàm Tân. Ngày 01/10/2020 HĐND tỉnh
đã tổ chức cuộc họp thống nhất thông qua nội dung trên. Trên cơ sở thống nhất của
HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh ghi kế
hoạch vốn để chi trả đền bù giải tỏa cho các hộ dân theo kiến nghị nêu trên.
C. VỀ LĨNH VỰC VĂN XÃ - NỘI CHÍNH: 03 NỘI DUNG
I. Sở Giao thông vận tải: 01 nội dung
1. Tại điểm giao cắt giữa đường tỉnh lộ ĐT 710 với đường sắt tại xã Suối
Kiết, cung đường cong, cua rất nguy hiểm, thường xảy ra tai nạn. Cử tri đề nghị
Sở Giao thông vận tải quan tâm khảo sát lắp bảng báo hiệu, gờ giảm tốc (cử tri
xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh).
Qua khảo sát, tại điểm giao cắt tuyến đường ĐT.720 (tên cũ ĐT.710) với đường
sắt thuộc xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh đã có bố trí đầy đủ hệ thống an toàn giao
thông, cụ thể: chốt gác có nhân viên đường sắt trực 24/24h, đèn cảnh báo, biển báo
hiệu đường bộ giao nhau với đường sắt, rào chắn tự động, gờ giảm tốc 02 hướng.
II. Sở Y tế: 01 nội dung
1. Đề nghị trang bị máy phát điện cho Phòng khám đa khoa khu vực Mê
Pu, thuộc Trung tâm y tế huyện Đức Linh để đảm bảo việc khám, chữa bệnh khi
bị mất điện (cử tri xã Sùng Nhơn, huyện Đức Linh).
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Ngày 17/7/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1650/QĐUBND
về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm máy phát điện
100KVA năm 2020 do Trung tâm Y tế huyện Đức Linh làm chủ đầu tư. Đến nay, Trung
tâm Y tế huyện Đức Linh đang tiến hành các thủ tục đấu thầu (đã tổ chức mở thầu,
đang xét thầu). Trung tâm Y tế huyện Đức Linh (Phòng khám đa khoa khu vực Mê Pu)
đã được bàn giao và sử dụng máy phát điện mới trong tháng 10/2020.
III. Sở Giáo dục và Đào tạo: 01 nội dung
1. Hiện nay, đa số học sinh tiểu học là con em dân tộc Chăm học tập tại
Trường Tiểu học Tân Thắng 2 có học môn tiếng Chăm, nhưng sách học tiếng
Chăm thiếu, thường xuyên thay đổi, học sinh nghèo không có điều kiện trang bị.
Đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí mua sách để tạo điều kiện thuận lợi việc
dạy và học tiếng Chăm (cử tri xã Tân Thắng - huyện Hàm Tân).
Phòng GDĐT huyện Hàm Tân phối hợp với Phòng Tài chính huyện Hàm Tân
tham mưu UBND huyện Hàm Tân về cấp kinh phí mua sách giáo khoa tiếng Chăm cho
học sinh dân tộc thiểu số học tiếng Chăm tại Trường TH Tân Thắng 2 (Theo Quyết
định số 1979/QĐ-UBND ngày 03/9/2020 của UBND huyện Hàm Tân về cấp kinh phí
mua sách giáo khoa tiếng Chăm cho học sinh dân tộc thiểu số tại Trường TH Tân Thắng
2). Năm học 2020-2021, Nhà trường chủ động nguồn kinh phí được cấp mua bổ sung
sách giáo khoa đủ cho 100% học sinh dân tộc Chăm từ lớp 1 đến lớp 5 để học tập.
Đồng thời, địa phương đã thực hiện đúng, đủ, kịp thời chế độ chính sách đối với giáo
viên dạy tiếng dân tộc Chăm là 0.3 mức lương tối thiểu theo Nghị định số 82/2010/NĐCP ngày 15/07/2010 của Chính phủ./.
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Phụ lục 3
25 KIẾN NGHỊ ĐANG GIẢI QUYẾT
(Kèm theo Nghị quyết số 47/NQ-HĐND
ngày 03/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
A. LĨNH VỰC SẢN XUẤT, TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG: 07 NỘI DUNG
I. Sở Tài nguyên và Môi trường: 02 nội dung
1. Cử tri kiến nghị UBND tỉnh thu hồi khu đất giao cho Công ty cổ phần
Hoàng Việt hiện nay đang bỏ hoang, không sử dụng giao lại cho địa phương quản
lý nhằm tránh việc lấn chiếm, cư trú trái phép, mất mỹ quan, ảnh hưởng đến môi
trường và an ninh trật tự (cử tri xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong).
Ngày 09/9/2020, UBND tỉnh đã có Công văn số 4206/VP-KT ngày 09/9/2020
về việc xử lý khu đất của Công ty Thuốc lá Vĩnh Hảo (tên gọi khác là Công ty Cổ phần
Hòa Việt) tại xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong. Theo đó, UBND tỉnh đã giao Sở Tài
nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và UBND huyện Tuy Phong
khẩn trương xem xét triển khai thực hiện các nội dung theo đề nghị của Sở Tài chính
(liên quan đến khu đất của Công ty Thuốc lá Vĩnh Hảo), sớm đề xuất phương án xử lý
tài sản trên đất (nếu có) và diện tích đất của Công ty Cổ phần Hòa Việt nêu trên, tham
mưu UBND tỉnh giải quyết dứt điểm các kiến nghị của cử tri, không để lãng phí đất
đai và tạo thành điểm gây mất an ninh trật tự tại địa phương.
Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang phối hợp với Công ty để rà soát
thu hồi đất theo quy định. Việc thu hồi đất cần phải có các bước thủ tục thông báo cho
người sử dụng đất biết, lập bản đồ khu đất, kiểm tra hiện trạng…và dự kiến Sở Tài
nguyên và Môi trường sẽ báo cáo UBND tỉnh trong tháng 12/2020.
2. Cử tri tiếp tục kiến nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo Sở Tài nguyên và
Môi trường nghiên cứu các quy định tại Quyết định số 52/2018/QĐ-UBND ngày
27/12/2018 của UBND tỉnh quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các
loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; về quy trình cấp quyền sử dụng đất thời
gian rất chậm; về thực hiện nghĩa vụ tài chính khi chuyển mục đích sử dụng đất
còn bất cập (UBND tỉnh đã tiếp thu, giao Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời tại
Báo cáo số 183/BC-UBND, ngày 10/7/2019, tuy nhiên chưa quy định thời gian để
giải quyết nhu cầu của nhân dân) (cử tri các huyện, thị xã, thành phố) 1
Nội dung kiến nghị đã được cử tri kiến nghị tại các cuộc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7, trước kỳ
họp thứ 8, sau kỳ họp thứ 8 và trước kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh khóa X.
1

CÔNG BÁO/Số 03+04/Ngày 08-01-2021

19

Sở Tài nguyên và Môi trường đã hoàn chỉnh dự thảo theo ý kiến của các sở,
ngành, địa phương tại: Công văn số 2894 /STNMT-CCQLĐĐ ngày 22/6//2020 (lần
1), Công văn số 4135 /STNMT-CCQLĐĐ ngày 10/9/2020 (lần 2), Công văn số
4933/STNMT-CCQLĐĐ ngày 28/10/2020 (lần 3), Sở Tư pháp đã thành lập Hội đồng
tư vấn thẩm định và tổ chức họp thẩm định theo các văn bản đề nghị nói trên. Hiện nay
Sở Tư pháp đang tiếp tục thẩm định lại theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường
Về quy trình cấp quyền sử dụng đất thời gian rất chậm, chưa quy định thời gian
để giải quyết nhu cầu của nhân dân: vấn đề này UBND tỉnh đã trả lời tại Báo cáo số
183/BC-UBND ngày 10/7/2019, theo đó tại Khoản 7 Điều 3 Quyết định số
14/2018/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết
định số 73/2015/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh quy định thời gian thực
hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình,
cá nhân, cộng đồng dân cư quy định tại Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày
15/5/2014 của Chính phủ là 30 ngày làm việc (không tính thời gian người sử dụng đất
thực hiện nghĩa vụ tài chính, ngày lễ, Tết và không tính thời gian phải thực hiện trích
đo địa chính thửa đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính). Trên cở sở đó đã đề nghị
cử tri nghiên cứu quy định nêu trên để yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện đảm bảo
đúng thời gian quy định. Nếu cơ quan nhà nước trễ hẹn thì phải có văn bản tái hẹn (chỉ
được 01 lần/ 01 hồ sơ), xin lỗi người dân và nêu rõ lý do. Trường hợp nếu cử tri phát
hiện cán bộ, nhân viên có sự sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà, kéo dài thời gian giải
quyết hồ sơ, thì phản ánh trực tiếp đến lãnh đạo đơn vị đó hoặc lãnh đạo cấp trên trực
tiếp theo số điện thoại đường dây nóng đã niêm yết công khai tại đơn vị hoặc trên
Website của Sở Tài nguyên và Môi trường để có sự chỉ đạo xử lý giải quyết theo đúng
quy định, kể cả xử lý trách nhiệm của người đứng đầu.
Về thực hiện nghĩa vụ tài chính khi chuyển mục đích sử dụng đất còn bất cập,
chưa quy định thời gian để giải quyết nhu cầu của nhân dân: vấn đề này đã có quy định
cụ thể thời gian xác định nghĩa vụ tài chính, theo đó:
+ Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký
đất đai gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định và ra thông báo thực hiện
nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính (khoản 7 Điều
3 Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 09/2/2018 của UBND tỉnh;
+ Cơ quan thuế trong thời gian không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ
hồ sơ đối với trường hợp không có Khoản mà người sử dụng đất được trừ vào tiền sử
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dụng đất, tiền thuê đất phải nộp (khoản 3 Điều 12 Thông tư 88/2014/TT-BTNMT-BTC
ngày 22/6/2016) thì ra Thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.
Các quy định nêu trên đã rõ ràng và cụ thể, đề nghị cử tri nghiên cứu quy định
nêu trên để yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện đảm bảo đúng thời gian quy định.
UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định nêu trên.
II. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 02 nội dung
1. Cử tri đề nghị UBND tỉnh xem xét ban hành Quyết định chính thức thay
cho Quyết định tạm thời số 1402/QĐ-UBND ngày 04/6/2018 của UBND tỉnh quy
định về dẫn dụ nuôi chim yến. Đồng thời, đề nghị tỉnh cần nghiên cứu lại việc
không cho 02 thị trấn Tân Nghĩa và Tân Minh nuôi chim yến là không phù hợp
vì đây là các thị trấn miền núi của huyện Hàm Tân (cử tri thị trấn Tân Nghĩa, Tân
Minh, huyện Hàm Tân)²
+ Về kiến nghị xem xét ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 1402/QĐ-UBND
về việc Quy định tạm thời về quản lý dẫn dụ và gây nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh:
Hiện nay, Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo Tờ trình,
dự thảo Nghị quyết về quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn,
khu dân cư không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ di
dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bình
Thuận theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 27/10/2020, để tham mưu UBND
tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thông qua kỳ họp HĐND tỉnh gần nhất trong
năm 2021. Khi Nghị quyết được ban hành sẽ quy định rõ khu vực nào của thị trấn Tân
Nghĩa và thị trấn Tân Minh không được phép nuôi chim yến.”
+ Về kiến nghị nghiên cứu lại việc không cho 02 thị trấn Tân Nghĩa và Tân Minh
nuôi chim yến là không phù hợp vì đây là các thị trấn miền núi của huyện Hàm Tân:
Hiện nay, Sở Nông nghiệp và PTNT đang thực hiện các bước hoàn tất hồ sơ dự
thảo Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố,
thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến và chính
sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên
địa bàn tỉnh Bình Thuận để tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem
xét thông qua tại kỳ họp HĐND tỉnh gần nhất trong năm 2021. Khi Nghị quyết được
ban hành sẽ quy định rõ khu vực nào của thị trấn Tân Nghĩa và thị trấn Tân Minh không
được phép nuôi chim yến.
Nội dung kiến nghị đã được cử tri kiến nghị tại cuộc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8 và trước kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa X.
2
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2. Hiện nay, 37 hộ dân nhận khoán bảo vệ rừng chưa nhận được chế độ
khoán bảo vệ rừng theo chương trình Jica - Nhật Bản trong quý I, II/2020. Cử tri
đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục kiểm lâm tỉnh quan tâm sớm giải quyết
(cử tri xã Phan Lâm, huyện Bắc Bình).
Đối với quý I, II năm 2020, hiện nay đã hoàn tất thủ tục nghiệm thu, trình Ban
quản lý Dự án Trung ương để cấp kinh phí; dự kiến sẽ chi trả tiền nhận khoán bảo vệ
rừng cho bà con trong tháng 12/2020.
III. Ban Dân tộc: 01 nội dung
1. Một số hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số thôn Láng Gòn 2 đề nghị tỉnh
xem xét cấp đất sản xuất cho đồng bào dân tộc tại xã Tân Xuân, nhằm ổn định
sản xuất, đảm bảo đời sống của bà con (cử tri xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân).
Thực hiện ý kiến của UBND tỉnh, ngày 18/8/2020, Ban Dân tộc tỉnh đã có Công
văn số 554/BDT-NV đề nghị các huyện rà soát lại, thống kê hiện trạng và tình hình
quản lý, sử dụng đất trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; trên cơ sở đó, sẽ phối hợp
với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn
vị liên quan đề xuất các giải pháp giải quyết cấp đất cho đồng bào dân tộc thiểu số
(trong đó có huyện Hàm Tân) trước mắt và lâu dài theo quy định; đồng thời, sẽ tham
mưu UBND tỉnh văn bản báo cáo, kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn giải quyết theo quy định.
IV. Sở Kế hoạch và Đầu tư: 01 nội dung
1. Công ty TNHH xuất khẩu nông sản Hồng Ân được UBND tỉnh cấp phép
thực hiện Dự án trồng và xuất khẩu thanh long, nhưng hiện nay dự án hoạt động
không hiệu quả, nhiều diện tích bỏ hoang. Cử tri kiến nghị tỉnh kiểm tra và thu
hồi dự án (cử tri huyện Bắc Bình).
Dự án Trang trại thanh long Hồng Ân tại xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình được Ủy
ban nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 48121000607 ngày 11/10/2010, với
diện tích khoảng 87 ha. Mục tiêu dự án là trồng cây thanh long.
- Nguồn gốc đất dự án, gồm: 63,6 ha đất do nhà nước quản lý (tromg đó 52,6 ha
Công ty đã được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất và được cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, 11 ha còn lại do UBND xã Hải Ninh quản lý chưa giao đất
cho Công ty); 23,4 ha đất của các hộ dân (Công ty đã thỏa thuận với các hộ dân và đã
được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên cá nhân với diện tích khoảng
17 ha, phần diện tích còn lại khoảng 6,4 ha Công ty chưa thỏa thuận được với các hộ
dân).
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- Hiện trạng dự án:
+ Diện tích được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất 52,6 ha: Công ty đã
tiến hành trồng khoảng 50.000 trụ thanh long trên phần diện tích khoảng 45,9 ha, tuy
nhiên hiện nay hầu như thanh long đã bị chết; xây dựng 01 nhà lưới (gồm 10 khung)
trên diện tích 0,4 ha và khoảng 6,3 ha là đất trống, cây bụi rải rác. Trong thời gian qua,
hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã bị ảnh hưởng do các vụ việc tranh chấp
dân sự với các cá nhân, tổ chức có liên quan. Theo đó, Chi cục thi hành án dân sự quận
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh có Quyết định số 177/QĐ-CCTHA ngày 25/11/2015
về việc tạm dừng đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản,
chuyển đổi, chuyển nhượng, quyền khai thác kinh doanh của doanh nghiệp đối với toàn
bộ tài sản (đất đai, nhà xưởng, máy móc…) của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu nông
sản Hồng Ân. Hiện nay, Công ty đang sắp xếp lại phương án kinh doanh nhằm tiến
hành trồng lại số cây thanh long đã bị chết.
+ Diện tích đã thỏa thuận với người dân và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất khoảng 17 ha: Hiện trạng là đất trống, cây bụi rải rác.
Dự án Trang trại thanh long Hồng Ân đã đi vào hoạt động, tuy nhiên thời gian
qua Công ty gặp một số khó khăn liên quan đến thỏa thuận đất đai và tranh chấp dân
sự gây ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.
Ngày 14/09/2020, UBND huyện Bắc Bình có văn bản số 2156/UBND-SX kiến
nghị về việc sử dụng đất của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu nông sản Hồng Ân theo
đề nghị của cử tri địa phương. Trên cơ sở đó, Văn phòng UBND tỉnh đã có văn bản số
4695/VP-KT ngày 09/10/2020 truyền đạt chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê
Tuấn Phong giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và
Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ngành liên quan căn cứ
chức năng, nhiệm vụ được giao để kiểm tra, nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân
tỉnh xem xét, giải quyết kiến nghị của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình tại công văn
nêu trên.
Ngày 24/09/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 4505/SKHĐT-HTĐT
đề nghị Công ty TNHH Xuất nhập khẩu nông sản Hồng Ân báo cáo tiến độ thực hiện
dự án và các khó khăn, vướng mắc có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện dự
án tại xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình. Ngày 05/10/2020, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu
nông sản Hồng Ân có văn bản số 01/BC-CTHA/2020 báo cáo tiến độ triển khai dự án.
Theo đó, Công ty cho rằng đã triển khai trồng thanh long đúng mục tiêu quy định, tuy
nhiên đến thời điểm năm 2016 thì Công ty gặp tranh chấp tài sản với Công ty Cổ phần
Xuất nhập khẩu Khiết Tường. Đến nay, vụ việc nêu trên được Cơ quan Cảnh sát điều

CÔNG BÁO/Số 03+04/Ngày 08-01-2021

23

tra Công an tỉnh Bình Thuận thụ lý giải quyết theo Quyết định khởi tố vụ án số 18/PC44
ngày 09/05/2018. Ngày 14/01/2019, Công ty đã có văn bản số 03/CV-CTHA/2019 gửi
Vụ 2 Vụ Kiểm sát nhân dân tối cao kiến nghị các nội dung liên quan đến sự việc.
Bên cạnh đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đã nhận được văn bản số
429/CTHADS-NV ngày 02/11/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận
về việc đề nghị phối hợp cung cấp thông tin trong thi hành án dân sự liên quan đến dự
án Trang trại thanh long của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu nông sản Hồng Ân. Theo
đó, Chi cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận đang thụ lý thi hành Bản án, quyết
định số 48/2014/QĐST-DS ngày 22/01/2014 của Tòa án nhân dân Quận Gò Vấp, thành
phố Hồ Chí Minh đối với ông Trương Thanh Vĩnh Phúc và bà Nguyễn Thị Ngọc Trinh,
đồng thời là Tổng giám đốc và thành viên Công ty TNHH Xuất nhập khẩu nông sản
Hồng Ân. Cơ quan thi hành án đang kê biên tài sản là quyền sử dụng đất của 05 thửa
đất nằm xen kẻ trong diện tích đất dự án Trang trại thanh long Hồng Ân.
Trong thời gian đến, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Tài
nguyên và Môi trường, UBND huyện Bắc Bình và các cơ quan liên quan theo dõi, rà
soát các nội dung liên quan đến dự án của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu nông sản
Hồng Ân để giải quyết kiến nghị của cử tri địa phương sau khi có kết luận của cơ quan
thi hành án.
V. Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh: 01 nội dung
1. Khu công nghiệp Tuy Phong do Công ty TNHH Tân Đại Tiền đầu tư xây
dựng hạ tầng, nhưng đến nay chưa có nhà đầu tư thứ cấp vào đầu tư. Cử tri kiến
nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ; đồng thời hỗ
trợ, kêu gọi các nhà đầu tư thứ cấp vào đầu tư nhằm giải quyết việc làm, tăng thu
nhập, ổn định đời sống nhân dân địa phương3
1.1. Tình hình đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Tuy Phong:
Trong Quý III/2020, Chủ đầu tư hạ tầng KCN tiếp tục đầu tư xây dựng các tuyến
đường D1, D2, N1; thi công xây dựng các mương thoát nước M1, M2, M3, M5 của
KCN, giá trị thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng đạt 7,585 tỷ đồng. Lũy kế giá trị đầu
tư xây dựng hạ tầng KCN đạt 22,132 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư thực hiện dự án đến
nay đạt 153,089/370,000 tỷ đồng, đạt 41,4% dự toán đầu tư toàn bộ dự án. Kế hoạch
quý IV/2020, chủ đầu tư tiếp tục thi công các tuyến đường còn lại; triển khai thi công
nhà máy xử lý nước thải KCN, công suất 2.000m1/ngày đêm (giai đoạn 1) và đầu tư

3 Nội dung kiến nghị đã được
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xây dựng nhà máy cấp nước công suất 5.000m3/ngày đêm (giai đoạn 1) phục vụ cho
KCN. Giá trị đầu tư xây dựng dự kiến khoảng 64 tỷ đồng.
1.2. Về thu hút các dự án thứ cấp đầu tư vào KCN:
Thời gian qua, Chủ đầu tư KCN cũng đã nổ lực tìm kiếm, xúc tiến kêu gọi đầu
tư vào KCN. Tuy nhiên do lo ngại về khói bụi (nhà máy nhiệt điện than Vĩnh Tân), khả
năng đáp ứng lao động của địa phương (10.000-12.000 lao động/dự án), cũng như do
ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid – 19… nên các đối tác mới chỉ đến tìm hiểu
và ghi nhận, chưa có quyết định đầu tư vào KCN,…. Thời gian tới, để nhanh chóng thu
hút các dự án thứ cấp đầu tư vào KCN, tạo điều kiện giải quyết việc làm, tăng thu nhập,
ổn định đời sống cho nhân dân địa phương giao Ban Quản lý các KCN tiếp tục tăng
cường đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng KCN theo cam
kết và phối hợp tốt với các Sở ngành, địa phương trong công tác xúc tiến kêu gọi đầu
tư để sớm thu hút các doanh nghiệp thứ cấp đầu tư vào KCN, góp phần giải quyết việc
làm và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.
B. VỀ LĨNH VỰC QUY HOẠCH - XÂY DỰNG - GIAO THÔNG - TÀI
CHÍNH: 16 NỘI DUNG
I. Sở Kế hoạch và Đầu tư: 04 nội dung
1. Dự án 360 m kè biển ở thôn Tiến Đức, xã Tiến Thành do Công ty TNHH Đầu
tư Xây dựng Trường Phúc Hải thực hiện; quá trình triển khai dự án các hộ dân không
được thông báo việc thi công cũng như phương án bồi thường; đồng thời các hộ dân
kiến nghị tỉnh thu hồi việc mở rộng dự án theo Quyết định số 668/QĐ-UBND của
UBND tỉnh Bình Thuận (cử tri xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết) 4.
Vừa qua, tình hình sạt lở tại thôn Tiến Đức, xã Tiến Thành là rất nghiêm trọng,
việc đầu tư tuyến kè chống sạt lở, xâm thực từ biển là rất cấp thiết để đảm bảo hạ tầng
chung khu vực. Để khắc phục, Ủy ban nhân dân tỉnh đã cấp quyết định chủ trương đầu
tư cho Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Trường Phúc Hải đầu tư 02 tuyến kè (550 m
và 360 m) bổ sung vào Dự án Lấn biển, bố trí sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị
phường Đức Long, thành phố Phan Thiết (Chi phí xây dựng tính toán vào chi phí đầu
tư dự án của Chủ đầu tư).

Nội dung kiến nghị đã được cử tri kiến nghị tại cuộc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8 và trước kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa X.
4

CÔNG BÁO/Số 03+04/Ngày 08-01-2021

25

Quá trình triển khai dự án, Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết đã có Công
văn số 3915/UBND-QHĐT ngày 30 tháng 5 năm 2019 gửi đến Ủy ban nhân dân các
địa phương trong vùng dự án và các đơn vị liên quan,
đề nghị tổ chức họp dân để thông báo và công khai niêm yết tất cả các quyết định của
Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến dự án Đồng thời, địa phương cũng đã tổ chức họp
tham vấn cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bởi dự án.
Ngày 26 tháng 02 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Thông báo số 42/TBUBND yêu cầu chủ đầu tư, các sở, ngành, đơn vị có liên quan khẩn trương giải quyết
các thủ tục đầu tư, đền bù giải tỏa để sớm hoàn thành dự án, đảm bảo hạ tầng, chống
xâm thực, sạt lở tại khu vực.
Ngày 20/10/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4096/UBND-ĐTQH triển
khai thực hiện Dự án Lấn biển, bố trí sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị phường
Đức Long, thành phố Phan Thiết. Hiện nay, các Sở, ngành và địa phương đang triển
khai thực hiện.
2. Xã Vĩnh Tân và xã Vĩnh Hảo chịu nhiều ảnh hưởng khi Trung tâm nhiệt
điện Vĩnh Tân đi vào hoạt động. Cử tri đề nghị UBND tỉnh sớm đẩy nhanh việc
bố trí một số cơ sở hạ tầng (đường giao thông, điện chiếu sáng công cộng, cơ sở
giáo dục…) vào vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 để giải quyết phần nào khó
khăn cho người dân (cử tri xã Vĩnh Tân, xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong).
Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang phối hợp với các Sở ngành, UBND huyện
Tuy Phong rà soát danh mục các dự án dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2021-2025
trên địa bàn huyện Tuy Phong, trong đó sẽ ưu tiên đầu tư các công trình hạ tầng kinh
tế - xã hội (đường giao thông, điện chiếu sáng công cộng, cơ sở giáo dục, …) để phục
vụ cho cộng đồng dân cư tại xã Vĩnh Tân, xã Vĩnh Hảo.
3. Thị trấn Tân Nghĩa có 13 tuyến đường chính có tên đường, trong đó có
04 tuyến đường đã được nhựa hóa, 01 tuyến bê tông hóa. Cử tri kiến nghị tỉnh
quan tâm nhựa hóa 08 tuyến đường còn lại (cử tri thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm
Tân).
Việc đầu tư 08 tuyến đường còn lại của thị trấn Tân Nghĩa theo kiến nghị của cử
tri đã được UBND huyện Hàm Tân khảo sát, tổng hợp và đề xuất thực hiện trong kế
hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn vốn ngân sách tập trung
tỉnh tại Tờ trình số 184/TTr-UBND ngày 14/9/2020 đăng ký điều chỉnh kế hoạch đầu
tư công giai đoạn 2021-2025. Theo đó, dự án có tên là Nhựa hóa các tuyến đường nội
thị, thị trấn Tân Nghĩa (giai đoạn 2) (tổng mức đầu tư dự kiến là 16 tỷ đồng). Hiện nay,

CÔNG BÁO/Số 03+04/Ngày 08-01-2021

26

Sở Kế hoạch và Đầu tư đang phối hợp với các sở, ngành, địa phương xây dựng kế
hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Đối với nhu cầu đầu tư dự án trên,
giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với UBND huyện Hàm Tân để xem xét tham
mưu UBND tỉnh cho chủ trương thực hiện đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối các
nguồn vốn.
4. Cử tri đề nghị UBND tỉnh kiến nghị cơ quan chức năng quan tâm nâng
cấp tuyến đường tiếp giáp với QL55 vào khu hành chính (mới) và trường mẫu
giáo xã Sông Phan (cử tri xã Sông Phan, huyện Hàm Tân).
Việc đầu tư nâng cấp tuyến đường tiếp giáp với QL55 vào khu hành chính (mới)
và trường mẫu giáo xã Sông Phan theo kiến nghị của cử tri đã được UBND huyện Hàm
Tân khảo sát, tổng hợp và đề xuất thực hiện trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai
đoạn 2021-2025 từ nguồn vốn ngân sách tập trung tỉnh tại Tờ trình số 184/TTr-UBND
ngày 14/9/2020 đăng ký điều chỉnh kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025. Theo
đó, dự án có tên là Nhựa hóa tuyến đường liên thôn Tân Hưng - An Bình - An Vinh,
xã Sông Phan (Giai đoạn 1) (tổng mức đầu tư dự kiến là 21 tỷ đồng). Hiện nay, Sở Kế
hoạch và Đầu tư đang phối hợp với các sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch đầu
tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Đối với nhu cầu đầu tư dự án trên, giao Sở Kế
hoạch và Đầu tư phối hợp với UBND huyện Hàm Tân để xem xét tham mưu UBND
tỉnh cho chủ trương thực hiện đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối các nguồn vốn.
II. Sở Tài nguyên và Môi trường: 03 nội dung
1. Khi giải tỏa mở rộng đường Hùng Vương có đi qua phần đất sử dụng của
Giáo họ Ngoại Hải, nhưng đến nay chưa được nhà nước áp giá đền bù. Đề nghị
UBND tỉnh sớm giải quyết, vấn đề này đã kiến nghị nhiều lần (03 năm) (cử tri
phường Thanh Hải, thành phố Phan Thiết).
Đối với thửa đất số 74, tờ bản đồ số 02, diện tích 5.115,3m2 trước đây quy chủ
cho hộ ông Nguyễn Ngọc Đức chưa lập hồ sơ bồi thường. Do trước đây tại Biên bản
họp Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành phố Phan Thiết (Hội đồng bồi
thường) số 39/HĐBTHT&TĐC-HVII (KV4+5) ngày 18/5/2017, kết luận: “Thửa
74/5.115,3m2: Không đủ điều kiện bồi thường, do hộ không sử dụng ổn định liên tục
theo quy định tại Điểm h, Điều 64 Luật đất đai 2013”.
Tuy nhiên, tại Biên bản làm việc ngày 24/01/2018, Trung tâm Phát triển quỹ đất
tỉnh (Trung tâm) vận động ông Đức bàn giao phần diện tích đất trong tuyến đường
Hùng Vương, bao gồm: Thửa số 42/97m2; thửa số 41/85,2m2 và diện tích khoảng
1.286m2 thửa 74/5.115,3m2 thuộc dự án Khu dân cư Hùng Vương giai đoạn II
(KV4+5). Ông Nguyễn Ngọc Đức không đồng ý bàn giao phần diện tích nằm trong
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tuyến đường theo đề nghị tại cuộc họp và Ông Đức đề nghị UBND phường Thanh Hải
họp xét lại nguồn gốc đất đối với thửa số 74/5.115,3m2, đồng thời yêu cầu được tạm
ứng 50% số tiền bồi thường.
Tại Biên bản làm việc ngày 25/01/2018, Trung tâm đã thống nhất giải quyết cho
ông Đức ứng trước 200 triệu đồng theo như yêu cầu và tiến hành chi trả cho hộ Ông
tại Phiếu chi ngày 25/01/2018, hộ Ông thống nhất bàn giao phần diện tích trên để Nhà
thầu thi công phần đường.
Sau nhiều lần họp xét tính pháp lý đối với thửa đất số 74/5.115,3m 2, Hội đồng
bồi thường thống nhất kết luận tại Biên bản họp số 06/HĐBTHT&TĐC (HVGĐII,
KV4+5) ngày 26/02/2020: Đối với diện tích 5.115,3m2 thuộc thửa số 74, tờ bản đồ số
02, trước đây quy chủ cho ông Nguyễn Ngọc Đức. Nay UBND phường Thanh Hải họp
xét tính pháp lý quy chủ cho ông Nguyễn Hộ (chết) – bà Võ Thị Đào (chết) và các con,
hộ bà Dương Thị Lệ Hằng và Giáo họ Ngoại Hải. Để có cơ sở thực hiện việc quy chủ,
giao Trung tâm phối hợp Trung tâm kỹ thuật TN&MT, UBND phường Thanh Hải và
các hộ dân xác định vị trí, diện tích đất tại thực địa và trích lục thửa đất để làm cơ sở
cho Trung tâm thực hiện các bước tiếp theo, theo quy định.
Thực hiện theo kết luận của Hội đồng bồi thường, Trung tâm đã có Giấy mời số
676/GM-PTQĐ ngày 29/4/2020 và số 705/GM-PTQĐ ngày 06/5/2020 mời Trung tâm
Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường, UBND phường Thanh Hải và các hộ dân có liên
quan đến đo đạc xác định ranh mốc tách thửa diện tích 5.115,3m2, thửa số 74, tờ bản
đồ số 02 trước đây quy chủ cho ông Nguyễn Ngọc Đức, để có cơ sở quy chủ lại cho
các hộ: ông Nguyễn Hộ (chết) – bà Võ Thị Đào (chết) và các con, hộ bà Dương Thị Lệ
Hằng và Giáo họ Ngoại Hải theo kết luận của Hội đồng.
Ngày 12/5/2020, tại thực địa thửa đất số 74, tờ bản đồ số 02 tổ đo đạc tiến hành
tách thửa cho các hộ theo kết luận của Hội đồng nhưng hộ ông Nguyễn Ngọc Đức
không đồng ý cho tổ đo đạc thực hiện, nên việc đo đạc tách thửa không thực hiện được.
Ngày 26/6/2020, UBND thành phố Phan Thiết có Công văn số 4322/UBND-TC về
việc giải quyết kiến nghị những khó khăn, vướng mắc về hồ sơ bồi thường của 02 hộ
và 01 tổ chức thuộc dự án Khu dân cư Hùng Vương giai đoạn II, khu vực 4+5, phường
Thanh Hải. Trong đó: yêu cầu UBND phường Thanh Hải chủ trì, phối hợp với các đơn
vị liên quan mời các hộ giải quyết việc tranh chấp quyền sử dụng đất theo đề nghị tại
Công văn số 818/PTQĐ-QLQĐ ngày 21/5/2020 của Trung tâm.
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố Phan Thiết, thì trước khi xây dựng
phương án đo đạc thì UBND phường Thanh Hải phải tổ chức vận động giải thích cho
người sử dụng đất đồng thuận cho thực hiện việc đo đạc. Nhưng đến nay, UBND
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phường Thanh Hải chưa thông báo kết quả vận động cho Trung tâm. Vì vậy, Trung
tâm đề nghị UBND thành phố Phan Thiết tiếp tục chỉ đạo UBND phường Thanh Hải
tổ chức vận động, thuyết phục các hộ sử dụng đất đồng ý việc đo đạc để thực hiện các
bước tiếp theo. Công việc này phải hoàn thành trong tháng 10 năm 2020.
Đối với phần diện tích đã làm đường Hùng Vương, hiện nay Hội đồng bồi
thường vẫn chưa tiến hành quy chủ và đền bù cho cá nhân và tổ chức nào vì phần diện
tích 5.115,3m2 thửa 74 chưa xác định, thống nhất được ranh mốc theo như kết luận của
Hội đồng bồi thường.
2. Dự án Khu dân cư phía Nam đường Lê Duẩn hiện nay đang triển khai
thực hiện rất chậm. Cử tri đề nghị các ngành chức năng tỉnh có biện pháp đẩy
nhanh tiến độ thực hiện (cử tri phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết) 5.
Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã tổ chức kiểm đếm tải sản, vật kiến trúc cây
cối hoa màu được 172/232 hộ dân, UBND phường Phú Tài xét tính pháp lý được 53
hộ dân. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành phố Phan Thiết đã họp xét và
UBND thành phố Phan Thiết đã ban hành Quyết định phê duyệt cho 07/15 hộ với tổng
số tiền là 3.958.838.178 đồng.
Việc triển khai dự án này chậm là không được sự đồng thuận của nhân dân, đến
nay trong dự án có 15 hộ không cho kiểm đếm đa số là đảng viên và công tác cơ quan
Nhà nước và các tổ chức chính trị-xã hội.
Thực hiện Thông báo số 1091-TB/VPTU ngày 03 tháng 9 năm 2020 của Văn
phòng Tỉnh ủy thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại phiên họp giao ban các
Thường trực tháng 8 năm 2020, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã phối hợp với
UBND phường Phú Tài rà soát, kiểm tra hiện trạng, tính toán lại tổng mức đầu tư, quỹ
đất tái định cư, tổng hợp trình Sở Tài nguyên và Môi trường có Báo cáo số
4745/STNMT-TTPTQĐ ngày 16/10/2020 về việc kiến nghị về thực hiện Khu dân cư
phía Nam đường Lê Duẩn (Đoạn từ Quốc Lộ 1 - Đường Võ Văn Tần), phường Phú
Tài, thành phố Phan Thiết. Ngày 26/10/2020, Văn phòng UBND tỉnh có Công văn số
4964/VP-ĐTQH về việc báo cáo về thực hiện Khu dân cư phía Nam đường Lê Duẩn
(Đoạn từ Quốc Lộ 1 - Đường Võ Văn Tần), phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết,
theo đó yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân
dân tỉnh những kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường.

5

Nội dung kiến nghị đã được cử tri kiến nghị tại cuộc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6 và sau kỳ họp
thứ 7, trước kỳ họp thứ 8 và trước kỳ họp thứ 9- HĐND tỉnh khóa X.
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3. Đối với các kiến nghị xung quanh vấn đề không thu hồi đất của 36 hộ dân
khu vực Suối Tiên trong dự án sử dụng quỹ đất hai bên đường ĐT.706B, cử tri đã
nhiều lần kiến nghị cấp có thẩm quyền hủy quyết định thu hồi đất của hộ dân để
người dân được thực hiện đầy đủ các quyền của người sử dụng đất. Cử tri tiếp
tục kiến nghị tỉnh quan tâm, sớm thực hiện để người dân yên tâm sản xuất, ổn
định đời sống (cử tri xã Thiện Nghiệp, thành phố Phan Thiết).
Về nội dung kiến nghị của cử tri, ngày 27/8/2020, tại Thông báo số 177/TBUBND của UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản hướng dẫn
UBND thành phố Phan Thiết việc điều chỉnh Quyết định thu hồi đất của hộ gia đình,
cá nhân tại khu vực Suối Tiên thuộc dự án xây dựng công trình và sử dụng quỹ đất hai
bên đường ĐT.706B tại xã Thiện Nghiệp theo như chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công
văn số 1796/UBND-ĐTQH ngày 14/5/2020. Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn
bản hướng dẫn số 4632/STNMTCCQLĐĐ ngày 08/10/2020 gửi UBND thành phố
Phan Thiết, Trung Tâm phát triển quỹ đất tỉnh, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh lập lại
bản đồ địa chính khu đất khu vực Suối Tiên để hủy quyết định thu hồi đất của hộ dân
theo quy định.
III. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 04 nội dung
1. Tại khu vực sông Bình Lợi giáp ranh giữa khu phố 1, phường Phú Hài
và khu phố A, E, phường Thanh Hải và khu vực cửa sông Cái xuất hiện cây Bần,
Mắm, Đước mọc lên gây cản trở lưu thông và neo đậu của tàu thuyền trong và
ngoài tỉnh khi tránh bão. Vấn đề này được cử tri kiến nghị nhiều lần nhưng đến
nay vẫn chưa được giải quyết (cử tri phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết).
Để giải quyết kiến nghị của cử tri, ngày 02/3/2020, Văn phòng UBND tỉnh đã
có Công văn số 903/VP-ĐTQH đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp
với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở ngành chức năng có liên quan nghiên cứu, tham
mưu UBND tỉnh giải quyết nạo vét, khơi thông luồng tại khu vực Cầu Ké sông Bình
Lợi đến Trạm Kiểm soát Biên phòng Phú Hài.
Hiện nay, Sở Nông nghiệp và PTNT đang phối hợp với các Sở, ngành liên quan
và UBND thành phố Phan Thiết tổ chức khảo sát thực địa để có phương án đề xuất
UBND tỉnh giải quyết chậm nhất ngày 27 tháng 11 năm 2020.
2. Hiện nay bà con thiếu nước sinh hoạt, sản xuất trầm trọng. Cử tri đề nghị
tỉnh quan tâm điều tiết nước để đảm bảo nguồn nước cho bà con (cử tri huyện
Hàm Tân).
* Về nước sinh hoạt:
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Theo kết quả thống kê sơ bộ, trong đỉnh điểm hạn năm nay, huyện Hàm Tân có
khoảng 1.202 hộ/4.879 khẩu bị thiếu nước sinh hoạt. Riêng Trung tâm Nước sạch và
Vệ sinh môi trường nông thôn có 01 công trình cấp nước (Tân Minh) bị ngưng hoạt
động từ ngày 17/4/2020 đến ngày 04/6/2020 (trước đó, từ ngày 16/3/2020, Trung tâm
đã có thông báo điều tiết cấp nước luân phiên theo khu vực đối với thị trấn Tân Minh
và các xã Tân Đức, Tân Phúc) và 02 công trình cấp nước (Tân Thắng và Tân Nghĩa)
phải vận hành cấp nước luân phiên theo khu vực. Trước tình hình đó, UBND tỉnh đã
công bố tình huống khẩn cấp do hạn hán cấp độ 2 trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số
1039/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2020, đồng thời chỉ đạo các đơn vị, địa phương
triển khai các biện pháp phòng chống hạn hán, giải quyết nước sản xuất và sinh hoạt
cho nhân dân.
Tính đến nay, công trình đầu tư nâng công suất công trình cấp nước Tân Thắng
lên 2.300 m3/ngày-đêm đã hoàn thành đưa vào sử dụng (ngoại trừ trạm bơm tăng áp
Sơn Mỹ đang triển khai thủ tục thu hồi đất) nên đã cơ bản đảm bảo cung cấp nước cho
03 xã: Tân Thắng, Thắng Hải và Sơn Mỹ. Đối với khu vực thị trấn Tân Minh và các
xã Tân Đức, Tân Phúc, hiện nay Nhà máy nước Tân Minh chỉ vận hành bình quân được
khoảng 500 m3/ngày-đêm (bằng 1/3 công suất thiết kế) do nguồn nước từ Hồ Suối
Hoay vẫn còn rất hạn chế, do đó hiện nay vẫn còn cấp nước luân phiên, dự kiến khi
Công trình cấp nước Tân Xuân hoàn thành đưa vào hoạt động ổn định thì mới cung
cấp nước sinh hoạt cho nhân dân thường xuyên liên tục (hiện nay, Nhà máy nước Tân
Xuân đã thi công hoàn thành; Chủ đầu tư đã bàn giao tạm cho Trung tâm Nước sạch
và Vệ sinh môi trường nông thôn quản lý sử dụng, hiện nhà máy đã hoạt động và đã
lắp đặt 300 đồng hồ nước cho người dân xã Tân Xuân).
Ngoài ra, một số dự án cấp nước sinh hoạt đang tiếp tục được triển khai đầu tư
trên địa bàn huyện Hàm Tân: (1) Dự án lắp đặt đường ống HDPE 200- 160 mm có
chiều dài 8 km dọc một bên Quốc lộ 55 (Đoạn từ Nhà máy nước Tân Thắng đến Trạm
bơm tăng áp xã Sơn Mỹ); (2) Dự án Mở rộng tuyến ống cấp nước các xã: Tân Đức,
Sơn Mỹ, Tân Phúc, Thắng Hải, Tân Hà, Sông Phan, huyện Hàm Tân (Hiện nay, Trung
tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đang thực hiện công tác lập hồ sơ
trình phê duyệt chủ trương đầu tư cụ thể cho từng công trình để có thể triển khai thi
công trong năm 2021); (3) Dự án Mở rộng tuyến ống cấp nước xã Tân Thắng, huyện
Hàm Tân (Hiện nay, công trình đã khởi công từ ngày 24/9/2020; dự kiến thời gian thi
công 90 ngày).
Khi các công trình trên hoàn thành và hoàn thiện thêm các tuyến ống phân phối,
khả năng cấp nước sinh hoạt trong mùa khô của huyện Hàm Tân tăng lên đáng kể, góp
phần cải thiện tình hình thiếu nước trong mùa khô hiện nay.
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* Về nước sản xuất:
Mùa khô năm 2019- 2020 trên địa bàn tỉnh xảy ra tình trạng hạn hán rất khốc
liệt, nên lượng nước của các hồ chứa thủy lợi chỉ đạt khoảng 70% lượng nước bình
quân hàng năm; trước tình hình đó, UBND tỉnh đã công bố tình huống khẩn cấp do hạn
hán cấp độ 2 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận tại Quyết định số 1039/QĐ-UBND ngày 07
tháng 5 năm 2020, đồng thời chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai các biện pháp
phòng chống hạn hán, giải quyết nước sản xuất và sinh hoạt cho nhân dân.
Để ứng phó với tình huống khẩn cấp do hạn hán theo chỉ đạo của UBND tỉnh,
thời gian qua Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác Công trình Thủy
lợi Bình Thuận đã tăng cường công tác quản lý nguồn nước và điều tiết cấp nước cho
các địa phương, trong đó có huyện Hàm Tân, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả theo thứ tự
ưu tiên: đảm bảo nguồn nước phục vụ sinh hoạt, chăn nuôi và cấp nước phục vụ sản
xuất nông nghiệp. Mặc dù đã tích cực triển khai nhiều biện pháp, nhưng do nguồn nước
không đủ nên không đảm bảo phục vụ nhu cầu sản xuất của bà con.
Đối với huyện Hàm Tân giải pháp cấp nước lâu dài là đầu tư hoàn thành hệ thống
kênh chuyển nước từ sông La Ngà và đầu tư xây dựng hồ chứa nước La Ngà 3 có dung
tích trên 400 triệu m3 nước. UBND tỉnh đang kiến nghị các bộ ngành Trung ương đầu
tư trong giai đoạn 2021- 2025.
3. Vừa qua, nhân dân huyện Phú Quý được tỉnh quan tâm đầu tư bổ sung
một số giếng khoan. Cử tri mong muốn tỉnh sớm đầu tư hệ thống khai thác và đưa
nước sạch về phục vụ cho nhân dân, góp phần khắc phục tình trạng thiếu nước
sinh hoạt như hiện nay (hiện tại người dân phải mua nước của tư nhân với giá
gấp nhiều lần giá quy định của nhà nước: 70.000 đồng/m3) (cử tri huyện Phú
Quý).
Công trình bổ sung nguồn nước thô cho nhà máy nước Long Hải, do Trung tâm
Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn làm Chủ đầu tư; đã khởi công vào cuối
tháng 9 năm 2020 và dự kiến hoàn thành vào quý I năm 2021. Khi công trình hoàn
thành sẽ nâng lưu lượng cấp nước của nhà máy nước Long Hải tăng thêm 580 m3/ngày;
góp phần phục vụ nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt trước mắt của nhân dân và du khách
trên địa bàn huyện Phú Quý.
4. Cử tri kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm sớm nâng cấp hệ thống
nước sinh hoạt tại xã Hồng Phong và chỉ đạo đơn vị cung cấp nước (Trung tâm
Nước sạch và VSMTNT tỉnh) xử lý nguồn nước đảm bảo hợp vệ sinh, để cung cấp
cho nhân dân yên tâm sử dụng (cử tri xã Hồng Phong, huyện Bắc Bình) 6.
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Hệ thống nước Hồng Phong có công suất thiết kế ban đầu 200 m3/ngày, hoàn
thành đưa vào sử dụng từ năm 2004 phục vụ cấp nước cho nhân dân xã Hồng Phong
và một số khu dân cư xã Hoà Thắng. Nguồn nước cấp cho Hệ thống nước Hồng Phong
từ Nhà máy nước Hòa Thắng theo hợp đồng đã ký giữa Trung tâm Nước sạch và Vệ
sinh môi trường nông thôn và Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận. Trong các
năm qua, lượng nước từ Nhà máy nước Hòa Thắng cung cấp cho Trạm bơm tăng áp
của Hệ thống nước Hồng Phong không đảm bảo lưu lượng theo công suất thiết kế, bình
quân khoảng 120- 150 m3/ngày trong khi nhu cầu sử dụng nước của nhân dân xã Hồng
Phong và các khu dân cư xã Hòa Thắng ngày càng tăng, dự kiến trên 400 m3/ngày nên
việc vận hành Trạm bơm tăng áp Hồng Phong thường xuyên bị gián đoạn. Nguyên
nhân chủ yếu là do Nhà máy nước Hòa Thắng vận hành cung cấp nước cho Hệ thống
nước Hồng Phong không liên tục trong ngày gây khó khăn trong đời sống sinh hoạt
của nhân dân. Đồng thời, từ cuối năm 2018 đến nay, trên địa bàn xã Hòa Thắng và
Hồng Phong đang triển khai thi công nhiều dự án nhà máy điện mặt trời; làm tăng nhu
cầu sử dụng nước phục vụ sinh hoạt cho hơn 1.000 công nhân thi công và rửa, làm vệ
sinh các tấm panel điện mặt trời nên tình trạng thiếu nước sinh hoạt của các hộ dân xã
Hồng Phong ngày càng trầm trọng.
Dự án Nâng cấp hệ thống nước Hồng Phong, huyện Bắc Bình đã được Ủy ban
Nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3444/QĐ-UBND ngày
31 tháng 12 năm 2019 với tổng mức đầu tư là 2.999 triệu đồng. Hiện nay, công trình
đã khởi công từ ngày 14 tháng 9 năm 2020; dự kiến thời gian thi công 180 ngày,
công trình hoàn thành sẽ bổ sung nguồn nước sinh hoạt cho nhân dân địa phương.
Trung tâm đã tiến hành xét nghiệm các chỉ tiêu mẫu nước thô đúng theo Quy chuẩn
Việt Nam QCVN 08-MT:2015/BTNMT nhằm đảm bảo nước sau khi qua xử lý cung
cấp đến khách hàng sử dụng đạt theo Quy chuẩn Việt Nam về chất lượng nước cấp cho
ăn, uống.
IV. Sở Tài chính: 01 nội dung
1. Qua tiếp xúc cử tri các kỳ trước đây với đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh,
cử tri có kiến nghị xem xét lại giá đất đối với các hộ ở khu dân cư A&E – Thanh
Hải, giai đoạn 1 (các hộ giải tỏa vào thời điểm 2004, nay làm giấy CNQSDĐ thì
giá đất từ 80 triệu - năm 2004 đã tăng lên đến 580 triệu - giá hiện tại).

6

Nội dung kiến nghị đã được cử tri kiến nghị tại cuộc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6 và sau kỳ họp
thứ 7, trước kỳ họp thứ 8 và trước kỳ họp thứ 9- HĐND tỉnh khóa X.

CÔNG BÁO/Số 03+04/Ngày 08-01-2021

33

Vấn đề này được trả lời:“thành phố đã kiến nghị tỉnh, tỉnh đã họp và thống
nhất đề xuất về Bộ Tài nguyên môi trường xin ý kiến”.Sau đó, tại buổi tiếp xúc cử
tri ngày 16/5/2018, đại diện Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố trả lời Bộ
Tài chính không đồng ý (nhưng không nói rõ văn bản nào). Cử tri tiếp tục đề nghị
các cấp nghiên cứu có giải pháp hữu hiệu tháo gỡ vướng mắc của nhân dân (cử
tri phường Thanh Hải, thành phố Phan Thiết).
Các trường hợp còn nợ tiền sử dụng đất nêu trên là do vướng cơ chế chính sách
thu tiền sử dụng đất là theo thời điểm ban hành quyết định giao đất, các trường hợp
này do ban hành quyết định giao đất tái định cư chậm hơn so với thời gian giao đất
thực tế cho các hộ dân, dẫn đến phát sinh tăng tiền sử dụng đất người dân phải nộp.
Vướng mắc tồn tại kéo dài qua nhiều giai đoạn áp dụng chính sách pháp luật về đất đai
và do phát sinh lỗi từ cả hai phía gồm hộ gia đình, cá nhân được giao đất tái định cư
(phản ứng quyết liệt, không đồng ý thực hiện với thông báo số tiền phải nộp của cơ
quan có thẩm quyền sau khi nhận đất tại thực địa và đã sử dụng đất nhưng lại không
thực hiện các thủ tục để được Nhà nước ban hành quyết định giao đất) và lỗi từ phía
cơ quan nhà nước có liên quan trong công tác quản lý thu tiền sử dụng đất tái định cư
và công tác giao đất; đồng thời tại thời điểm này không có sẵn quỹ đất để tái định cư
mà tỉnh phải thực hiện đầu tư đồng thời các khu tái định cư với đầu tư xây dựng dự án
trên phần diện tích đất được Nhà nước thu hồi.
Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, UBND tỉnh có đã có nhiều văn bản chỉ đạo
UBND thành phố Phan Thiết, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh khẩn trương rà soát,
tổng hợp danh sách các trường hợp được Nhà nước giao đất ở tái định cư nhưng còn
nợ tiền sử dụng đất trên địa bàn theo từng danh mục công trình, cơ chế chính sách áp
dụng từng thời điểm, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên
quan, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh.
Thời gian qua, Sở Tài chính đã có văn bản đôn đốc UNND thành phố Phan Thiết,
Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh;
đồng thời tổ chức các cuộc họp với các sở, ngành liên quan để rà soát lại hồ sơ cũng
như chính sách bố trí đất tái định cư từng dự án tương ứng với từng thời điểm theo chỉ
đạo của UBND tỉnh để tham mưu UBND tỉnh giải quyết các trường hợp còn nợ tiền sử
dụng đất khi được Nhà nước giao đất tái định cư trên địa bàn tỉnh, trong đó có các
trường hợp theo kiến nghị của cử tri phường Thanh Hải và phường Hưng Long như đã
nêu trên, nhưng do UBND thành phố Phan Thiết và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh
cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan chậm hoặc chưa đầy đủ theo ý kiến chỉ đạo của
UBND tỉnh tại Thông báo số 245/TB-UBND ngày 04/9/2019 nên Sở Tài chính và Sở
Tài nguyên và Môi trường chưa tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xử lý theo quy định.
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Vừa qua, UBND tỉnh đã có Công văn số Công văn số 2814/UBNDĐTQH ngày
31/7/2020 và Công văn số 3506/UBND-ĐTQH ngày 11/9/2020, theo đó UBND tỉnh yêu
cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố Phan Thiết, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh
khẩn trương rà soát, tổng hợp danh sách các trường hợp được Nhà nước giao đất ở tái
định cư nhưng còn nợ tiền sử dụng đất trên địa bàn theo từng danh mục công trình, cơ
chế chính sách áp dụng từng thời điểm, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ
chức, cá nhân có liên quan, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp Sở Tài chính báo
cáo UBND tỉnh. Đến nay nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh chưa được các địa phương
thực hiện. Vì vậy, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị nghiêm túc thực hiện có
báo cáo gửi về UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính).
V. Sở Giao thông vận tải: 01 nội dung
1. Cử tri đề nghị Sở giao thông vận tải tỉnh khảo sát, lắp đặt đèn tín hiệu
giao thông tại ngã ba Chí Công (cử tri xã Chí Công, huyện Tuy Phong).
Ban An toàn giao thông tỉnh đã tổ chức khảo sát, lập hồ sơ lắp đặt đèn chớp vàng
tại ngã ba Chí Công, hiện đang triển khai các thủ tục đầu tư, tổng chi phí khoảng 80
triệu đồng. Dự kiến sẽ lắp đặt trong tháng 11/2020.
VI. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát
triển nông thôn tỉnh: 02 nội dung
1. Việc xây dựng khu dân cư xóm 1, xã Phước Thể, huyện Tuy Phong do Chi
cục Phát triển nông thôn tỉnh làm chủ đầu tư nhưng nhiều năm nay chưa thực hiện;
cử tri xã Phước Thể và UBND huyện Tuy Phong đã nhiều lần kiến nghị chấm dứt
dự án này để nhân dân xây dựng nhà ở theo quy hoạch. UBND tỉnh đã giao Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo chủ đầu tư rà soát và giải quyết kiến
nghị của cử tri nhưng đến nay chưa có kết quả. Cử tri tiếp tục kiến nghị UBND
tỉnh chỉ đạo sớm giải quyết. (Cử tri xã Phước Thể, huyện Tuy Phong) 7.
Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn
(Ban QLDA nông nghiêp tỉnh) nhiều lần phối hợp UBND huyện Tuy Phong để rà soát,
giải quyết kiến nghị của cử tri. Sau nhiều lần rà soát, Ban QLDA nông nghiệp tỉnh nhận
được Công văn số 2840/UBND-KT ngày 23/9/2020 của UBND huyện Tuy Phong về
việc đề nghị tổng hợp báo cáo xin chủ trương dừng triển khai dự án Khu dân cư xóm
1, xã Phước Thể, huyện Tuy Phong.

Nội dung kiến nghị đã được cử tri kiến nghị tại cuộc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8 và trước kỳ họp
thứ 9- HĐND tỉnh khóa X.
7
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Trên cơ sở đề nghị của UBND huyện Tuy Phong, ngày 14/10/2020 Ban QLDA
nông nghiệp tỉnh có Công văn số 1348/BQLDA-QLDA gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư đề
nghị xem xét, báo cáo UBND tỉnh cho chủ trương dừng triển khai thực hiện dự án.
Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang xem xét, trình UBND tỉnh đang xem xét cho
chủ trương. Sau khi có quyết định chủ trương dừng triển khai, Ban QLDA sẽ thực hiện
các công việc tiếp theo liên quan đến việc dừng triển khai thực hiện dự án.
2. Cử tri đề nghị UBND tỉnh cho thay đổi thiết kế kênh tiếp nước Sông Dinh
3 - Hồ Núi Đất từ kênh đất sang kênh bêtông để tránh tình trạng sạt lở, nhất là
vào mùa mưa lũ, đồng thời chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến kênh này (cử
tri xã Tân Bình, thị trấn La Gi).
Việc đề nghị bê tông hóa cho toàn tuyến để đảm bảo ổn định bền vững lâu dài
theo đề nghị của cử tri là hết sức thiết thực. Hiện nay, Ban QLDA Đầu tư xây dựng các
công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổng hợp vào kế hoạch đầu tư trung
hạn 2021-2025 và xin chủ trương để lập một dự án riêng cho nội dung này. Về tiến độ
thi công kênh chuyển nước Sông Dinh 3 – hồ Núi Đất huyện Hàm Tân và thị xã La Gi
còn vướng công tác giải phóng mặt bằng 06 hộ trên địa bàn huyện Hàm Tân nên tiến
độ thi công chậm hơn so với kế hoạch. Hiện nhà thầu đang tập trung máy móc, thiết bị
để đẩy nhanh tiến độ và dự kiến hoàn thành gói thầu số 8 cuối năm 2020.
VII. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công
nghiệp tỉnh: 01 nội dung
1. Cử tri tiếp tục đề nghị UBND tỉnh cho biết dự án Kênh thoát lũ tại thôn
Xuân Phong, xã Phong Nẫm có thực hiện hay không, có thể trả lời chính thức
bằng văn bản để người dân trong vùng dự án yên tâm (cử tri xã Phong Nẫm,
thành phố Phan Thiết)8
Dự án Thoát lũ khu công nghiệp Phan Thiết và vùng phụ cận giai đoạn 2 được
UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 3831/QĐ-CTUBBT ngày 24/12/2002. Đến nay, một số gói thầu đã đầu tư hoàn thành và đưa vào sử
dụng, góp phần giải quyết cơ bản yêu cầu thoát lũ cho Khu Công nghiệp Phan Thiết và
một số khu vực phụ cận thuộc thành phố Phan Thiết; tuy nhiên, tiến độ thực hiện dự
án còn chậm, một số gói thầu từ năm 2002 đến nay vẫn chưa triển khai thi công, có gói
thầu đang thi công dở dang, gây ra tình trạng ngập úng cục bộ trong mùa mưa, ô nhiễm
môi trường đô thị, gây bức xúc cho cử tri và nhân dân, làm phát sinh nhiều đơn thư
khiếu nại; nguyên nhân chủ yếu là do vướng đền bù giải phóng mặt bằng.
Nội dung kiến nghị đã được cử tri kiến nghị tại cuộc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8 và trước kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa X.
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Thực hiện Thông báo số 946-TB/VPTU kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy về
dự án kênh thoát lũ Khu công nghiệp Phan Thiết và vùng phụ cận giai đoạn 2; trong
đó, đề nghị tập trung hoàn thành công tác đền bù giải phóng mặt bằng phần còn lại 136
m của gói thầu số 2c (đoạn từ Cầu Đôi 1 trên đường Nguyễn Hội đến Cầu Sở Muối)
trước ngày 30/6/2020 để triển khai thi công hoàn thành trước ngày 30/9/2020, đồng
thời thống nhất đưa đoạn kênh từ Địa chỉ đỏ xã Phong Nẫm đến Cầu Đôi 1 trên đường
Nguyễn Hội (gói thầu số 2a) ra khỏi quy hoạch dự án.
Hiện nay, Ban Quản lý dự án đang tập trung phối hợp với Trung tâm Phát triển
quỹ đất tỉnh và các đơn vị có liên quan đã thực hiện xong công tác đền bù giải phóng
mặt bằng phần còn lại của gói thầu số 2c và thi công hoàn thành toàn bộ gói thầu. Ban
Quản lý dự án đã có Công văn số 789/BQLDA-ĐHDA3 ngày 08/6/2020 và Công văn
số 1078/BQLDA-ĐHDA3 đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh kiểm tra, rà soát
danh sách các hộ dân có đất bị thu hồi thuộc gói thầu số 2a (đoạn từ Địa Chỉ Đỏ xã
Phong Nẫm đến Cầu Đôi 1 trên đường Nguyễn Hội); trong đó nêu rõ các hộ đã thực
hiện xong công tác đền bù, các hộ còn lại và lập thành danh sách (thể hiện rõ tên, số
Quyết định, diện tích thu hồi…) để Ban Quản lý dự án báo cáo UBND thành phố phan
Thiết theo quy định. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay thì Trung tâm Phát triển quỹ
đất tỉnh vẫn chưa thực hiện. UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo
Trung tâm phát triễn Quỹ đất tỉnh phối hợp thực hiện theo đề nghị của Ban Quản lý dự
án tại Công văn số 789/BQLDA-ĐHDA3 ngày 08/6/2020 và Công văn số
1078/BQLDA-ĐHDA3.
C. LĨNH VỰC VĂN XÃ-NỘI CHÍNH: 02 NỘI DUNG
I. Sở Y tế: 01 nội dung
1. Từ năm 2017 cho đến nay, nhân viên Phòng khám đa khoa khu vực xã
Tân Thắng chưa nhận được chế độ đối với xã bãi ngang. Cử tri đề nghị tỉnh sớm
xem xét giải quyết (cử tri xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân).
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về giải quyết kiến nghị của cử tri,
ngày 15/7/2020, Sở Y tế có Công văn số 2332/SYT-KHTC về việc phân khai số còn
lại của nguồn kinh phí thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2020 của ngành Y tế. Theo
đó, Sở Y tế báo cáo cho Sở Tài chính về dự kiến trình phân khai từ dự toán chi công
việc năm 2020 (kinh phí sự nghiệp) giao cho ngành Y tế theo Quyết định số 3139/QĐ
-UBND ngày 06/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh nhân dân tỉnh về việc giao dự toán
thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2020 để chi chế độ phụ cấp ưu đãi
và thu hút bãi ngang năm 2017, năm 2018 cho viên chức, nhân viên y tế Phòng khám
đa khoa khu vực Tân Thắng (2.205.546.391 đồng).
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Tuy nhiên, do niên hạn chi phụ cấp đã qua lâu, cần có thời gian để thu thập hồ
sơ, bảo đảm sự chính xác của số liệu theo nội dung chi và giải trình cụ thể làm cơ sở
để Ủy ban nhân dân tỉnh phân khai dự toán nên đến nay, Sở Y tế chưa trình Ủy ban
nhân dân tỉnh phân khai dự toán cho nội dung này. Để thông tin lại cho các đối tượng
thụ hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi và thu hút bãi ngang được biết tiến độ giải quyết và
yên tâm, ngày 04/8/2020, Sở Y tế đã có Công văn số 2542/SYT-KHTC về việc giải
quyết chế độ bãi ngang cho Phòng khám đa khoa khu vực Tân Thắng gửi Trung tâm Y
tế huyện Hàm Tân. Nội dung kiến nghị của cử tri sẽ được giải quyết xong trong Quý
IV/2020.
II. Sở Kế hoạch và Đầu tư: 01 nội dung
1. Hiện nay nhiều Dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp phép không
hoạt động, ảnh hưởng đến đất thu hồi của người dân nằm trong dự án, như: Dự
án Tâm Trí, Younghuy, Tanimex, Thắng Linh, Hoàng Châu thuộc xã Tân Thắng;
Công ty Đồng Phú Hưng thuộc xã Thắng Hải. Cử tri đề nghị Ủy ban nhân dân
tỉnh xem xét sớm thu hồi các dự án trên (cử tri xã Tân Thắng, xã Thắng Hải, huyện
Hàm Tân).
- Dự án Khu du lịch sinh thái Thắng Linh của Công ty TNHH Thắng Linh, Khu
du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Bạch Vân của Công ty TNHH Du lịch và Đầu tư Xây dựng
Tâm Trí, Khu biệt thự nghỉ dưỡng và Resort Đồi Dương của Công ty TNHH Du lịch
Young Huy, Dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Tanimex của Công ty Cổ phần
Đầu tư du lịch Tân Thắng: Các dự án này cơ bản đã hoàn thành công tác đền bù, tuy
nhiên do nằm trong khu vực quy hoạch thăm dò khai thác cát đen nên dự án chưa thể
triển khai xây dựng, hiện nay tỉnh đang kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và các bộ,
ngành Trung ương tháo gỡ; đồng thời, cả 04 dự án trên đều nằm trong khu vực xây
dựng thao trường huấn luyện, diễn tập phòng ngự bờ biển đã được Ban Thường vụ
Tỉnh ủy thống nhất cho chủ trương triển khai thực hiện.
- Riêng dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Hoàng Châu của Công ty TNHH
Đầu tư Xây dựng Hoàng Châu: Hiện nay, chủ đầu tư đã thực hiện được 60% việc đền
bù giải phóng mặt bằng và có cam kết đến cuối năm 2020 sẽ hoàn thành việc thương
lượng, đền bù với các hộ dân có đất trong khu vực dự án để triền khai các thủ tục tiếp
theo, sớm khởi công dự án.
- Công ty TNHH sản xuất thương mại - dịch vụ Đồng Phú Hưng có 02 dự án:
+ Khu du lịch cao cấp biển: Dự án chậm triển khai nên UBND tỉnh đã thu hồi
chủ trương đầu tư.
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+ Trang trại sản xuất nông lâm thủy sản kết hợp: Dự án đang thực hiện đền bù,
giải tỏa (đã đền bù được 105/200 ha).
Hiện nay, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với
các Sở, ngành, địa phương rà soát tổng thể, cập nhật tiến độ các dự án du lịch trên địa
bàn tỉnh, trong đó có địa bàn trọng điểm về du lịch như Phan Thiết, Hàm Tân, La Gi,...
Trên cơ sở đó mời các Chủ đầu tư làm việc để hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về
titan, đền bù giải tỏa, đồng thời yêu cầu các Chủ đầu tư cam kết tiến độ thực hiện dự
án, tiến độ đền bù giải tỏa. Trường hợp Chủ đầu tư không thỏa thuận được phải đưa
diện tích này ra khỏi dự án hoặc đề xuất chấm dứt hoạt động, thu hồi dự án./.
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Phụ lục 4
06 KIẾN NGHỊ SẼ GIẢI QUYẾT
(Kèm theo Nghị quyết số 47/NQ-HĐND
ngày 03/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
B. LĨNH VỰC QUY HOẠCH - XÂY DỰNG, TÀI CHÍNH: 06 NỘI DUNG
I. Sở Giao thông vận tải: 01 nội dung
1. Khu vực ngã tư Nam Hà (tại xã Đông Hà) và ngã tư Huyện Đội (tại xã
Nam Chính) thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn giao thông. Cử tri đề nghị Sở giao
thông vận tải lắp đặt tín hiệu đèn báo hạn chế tốc độ, nhằm đảm bảo an toàn trong
việc đi lại của người dân (cử tri xã Đông Hà, xã Nam Chính, huyện Đức Linh).
Ngày 03/7/2020, Sở GTVT chủ trì cùng Ban An toàn giao thông tỉnh, UBND
huyện Đức Linh, UBND xã Đông Hà, UBND xã Nam Chính và Ban Quản lý bảo trì
đường bộ Bình Thuận tiến hành khảo sát hiện trạng tại ngã tư Huyện Đội và ngã tư
Nam Hà. Kết quả khảo sát cho thấy tại 02 ngã tư nêu trên người dân buôn bán hai bên
đường đông đúc, có xảy ra các vụ tai nạn giao thông gây thiệt hại về người và tài sản.
Ngày 07/9/2020, Ban ATGT tỉnh có Công văn số 291/BATGT về việc xây dựng
dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Ban An toàn giao thông tỉnh, trong đó đề
xuất vào danh mục Dự toán thu chi ngân sách nhà nước 2021 công trình Lắp đặt đèn
tín hiệu giao thông tại ngã tư huyện đội, đường ĐT.766, huyện Đức Linh với dự toán
500 triệu đồng. Riêng tại ngã tư Nam Hà có lưu lượng xe ít chưa cần thiết phải lắp đặt
đèn tín hiệu giao thông. Sở GTVT sẽ tiếp tục theo dõi tình hình giao thông và có giải
pháp phù hợp.
II. Sở Văn hóa, Thể theo và Du lịch: 01 nội dung
1. Dự án Khu liên hợp thể thao tỉnh đến nay vẫn chưa thực hiện. Đề nghị
cần cho biết nguyên nhân và thông báo cho cử tri biết rõ (cử tri phường Xuân An,
thành phố Phan Thiết).
Dự án Khu liên hợp Thể dục thể thao tỉnh đến nay đã được Ủy ban Nhân dân
tỉnh bố trí kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư thực hiện lập quy hoạch chi tiết điều chỉnh là:
500 triệu đồng tại Quyết định số 1385/QĐ-UBND ngày 17/6/2020. Hiện nay, Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch đang phối hợp các đơn vị tư vấn triển khai lập quy hoạch chi
tiết điều chỉnh, dự kiến trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trong Quý I/2021.
III. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 02 nội dung
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1. Dự án nước sạch xã Tân Lập được tỉnh ghi vốn trung hạn giai đoạn 20162020 đầu tư xây dựng, nhưng đến nay chưa thấy triển khai thực hiện. Cử tri kiến
nghị tỉnh sớm triển khai thực hiện nhằm đảm bảo có nguồn nước sạch cho nhân
dân sử dụng (cử tri xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam).
Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 2064/UBND-ĐTQH ngày 02 tháng 6
năm 2020 cho chủ trương đầu tư Dự án Mở rộng tuyến ống cấp nước các xã: Tân Đức,
Sơn Mỹ, Tân Phúc, Thắng Hải, Tân Hà, Sông Phan- huyện Hàm Tân, theo đó có mở
rộng tuyến ống cấp nước dọc theo Quốc lộ 1 thuộc thôn Lập Sơn, Lập Phước và Lập
Đức, xã Tân Lập chiều dài khoảng 5,0 km. Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường
nông thôn tỉnh đang thực hiện công tác lập hồ sơ trình phê duyệt chủ trương đầu tư để
có thể triển khai thi công trong năm 2021. Khi Dự án thi công hoàn thành sẽ giải quyết
tình trạng thiếu nước sinh hoạt cho một bộ phận các hộ dân dọc Quốc lộ 1 trên địa bàn
xã Tân Lập.
Các tuyến ống còn lại trên địa bàn xã Tân Lập sẽ được đầu tư trong Dự án xây
dựng Nhà máy cấp nước xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam có công suất 1.500
m3/ngày đêm. Dự án này đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cho chủ trương và giao Ban
quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh
Bình Thuận lập hồ sơ đầu tư dự án tại Công văn số 1105/UBND- ĐTQH ngày 01 tháng
4 năm 2019 sử dụng nguồn vốn WB giai đoạn 2016- 2020, triển khai thực hiện năm
2021.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổng hợp và đưa danh mục công trình
vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 của Chương trình nước sạch
và vệ sinh nông thôn giai đoạn 2021- 2025 sử dụng vốn vay ngân hàng thế giới và vốn
đối ứng ngân sách tỉnh.
2. Hiện nay, các hộ dân dọc hai bên đường Quốc lộ 1A thuộc địa bàn xã Tân
Phúc được đầu tư hệ thống nguồn nước sạch, còn lại các khu vực khác của xã Tân
Phúc thì chưa được đầu tư hệ thống nguồn nước sạch để phục vụ sinh hoạt cho
người dân. Đề nghị các cấp quan tâm đầu tư (cử tri huyện Hàm Tân).
Ngày 02 tháng 6 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số
2064/UBND-ĐTQH cho chủ trương đầu tư các công trình cấp nước sinh hoạt trên địa
bàn huyện Hàm Tân, bao gồm 02 dự án: (1) Dự án lắp đặt đường ống HDPE 200160mm có chiều dài 08 km dọc một bên Quốc lộ 55 (Đoạn từ Nhà máy nước Tân Thắng
đến Trạm bơm tăng áp xã Sơn Mỹ); (2) Dự án Mở rộng tuyến ống cấp nước các xã:
Tân Đức, Sơn Mỹ, Tân Phúc, Thắng Hải, Tân Hà, Sông Phan, huyện Hàm Tân. Hiện
nay, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đang thực hiện công tác
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lập hồ sơ trình phê duyệt chủ trương đầu tư cụ thể cho từng công trình để có thể triển
khai thi công trong năm 2021.
IV. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát
triển nông thôn tỉnh: 02 nội dung
1. Dự án trạm bơm qua phía Đông đường xã Hồng Liêm đã có chủ trương
đồng ý của tỉnh từ năm 2015 đến nay nhưng vẫn chưa thi công. Cử tri xã Hồng
Liêm đã kiến nghị nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa được xây dựng, đề nghị
UBND tỉnh quan tâm sớm thực hiện (cử tri xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận
Bắc).
Trước đây, Dự án trạm bơm Hồng Liêm do Công ty TNHH MTV Khai thác công
trình thủy lợi làm chủ đầu tư đã tổ chức lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, được
Hội đồng nhân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Văn bản số 1007/HĐND-TH ngày
28/10/2016, nguồn vốn đầu tư cho dự án là vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2016-2020 và
sau 2020, khi cân đối được vốn. Tuy nhiên, do điều kiện ngân sách tỉnh khó khăn nên
dự án chưa được phân khai vốn để triển khai. Ngày 19/3/2020, UBND tỉnh có công
văn số 983/UBND-ĐTQH chuyển chủ đầu tư dự án này cho Ban QLDA nông nghiệp
tỉnh làm chủ đầu tư. Trên cơ sở đó, Ban QLDA đã tổ chức kiểm tra, khảo sát hiện trạng
tuyến công trình và đánh giá tổng thể vùng dự án để tiến hành lập lại báo cáo đề xuất
chủ trương đầu tư trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt và được HĐND tỉnh
thông qua chủ trương đầu tư Dự án Trạm bơm Hồng Liêm và hệ thống kênh tưới, huyện
Hàm Thuận Bắc và huyện Bắc Bình tại Nghị quyết số 16/NQHĐNDngày 22/7/2020.
Trên cơ sở Nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt, Ban QLDA triển khai trình phê duyệt
các chi phí chuẩn bị đầu tư và được UBND tỉnh phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu
tư tại Quyết định số 2302/QĐUBND ngày 18/9/2020. Hiện nay, Ban QLDA đang tiến
hành thủ tục lựa chọn nhà thầu khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Dự kiến dự
án sẽ được triển khai thi công trong năm 2021.
2. Tình hình nắng hạn gay gắt kéo dài đã gây cạn kiệt nguồn nước sinh hoạt
và sản xuất. Cử tri kiến nghị tỉnh đề nghị Trung ương có kế hoạch đầu tư xây
dựng hồ chứa nước KaPet và cải tạo mở rộng các tuyến kênh dẫn nước, đảm bảo
các nguồn nước phục vụ đời sống của nhân dân (cử tri huyện Hàm Thuận Nam).
Dự án Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận
Nam được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 93/2019/QH14
ngày 26/11/2019.
Hiện nay, Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển
nông thôn đang đề nghị đơn vị tư vấn thiết kế sớm hoàn chỉnh công tác Khảo sát lập

CÔNG BÁO/Số 03+04/Ngày 08-01-2021

42

Báo cáo nghiên cứu khả thi, dự kiến ngày 20/11/2020 trình Sở Kế hoạch và Đầu tư
thẩm định nội bộ, tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định báo
cáo nghiên cứu khả thi để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thời gian dự kiến phê
duyệt dự án cuối năm 2020. Riêng công tác chuyển đổi đổi đất rừng, Ban QLDA đã tổ
chức đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn kiểm kê hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp trên
toàn bộ khu vực dự án nhằm phục vụ cho công tác chuyển đổi đổi đất và phương án
trồng rừng thay thế, dự kiến cuối tháng 11/2020 hoàn thành. Trên cơ sở Quyết định
phê duyệt dự án cùng với phương án trồng rừng thay thế, Ban QLDA sẽ tiến hành thực
hiện các thủ tục bồi hoàn rừng, tận thu khai thác lâm sản để sẵn sàng có mặt bằng sạch
nhằm thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu xây dựng để triển khai thi công, thời gian
dự kiến triển khai thi công trong năm 2021./.
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Phụ lục 5
53 KIẾN NGHỊ ĐÃ ĐƯỢC GIẢI TRÌNH, THÔNG TIN LẠI VỚI CỬ TRI
(Kèm theo Nghị quyết số 47/NQ-HĐND
ngày 03/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

A. LĨNH VỰC SẢN XUẤT, TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG: 17 NỘI DUNG
I. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 04 nội dung
1. Một số tàu thuyền hành nghề đánh bắt hải sản giã cào nhám sai tuyến
vẫn còn xảy ra, làm cạn kiệt nguồn lợi thủy sản, cào mất lưới của ngư dân hành
nghề đánh bắt ven bờ, vấn đề này cử tri đã nhiều lần kiến nghị, tuy nhiên tình
trạng đánh bắt sai tuyến nêu trên vẫn còn xảy ra trong thời gian gầy đây. Cử tri
tiếp tục kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng giám sát, kiểm tra, xử
lý kịp thời (cử tri xã Tân Tiến, phường Bình Tân, thị xã La Gi; xã Hòa Thắng,
huyện Bắc Bình).
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1697/UBND-KT ngày
17/5/2019 về triển khai các biện pháp tăng cường kiểm tra, ngăn chặn, chấm dứt tàu
thuyền hành nghề cào nhám trên vùng biển tỉnh Bình Thuận, thời gian qua, ngoài tích
cực triển khai các nhiệm vụ thường xuyên (như: đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường
tuần tra, kiểm soát,…), lực lượng chuyên trách bảo vệ nguồn lợi thủy sản và các địa
phương vùng biển đã tập trung triển khai nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn hoạt động
cào nhám trên vùng biển của tỉnh; theo đó, đã phối hợp rà soát, thống kê toàn bộ số
lượng tàu cá hoạt động nghề cào nhám tại địa phương, nắm cụ thể chủ tàu, đối tượng
đang hoạt động nghề cào nhám để có giải pháp vận động, tuyên truyền ngư dân tự giác
chấm dứt hoạt động cào nhám, chuyển đổi sang các nghề khác thân thiện với môi
trường; điều động thêm phương tiện và tăng cường lực lượng thanh tra thủy sản cho
Trạm Quản lý và bảo vệ nguồn lợi thủy sản La Gi (là địa phương xuất hiện nhiều tàu
cá hoạt động nghề cào nhám) để cùng phối hợp với lực lượng Biên phòng tăng cường
tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; bố trí lực lượng kiểm tra,
kiểm soát chặt chẽ tàu cá xuất bến và nhập bến tại các cảng cá,…Kết quả: Từ đầu năm
2020 đến nay, toàn tỉnh đã phát hiện và xử lý 05 trường hợp vi phạm (tàng trữ, sử dụng
ngư cụ cấm để hoạt động nghề cào nhám), trong đó có 04 trường hợp vi phạm của thị
xã La Gi và 01 trường hợp vi phạm của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Các trường hợp vi
phạm đều được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; áp dụng mức phạt theo Nghị
định số 42/2019/NĐ-CP: Phạt tiền 15.000.000 đồng/trường hợp vi phạm (đối với hành
vi tàng trữ ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản); Phạt tiền 25.000.000 đồng/trường
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hợp vi phạm (đối với hành vi sử dụng ngư cụ cấm để khai thác thủy sản); Hình thức
phạt bổ sung: Tịch thu ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản.
Mặc dù vậy, tình trạng các tàu cá hành nghề cào nhám hoạt động trái phép, lén
lút vẫn còn xảy ra trên vùng biển của tỉnh; thời gian hoạt động thường vào ban đêm
nên rất khó phát hiện; các đối tượng thường xuyên đối phó, trốn tránh sự kiểm tra, kiểm
soát của lực lượng chức năng, theo dõi, thông tin cho nhau khi phát hiện có lực lượng
tuần tra. Bên cạnh đó, lực lượng chuyên trách bảo vệ nguồn lợi thủy sản mỏng, thiếu,
yếu về nhân lực, phương tiện nên chưa quản lý bao quát và xử lý kịp thời.
Trong thời gian tới, để ngăn chặn và chấm dứt tàu cá hành nghề cào nhám trên
địa bàn tỉnh, lực lượng chuyên trách bảo vệ nguồn lợi thủy sản thuộc Chi cục Thủy sản
tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Đồn Biên phòng, chính quyền địa phương vùng biển
đẩy mạnh hơn nữa các biện pháp giáo dục, nâng cao nhận thức của cộng đồng ngư dân
về tác hại của nghề cào nhám đối với môi trường, nguồn lợi thủy sản; tiếp tục rà soát,
thống kê số lượng tàu cá hoạt động nghề cào Nhám tại các địa phương để vận động,
tuyên truyền ngư dân chấm dứt hoạt động cào Nhám, chuyển đổi sang nghề khác thân
thiện với môi trường; bố trí lực lượng kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tàu xuất bến, nhập
bến; tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát trên biển, thay đổi linh hoạt phương thức
hoạt động, có phương án bố trí tăng cường lực lượng, phương tiện cho Trạm Quản lý
và bảo vệ nguồn lợi thủy sản vào những thời điểm cao điểm để kịp thời phát hiện, ngăn
chặn hành vi vi phạm trong hoạt động khai thác thủy sản, không để phát sinh điểm
nóng, phức tạp và kiên quyết xử lý nghiêm tàu cá hoạt động cào nhám trên các vùng
biển ven bờ theo Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ.
2. Hiện nay, Trung Quốc cấm đánh bắt hải sản trong phạm vi từ vùng biển
phía bắc Biển Đông đến 12 độ vĩ bắc, bao gồm cả một phần vịnh Bắc bộ và quần đảo
Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Cử tri kiến nghị các ngành chức năng quan
tâm, kiến nghị Trung ương có biện pháp xử lý (cử tri xã Tân Tiến, thị xã La Gi).
Vừa qua, trước việc cơ quan quản lý nghề cá Trung Quốc thông báo thực hiện
tạm ngừng đánh cá có thời hạn từ 12 giờ ngày 01 tháng 5 năm 2020 đến 12 giờ ngày
16 tháng 8 năm 2020 trên các vùng biển, trong đó có những khu vực thuộc chủ quyền
của Việt Nam trên Biển Đông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã nêu rõ:
“Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền của
mình đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa phù hợp Luật pháp quốc tế.
Là quốc gia ven Biển Đông và thành viên Công ước của Liên hiệp quốc về Luật biển
năm 1982, Việt Nam có chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán tại các vùng
biển của mình được xác lập phù hợp Công ước, đồng thời cũng được hưởng các quyền
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lợi hợp pháp khác trên biển theo quy định của Công ước. Việt Nam bác bỏ quyết định
đơn phương này của phía Trung Quốc. Trong bối cảnh quốc tế và khu vực hiện nay,
Việt Nam đề nghị phía Trung Quốc không làm phức tạp thêm tình hình Biển Đông”.
Trước tình hình trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã có Công
văn số 3141/BNN-TCTS ngày 11/5/2020 thông báo và đề nghị Uỷ ban nhân dân các
tỉnh, thành phố ven biển phối hợp chỉ đạo triển khai ngay một số nội dung: (1) Thông
báo cho ngư dân biết về việc tạm ngừng đánh cá có thời hạn của phía Trung Quốc và
khẳng định việc Trung Quốc tạm ngừng đánh cá đối với những khu vực thuộc chủ
quyền của Việt Nam trên biển Đông là không có giá trị; (2) Động viên ngư dân bám
biển sản xuất bình thường trong phạm vi vùng biển của Việt Nam và hướng dẫn tổ
chức thành đoàn, đội khi đi sản xuất để hỗ trợ nhau trên biển; (3) Chỉ đạo các cơ quan
chức năng tăng cường quản lý, giám sát hoạt động khai thác hải sản của tàu cá trên các
vùng biển, đặc biệt phối hợp quản lý chặt chẽ việc xuất bến của tàu cá hoạt động trong
thời gian này; (4) Kịp thời thông báo các vụ việc đột xuất phát sinh trên biển đối với
tàu cá và ngư dân về đường dây nóng của Cục Kiểm ngư, số điện thoại 024- 62737323.
Ngày 18/5/2020, UBND tỉnh đã có Công văn số 1838/UBND-KT chỉ đạo các cơ
quan chức năng của tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển tổ chức tuyên
truyền, phổ biến cho ngư dân trên địa bàn tỉnh biết về việc tạm ngừng đánh cá có thời
hạn của phía Trung Quốc và triển khai thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của Bộ
Nông nghiệp và PTNT.
Hiện nay, các cơ quan chức năng của Trung ương, của tỉnh đang tiếp tục theo
dõi sát tình hình và thường xuyên tăng cường lực lượng chấp pháp trên biển (cảnh sát
biển, kiểm ngư) để kịp thời hỗ trợ, bảo vệ ngư dân khi hoạt động trên vùng biển của
Việt Nam.
3. Cử tri đề nghị tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng có đánh giá lại chất
lượng, hiệu quả giống lúa chất lượng cao ST25 để bà con nông dân mạnh dạn đưa
vào sản xuất, canh tác có năng suất cao (cử tri xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình).
Giống lúa ST25 được xem là giống đặc sản, có chất lượng đặc biệt nhất hiện
nay. Để có cơ sở đánh giá tính thích nghi, năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế
của giống lúa ST25 trên địa bàn tỉnh, đưa vào cơ cấu giống lúa của tỉnh và phổ biến
cho bà con nông dân biết, sử dụng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo
Trung tâm Khuyến nông triển khai xây dựng mô hình sản xuất trình diễn giống lúa
ST25 tại các vùng sản xuất lúa trọng điểm trên địa bàn tỉnh (thời gian thực hiện ít nhất
là 03 vụ sản xuất). Sau đó đánh giá kết quả, đưa ra những khuyến cáo về kỹ thuật canh
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tác và tổ chức tập huấn chuyển giao quy trình kỹ thuật để bà con nông dân yên tâm sử
dụng giống lúa ST25 trong quá trình canh tác tại địa phương.
4. Cử tri kiến nghị tỉnh tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về
bảo vệ ngư trường, xem xét bổ sung Nghị quyết chuyên đề về tái tạo nguồn lợi
thủy sản tuyến bờ, như: khuyến khích nghề mành chà, câu thúng…; đồng thời
bắt buộc các phương tiện khai thác hải sản tuyến bờ, tuyến lộng phải gắn thiết bị
giám sát hành trình để giám sát hoạt động của các phương tiện tham gia khai thác
hải sản, nhằm bảo vệ ngư trường hiệu quả hơn (cử tri thị trấn Liên Hương, huyện
Tuy Phong)
- Đối với kiến nghị tỉnh tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về bảo
vệ ngư trường:
Để giảm thiểu các vi phạm quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản, ngoài thực
hiện các nhiệm vụ thường xuyên, Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục phối hợp với lực
lượng Biên phòng và UBND các địa phương ven biển tăng cường các hoạt động tuần
tra, kiểm soát, bố trí lực lượng, phương tiện (sử dụng 03 tàu và 05 ca nô) duy trì hoạt
động trên tất cả các vùng biển của tỉnh, nhất là những ngư trường trọng điểm và vào
những thời điểm cá áp lộng, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định tại Nghị
định số 42/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Nhờ đó, đã ngăn chặn tương đối hiệu quả tàu
cá vi phạm quy định về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên biển. Kết quả: Từ
đầu năm 2020 đến nay, đã phát hiện và xử lý 363 trường hợp vi phạm khai thác IUU;
trong đó, xử phạt 04 trường hợp thuyền nghề giã cào bay vi phạm vùng khai thác (giảm
04 trường hợp so với cùng kỳ 2019).
- Đối với kiến nghị xem xét bổ sung Nghị quyết chuyên đề về tái tạo nguồn lợi
thủy sản tuyến bờ:
UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu xây dựng Đề án
“Quản lý khai thác, bảo vệ và phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản vùng biển tỉnh
Bình Thuận đến năm 2025”; Đề án đã được UBND tỉnh họp thông qua, tuy nhiên do
Trung ương chưa có cơ chế, chính sách cụ thể về hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề, nên
hiện nay Sở Nông nghiệp và PTNT đang hoàn thiện Đề án và đề nghị Bộ Nông nghiệp
và PTNT sớm ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề cụ thể, làm cơ
sở để tỉnh hoàn thiện và ban hành Đề án. Sau khi Đề án được phê duyệt và triển khai
thực hiện sẽ góp phần tích cực trong công tác bảo vệ, phục hồi, tái tạo, ngăn chặn sự
suy giảm nguồn lợi thủy sản trên vùng biển của tỉnh.
- Đối với kiến nghị bắt buộc các phương tiện khai thác hải sản tuyến bờ, tuyến
lộng phải gắn thiết bị giám sát hành trình:
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Căn cứ quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 50 Luật Thủy sản năm 2017 và khoản
1 Điều 43 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ; tàu cá khai
thác hải sản vùng bờ (tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 12 mét), vùng lộng (tàu cá có
chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét) không thuộc diện bắt buộc phải lắp đặt
thiết bị giám sát hành trình. Tuy nhiên, nếu có nhu cầu vẫn được lắp đặt thiết bị giám
sát hành trình.
II. Ngành điện: 03 nội dung
1. Cử tri kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành Điện lực hoàn trả lại 100%
công suất điện bình hạ thế cho nhân dân, vì theo chủ trương của UBND tỉnh sẽ
hoàn trả lại kinh phí này cho nhân dân vào năm 2020 (cử tri huyện Hàm Thuận
Bắc).
Trong những năm qua, diện tích thanh long trong toàn tỉnh phát triển quá nhanh,
vượt xa quy hoạch phát triển thanh long của tỉnh, dẫn đến nhu cầu điện tăng cao, ngành
điện đã đầu tư rất lớn nhưng cũng không đáp ứng đủ. Để từng bước đáp ứng nhu cầu
điện chong đèn thanh long, từ năm 2015 Công ty Điện lực Bình Thuận đã xây dựng Đề
án đầu tư phát triển lưới điện đáp ứng cung cấp điện cho phụ tải thanh long theo quy
hoạch đến năm 2020 (28.000 ha) và được Tổng Công ty Điện lực miền Nam phê duyệt
với tổng nhu cầu vốn 2.759 tỷ đồng để đầu tư cho cả 3 cấp điện áp 220kV, 110kV,
22kV. Kể từ năm 2016 đến nay, ngành điện đã triển khai đầu tư rất nhiều dự án lưới
điện với tổng giá trị đầu tư 3 cấp điện áp là 1.513 tỷ đồng; Trong đầu năm 2019, ngành
điện cũng đã trả về cấp điện 100% công suất các trạm thanh long hiện hữu cho 04 xã
Tân Thành, Tân Thuận, Thuận Quý, Hàm Minh thuộc huyện Hàm Thuận Nam.
Khối lượng đầu tư còn lại của Đề án khá lớn, khoảng 1.246 tỷ đồng, ngành điện
đang nỗ lực tìm kiếm nguồn vốn thực hiện nhằm trả về cấp điện 100% cho các khu vực
còn lại. Tuy nhiên hiện nay, qua khảo sát trên địa bàn tỉnh, diện tích chong đèn thanh
long sử dụng điện hiện hữu đạt 32.670 ha vượt rất xa diện tích thanh long theo quy
hoạch của tỉnh đến năm 2020 là 28.000 ha và đến năm 2025 là 30.000 ha. Đây là một
áp lực rất lớn cho hệ thống nguồn và lưới điện hiện hữu, cũng như kế hoạch đầu tư lưới
điện theo Đề án và cả đáp ứng điện cho phần diện tích thanh long vượt quy hoạch; Bên
cạnh đó, năm 2020 Tổng công ty Điện lực miền Nam sẽ ưu tiên bố trí vốn triển khai
các dự án lưới điện 110kV để giải phóng công suất các nhà máy điện mặt trời nhằm
đảm bảo đủ nguồn điện đáp ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội, do đó việc bố trí
vốn đầu tư phần lưới điện trung hạ thế để cấp điện trên địa bàn sẽ rất khó khăn và hạn
chế, nhất là đầu tư trả về 100% công suất trạm biến áp thanh long sẽ không thể thực
hiện hoàn tất trong năm 2020.
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Trong thời gian tới, ngành điện tiếp tục tranh thủ các nguồn vốn vay ưu đãi, vốn
vay thương mại và các nguồn vốn ngân sách hỗ trợ của tỉnh, địa phương hoặc vốn ứng
để ưu tiên đầu tư nhằm trả về 100% công suất chong đèn thanh long cho các khu vực
còn lại trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện Hàm Thuận Bắc nói riêng, đảm bảo nhu
cầu điện sản xuất của bà con nhân dân. Công ty Điện lực Bình Thuận rất mong bà con
thông cảm và chia sẽ những khó khăn hiện nay của ngành điện; đồng thời tiếp tục ủng
hộ chủ trương tiết kiệm điện chong đèn thanh long và luân phiên rãi vụ để giảm công
suất đỉnh nhằm tạo điều kiện cho tất cả các hộ trồng thanh long đều có điện sản xuất
phát triển kinh tế, hài hòa lợi ích, công bằng xã hội.
2. Người dân thắp điện cho cây thanh long để kích thích ra hoa, đậu trái
nhưng nguồn điện tại địa phương cúp liên tục, làm ảnh hưởng đến năng suất cây
thanh long của bà con. Cử tri đề nghị tỉnh chỉ đạo ngành điện lực đảm bảo cung
cấp điện thường xuyên cho bà con đảm bảo sản xuất thanh long (cử tri huyện
Hàm Tân).
Thời gian vừa qua, do nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến của khách hàng sử
dụng điện chong đèn thanh long đã gây đầy tải, quá tải một số tuyến đường dây trung
thế, không đảm bảo an toàn trong việc cung cấp điện. Do vậy, Công ty Điện lực Bình
Thuận phải thực hiện việc sang tải, cân pha ngay để tránh quá tải làm mất điện diện
rộng.
Trong thời gian tới, Công ty Điện lực Bình Thuận sẽ tăng cường công tác theo
dõi, dự báo tình hình vận hành của lưới điện để đưa ra phương án cung cấp điện ổn
định cho bà con chong đèn thanh long. Đồng thời, đề nghị bà con tiếp tục thực hiện
chủ trương tiết kiệm điện và luân phiên rãi vụ trong chong đèn cho cây thanh long.
3. Việc quy định hạn mức sử dụng điện sinh hoạt 50kwh/hộ/tháng như hiện
nay là quá thấp. Cử tri đề nghị ngành Điện lực của tỉnh nghiên cứu tăng hạn mức
sử dụng điện sinh hoạt phù hợp (cử tri thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong).
Công ty Điện lực Bình Thuận thực hiện giá bán điện cho khách hàng theo đúng
quy định của Nhà nước, cụ thể: Biểu giá bán điện đang áp dụng hiện nay do Bộ Công
Thương ban hành tại Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20 tháng 3 năm 2019 về điều
chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện. Giá bán lẻ điện sinh
hoạt áp dụng cho hộ gia đình sử dụng điện gồm có 06 bậc, ứng với các mức giá điện
tăng dần, trong đó bậc 1 và bậc 2 cùng có định mức là 50kWh/hộ/tháng đúng như cử
tri đã phản ảnh. Do biểu giá bán điện là do Bộ Công Thương quy định cho nên việc
xem xét tăng hạn mức sử dụng điện ở các bậc của biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt không
thuộc thẩm quyền giải quyết của Công ty Điện lực Bình Thuận.
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Hiện nay, Bộ Công thương đang xây dựng và đề xuất với Chính phủ điều chỉnh
biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt. Sau khi có quy định mới về biểu giá bán lẻ điện sinh
hoạt được ban hành, Công ty Điện lực Bình Thuận sẽ áp dụng cách tính giá điện mới
cho khách hàng sử dụng điện sinh hoạt và sẽ thông báo rộng rãi cho bà con cử tri biết.
III. Sở Kế hoạch và Đầu tư: 01 nội dung
1. Đối với các dự án nông lâm kết hợp đầu tư trên địa bàn xã Bình An đã
được tỉnh cấp phép nhưng không sản xuất, bỏ hoang, dân lấn chiếm gây ra mâu
thuẫn, tranh chấp đất đai. Cử tri đề nghị tỉnh rà soát thu hồi hoặc giao đất cho
huyện, xã quản lý (cử tri xã Bình An, huyện Bắc Bình).
1.1. Tình hình thực hiện các dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận
đầu tư trên địa bàn xã Bình An, huyện Bắc Bình:
Hiện nay trên địa bàn xã Bình An, huyện Bắc Bình có 06 dự án thuộc lĩnh vực
nông lâm được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư. Các dự án trên
đang trong giai đoạn hoàn thiện các thủ tục liên quan hoặc đã đi vào hoạt động ổn định,
cụ thể:
a) Dự án đã đi vào hoạt động ổn định:
- Dự án Trang trại chăn nuôi heo Vĩnh Tiến 2 với diện tích khoảng 11 ha của
Công ty TNHH Đầu tư Xuất Nhập Khẩu Vĩnh Tiến.
- Dự án Mô hình mẫu trồng, sản xuất và chế biến Bạc Hà có xuất xứ tại Nhật
Bản với diện tích khoảng 32,55 ha của Công ty TNHH Châu Giang Hưng Yên.
- Dự án Trồng rừng với diện tích khoảng 170 ha của Công ty TNHH MTV Lâm
nghiệp Bình Thuận.
b) Dự án đang triển khai các thủ tục liên quan:
- Dự án Trồng nấm ứng dụng công nghệ IoT Bắc Bình - Đá Bạc với diện tích
khoảng 1,1 ha của Công ty Cổ phần Đầu tư Đá Bạc.
- Dự án Trồng nấm ứng dụng công nghệ IoT Bắc Bình - Nông nghiệp xanh với
diện tích khoảng 1,1 ha của Công ty Cổ phần Nông nghiệp xanh Vũng Tàu.
- Dự án Trồng nấm ứng dụng công nghệ IoT Bắc Bình - PPC Vũng Tàu với diện
tích khoảng 01 ha của Công ty Cổ phần PPC Vũng Tàu.
Các dự án trồng nấm ứng dụng công nghệ cao nêu trên được Ủy ban nhân dân
tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư vào cuối tháng 01/2019. Đến nay, đã được cấp
Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất và thực hiện ký quỹ đầu tư. Đồng thời, các dự án
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đã được UBND huyện Bắc Bình cấp Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi
trường và đã tiến hành ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm với Công ty Global Target
Market Services (Hoa Kỳ). Các dự án đã được khởi công xây dựng vào đầu tháng
01/2020. Như vậy, các chủ đầu tư đã triển khai thực hiện dự án đúng theo tiến độ đúng
cam kết.
2.2. Tình hình quản lý đất đai khu vực xã Bình An, huyện Bắc Bình:
Vừa qua, khu vực xã Bình An, huyện Bắc Bình có ghi nhận trường hợp Công ty
Cổ phần Xuất nhập khẩu nông nghiệp công nghệ cao Hồng Lĩnh Cát Tường đã tiến
hành tác động, sản xuất trên đất, xây dựng các công trình phụ trợ và sang nhượng đất
trái phép theo Công văn số 1821-CV/HU ngày 29/08/2019 của Huyện ủy Bắc Bình.
UBND tỉnh đã yêu cầu UBND huyện Bắc Bình kiểm tra, xử lý những sai phạm của
Công ty Cổ phần Hồng Lĩnh Cát Tường (Công văn số 4591/VP-KT ngày 18/9/2019
của Văn phòng UBND tỉnh).
Ngày 02/12/2019, UBND tỉnh có Công văn số 4576/UBND-ĐTQH yêu cầu
UBND huyện Bắc Bình chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Công ty TNHH
MTV Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận và các cơ quan chức năng có liên quan
tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm và giải quyết dứt điểm tình trạng lấn chiếm đất công
làm vườn sinh thái tại khu vực hồ Cà Giây theo phản ánh của Báo Thanh niên vào ngày
02/12/2019. Theo báo cáo của UBND huyện Bắc Bình, khu đất nằm về phía Tây của
hồ Cà Giây, xã Bình An, thuộc Tiểu khu 83B trước đây do Ban Quản lý rừng phòng
hộ Cà Giây quản lý đã được Ủy ban nhân dân tỉnh đưa ra 03 loại rừng theo Quyết định
số 674/QĐUBND ngày 13/03/2007 và giao UBND xã Bình An quản lý. Qua quá trình
kiểm tra, UBND huyện Bắc Bình xác định có 04 cá nhân (Ông Trần Văn Hiệp, ông
Phạm Trung Kiên, ông Nguyễn Văn Cum và ông Huỳnh Thanh Tùng) và 01 tổ chức
(Công ty Cổ phần Hồng Lĩnh Cát Tường) chiếm đất trái phép với tổng diện tích khoảng
28,55 ha. Đối với các hộ dân chiếm đất trái phép, UBND huyện đang giao UBND xã
Bình An lập biên bản xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính theo quy định
tại Điều 59 Luật Xử lý vi phạm hành chính để củng cố hồ sơ, ban hành quyết định xử
lý theo đúng quy định. Đối với Công ty Cổ phần Hồng Lĩnh Cát Tường, UBND huyện
Bắc Bình đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 121/QĐ-XPVPHC
ngày 25/10/2019 phạt tiền 4.000.000 đồng và buộc Công ty Cổ phần Hồng Lĩnh Cát
Tường khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm và buộc trả lại đất đã chiếm
theo quy định. Công ty đã chấp hành nộp phạt, đã thực hiện nhỗ trụ thanh long; riêng
các công trình xây dựng và các cây trồng trên đất còn lại, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện
theo quyết định của UBND huyện. Thời gian đến, UBND huyện sẽ tiếp tục kiểm tra
việc chấp hành của Công ty.
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UBND xã Bình An đã lập Biên bản vi phạm hành chính số 17/BB-VPHC ngày
20/11/2019 và chuyển đến UBND huyện để ban hành quyết định xử phạt. Tuy nhiên,
xét thấy còn một số nội dung Biên bản vi phạm hành chính chưa ghi cụ thể, rõ ràng;
Chủ tịch UBND huyện đã có Công văn số 2516/UBND-NC ngày 27/11/2019 giao
quyền Chủ tịch UBND xã Bình An lập biên bản xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm
hành chính theo quy định tại Điều 59 Luật Xử lý vi phạm hành chính để củng cố hồ sơ,
ban hành quyết định xử lý theo đúng quy định. Hiện Chủ tịch UBND xã Bình An đang
thực hiện. Từ cơ sở trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận thấy 06 dự án đã được UBND
tỉnh chấp thuận đầu tư trên địa bàn xã Bình An, huyện Bắc Bình đã triển khai thực hiện
cơ bản đúng tiến độ, chưa xảy ra hiện tượng bỏ hoang, không sản xuất như theo ý kiến
của cử tri.
IV. Sở Tài nguyên và Môi trường: 09 nội dung
1. Việc thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giữa cấp
tỉnh, cấp huyện rất chậm gây ảnh hưởng đến quyền lợi của nhân dân (cụ thể hồ
sơ bà Trần Thị Quý, cư ngụ tại thôn 3, xã Huy Khiêm đã có nhiều Quyết định của
2 cấp huyện, xã, có Công văn gửi Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh đã 8 tháng qua
chưa được giải quyết). Cử tri kiến nghị Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh kiểm
tra, chỉ đạo sớm giải quyết (cử tri huyện Tánh Linh).
Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 1392/VPĐKĐĐ-ĐKCG ngày
18/6/2020 đề nghị Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Tánh Linh báo cáo hồ
sơ cấp Giấy chứng nhận của hộ bà Trần Thị Quý.
Ngày 25/6/2020, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Tánh Linh đã có
Công văn số 69/CNVPĐK về việc báo cáo hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận của hộ
bà Trần Thị Quý; qua rà soát trường hợp trên được biết bà Trần Thị Quý đã rút hồ sơ
để điều chỉnh bổ sung vào ngày 17/12/2019 nhưng đến nay bà Trần Thị Quý vẫn chưa
nộp lại hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai
huyện Tánh Linh để giải quyết theo quy định.
Hiện nay, Sở đã tham mưu chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện
Tánh Linh phối hợp với UBND xã Huy Khiêm có văn bản hướng dẫn hộ bà Trần Thị
Quý lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất nhưng chưa thực
hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định tại Khoản 2, Điều 82 của Nghị định số
43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.
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Sau khi hoàn tất Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Tánh Linh báo
cáo về Sở (thông qua Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh) xem xét và cấp Giấy chứng
nhận cho hộ bà Trần Thị Quý theo quy định.
2. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra, dừng cấp phép việc khai thác
khoáng sản, tận thu khoáng sản tại xã La Ngâu. Việc khai thác, vận chuyển vào
ban đêm làm đứt dây diện của người dân, hư hại đường giao thông, gây ô nhiễm
môi trường và nguy hiểm hơn là gây sạt lở đất của bà con đồng bào dân tộc thiểu
số. Cử tri đã kiến nghị nhiều lần nhưng không được giải quyết (cử tri xã La Ngâu,
huyện Tánh Linh):
Dự án khai thác mỏ vật liệu san lấp tại Bản 1, xã La Ngâu, huyện Tánh Linh của
Công ty TNHH Vinaly có diện tích 3 ha; sau khi được UBND tỉnh cấp phép và cho
thuê đất để thực hiện khai thác, Công ty đã có Hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên
và Môi trường, đã được Chi cục Quản lý Đất đai – Sở Tài nguyên và Môi trường đã
phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, lập biên bản bàn giao mốc giới tại thực
địa khu vực khai thác ngày 21/10/2019.
Để giám sát hoạt động khai thác của Công ty, UBND huyện Tánh Linh đã chỉ
đạo các phòng, ban và UBND xã La Ngâu kiểm tra thực tế tại khu vực mỏ vào ngày
13/11/2019 và có Công văn số 2346/UBND-SX ngày 18/12/2019 chỉ đạo như sau:
+ Yêu cầu Công ty TNHH Xây dựng Vinaly:
Thực hiện đúng quy định pháp luật trong hoạt động khoáng sản, khai thác
khoáng sản đúng nội dung của Giấy phép số 2026/GP-UBND ngày 13/8/2019 do
UBND tỉnh cấp; không được khai thác ra ngoài phạm cấp phép. Khẩn trương khắc phục
trả lại hiện trạng ban đầu, không tác động làm thay đổi dòng chảy khu vực cấp phép
khai thác. Thực hiện đúng quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động
khai thác khoáng sản và Kế hoạch Bảo vệ môi trường của đã được UBND huyện xác
nhận số 600/GXN-UBND ngày 5/4/2019.
Chủ động phối hợp với UBND xã La Ngâu làm việc với 06 hộ dân, xem xét hỗ
trợ hợp lý thiệt hại của người dân có đất bị sạt lở.
+ UBND xã La Ngâu thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời báo cáo
UBND huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan những
hành vi vi phạm của Công ty để chỉ đạo xử lý kịp thời.
+ Phòng Tài nguyên và Môi trường Tánh Linh chủ trì, phối hợp các cơ quan liên
quan, UBND xã La Ngâu theo dõi, kiểm tra, giám sát, tham mưu UBND huyện xử lý
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kịp thời các hành vi vi phạm trong quá trình khai thác khoáng sản và bảo vệ môi trường
của Công ty TNHH Xây dựng Vinaly.
Đến nay, Công ty đã thỏa thuận với 06 hộ dân để hỗ trợ hợp lý thiệt hại của
người dân có đất bị sạt lở. UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối
hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương huyện, xã giám sát chặt chẽ
hoạt động khai thác khoáng sản của Công ty theo Giấy phép đã cấp và xử lý theo quy
định pháp luật đối với các hành vi vi phạm (nếu có).
3. Cử tri đã nhiều năm liên tục kiến nghị với UBND tỉnh xin điều chỉnh, sửa
đổi chủ trương cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu vực Biển Lạc theo
quy định tại Công văn 4451/UBND-KT ngày 17/10/2006, nhưng đến nay vẫn chưa
giải quyết. Cử tri đề nghị UBND tỉnh sớm có quy định để người dân được cấp
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (cử tri xã Gia Huynh, Gia An, Lạc Tánh,
huyện Tánh Linh).
Liên quan đến điều chỉnh, sửa đổi chủ trương cấp Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất tại khu vực Biển Lạc theo quy định tại Công văn 4451/UBND-KT ngày
17/10/2006, UBND tỉnh đã có chỉ đạo giải quyết tại Công văn số 1175/UBND-KTN
ngày 14/4/2016 và Công văn số 2820/UBND-KT ngày
10/7/2018. Theo đó:
“- Về hạn mức giao đất nông nghiệp:
Điều chỉnh hạn mức giao đất nêu tại các điểm 3.3, khoản 3 và 4.2, khoản 4, mục
I Công văn số 4451/UBND-KT ngày 17/10/2006 cho phù hợp với quy định tại khoản
1, 2 và 5 Điều 129 Luật Đất đai năm 2013 và Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND ngày
05/12/2014 của UBND tỉnh, cụ thể hạn mức giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá
nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp như sau:
+ Đất trồng cây hàng năm không quá 02 héc ta;
+ Đất trồng cây lâu năm không quá 10 héc ta đối với các xã, thị trấn ở đồng
bằng.
Đối với hạn mức giao đất nông nghiệp (đất trồng cây lâu năm) trong khu vực
Biển Lạc cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp là không quá 20 ha
đối với các xã, thị trấn ở trung du, miền núi (phù hợp với phân loại các xã đồng bằng,
trung du, miền núi tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Quyết định số 59/2014/QĐUBND và hạn mức giao đất nông nghiệp quy định tại Quyết định số 52/2014/QĐUBND của UBND tỉnh).
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- Về đối tượng giao đất, cho thuê đất:
Thực hiện theo quy định hiện hành, giao đất trong hạn mức đối với hộ gia đình,
cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo quy định của Luật Đất đai năm 2013
(không phân biệt hộ dân trong và ngoài huyện); cho thuê đất đối với hộ gia đình, cá
nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp và diện tích vượt hạn mức đối với các hộ
gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp.
Giao UBND 02 huyện Đức Linh và Tánh Linh rà soát kỹ từng trường hợp đã
đăng ký, cấp Giấy chứng nhận để giải quyết theo đúng quy định của pháp luật đất đai
hiện hành. Quá trình triển khai thực hiện phát sinh vướng mắc (nếu có) kịp thời báo
cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) xem xét, giải quyết.
- Riêng đối với các khu dân cư ổn định (xã Gia Huynh: 56,6 ha, xã Gia An 53,5
ha và thị trấn Lạc Tánh 33,9 ha):
Căn cứ quy định của pháp luật đất đai hiện hành, UBND huyện Tánh Linh chỉ
đạo UBND các xã Gia Huynh, Gia An và thị trấn Lạc Tánh hướng dẫn người sử dụng
đất lập hồ sơ đăng ký, đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để xét, cấp Giấy chứng nhận cho người sử dụng
đất theo quy định.
- Về xử lý các trường hợp UBND huyện Tánh Linh đã ban hành Quyết định cho
thuê đất:
Giao UBND huyện Tánh Linh chỉ đạo kiểm tra, rà soát từng hồ sơ, thông báo
cho hộ gia đình, cá nhân biết để thực hiện nghĩa vụ tài chính nộp tiền thuê đất đến thời
điểm đăng ký biến động chuyển sang hình thức giao đất hoặc công nhận quyền sử dụng
đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và chủ trương giải quyết của Ủy ban
nhân dân tỉnh tại điểm 2 Công văn số 1175/UBND-KTN ngày 14 tháng 4 năm 2016.”
Quá trình triển khai thực hiện, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số
3479/STNMT-CCQLĐĐ ngày 07/8/2019 tiếp tục ý kiến hướng dẫn về thủ tục giải
quyết. Do đó, yêu cầu UBND huyện Tánh Linh và UBND huyện Đức Linh có trách
nhiệm triển khai thực hiện các nội dung trên theo thẩm quyền quy định. Quá trình triển
khai thực hiện phát sinh vướng mắc (nếu có) kịp thời báo cáo UBND tỉnh (thông qua
Sở Tài nguyên và Môi trường) xem xét, giải quyết.
4. Cử tri đề nghị UBND tỉnh làm rõ và cho cử tri biết: Việc UBND tỉnh cấp
phép cho các dự án khai thác titan hoạt động trên địa bàn toàn tỉnh có đúng quy
định pháp luật về thu hồi, giao đất, bảo vệ môi trường, đánh giá trữ lượng
Titan…? (cử tri phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết):
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Tất cả các dự án khai thác titan trước khi đi vào hoạt động đều được cơ quan có
thẩm quyền thẩm định và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM),
phương án cải tạo phục hồi môi trường (CPM) và cấp Giấy xác nhận hoàn thành các
công trình bảo vệ môi trường trước khi đi vào hoạt động khai thác. Quá trình hoạt động,
các dự án thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường theo nội dung Báo
cáo đánh giá tác động môi trường, phương án CPM được phê duyệt và Giấy xác nhận
hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường theo quy định.
- Về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng: Khi được Bộ Tài nguyên và Môi
trường cấp Giấy phép khai thác khoáng sản thì chủ đầu tư đo đạc, phối hợp với địa
phương cập nhật dự án vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, cập nhập vào danh mục
thu hồi đất trình HĐND tỉnh phê duyệt. Sau đó, chủ đầu tư phối hợp với UBND cấp
huyện thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các hộ dân
có đất theo quy định hiện hành.
Sau khi UBND cấp huyện và chủ đầu tư đã hoàn thành việc chi trả tiền, các hộ
dân đồng ý bàn giao mặt bằng, UBND cấp huyện có báo cáo gửi về Sở Tài nguyên và
Môi trường để tham mưu UBND tỉnh cho thuê đất theo quy định.
- Về công tác cho thuê đất: Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 05 dự án khai thác titan
được UBND tỉnh cho chủ đầu tư thuê đất, gồm:
+ Công ty TNHH Phú Hiệp diện tích 1.379.186 m²;
+ Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường diện tích 1.396.856,3 m²;
+ Công ty Cổ phần Khoáng sản và Thương mại Sao Mai diện tích 3.549.401,4 m²;
+ Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn diện tích 1.562.475 m²;
+ Công ty TNHH Thương mại Đức Cảnh diện tích 594.637,8 m².
Việc cho thuê đất đối với các dự án nêu trên được thực hiện theo đúng quy hoạch,
kế hoạch sử dụng đất và diện tích này đã được UBND cấp huyện xác nhận hoàn thành
công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.
Riêng dự án khai thác titan của Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản
Cát Tường không có trong danh mục công trình Nhà nước thu hồi đất được HĐND tỉnh
thông qua, không có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của thành phố Phan Thiết
và huyện Hàm Thuận Bắc được duyệt nên không đủ cơ sở thực hiện thủ tục đất đai.
- Đối với trữ lượng titan: Trước khi Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép, các
đơn vị được Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định phê duyệt trữ lượng khoáng sản
và cấp phép khai thác theo thẩm quyền.
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5. Cử tri đề nghị UBND tỉnh tăng cường công tác quản lý nhà nước trên
lĩnh vực khoáng sản, chỉ đạo tăng cường kiểm tra các mỏ đã được cấp giấy phép
khai thác (cử tri xã Tân Bình, thị xã La Gi).
Hiện nay, trên địa bàn thị xã La Gi có 02 mỏ cát bồi nền được UBND tỉnh cấp
giấy phép khai thác, tổng diện tích 8,79 ha (01 mỏ đã đang khai thác; 01 đang thực hiện
thủ tục thuê đất để đủ điều kiện khai thác). Thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường
đã phối hợp với sở, ngành và địa phương kiểm tra 02 khu mỏ trên và gần nhất cũng đã
thanh tra theo kế hoạch vào ngày 16/6/2020 để kịp thời phát hiện tồn tại xử lý theo quy
định.
6. Hiện nay, có 18 hộ dân xóm 1, thôn 2, xã Đồng Kho cho rằng thời điểm
năm 1997 Công ty Lâm Viên khai thác cát phục vụ xây dựng công trình thủy điện
Đa Mi chỉ hợp đồng thuê đất của dân là 03 năm, không phải thu hồi đền bù về
đất, nhân dân chỉ nhận tiền hỗ trợ hoa màu trên đất. Thời gian qua, được biết
UBND tỉnh đã giao đất cho Công an tỉnh làm nhà công vụ, các hộ dân này không
đồng tình. Cử tri đề nghị UBND tỉnh sớm chỉ đạo đền bù đất cho dân hoặc trả lại
đất cho dân (cử tri xã Đồng Kho, huyện Tánh Linh).
Khu đất xây dựng Nhà công vụ Công an tỉnh được UBND huyện Tánh Linh có ý
kiến thống nhất tại Công văn số 1321UBND-SX ngày 27/7/2016 và UBND tỉnh chấp
thuận vị trí tại Công văn số 4627/UBND-ĐTQH ngày 31/10/2018 với diện tích 7.335 m2.
Theo kết quả đo đạc và trích lục bản đồ địa chính của Văn phòng Đăng ký đất
đai tỉnh lập ngày 29/6/2018 thì toàn bộ diện tích 7.335 m2 nêu trên được xác định là
đất bằng chưa sử dụng do UBND xã Đồng Kho quản lý.
Như vậy, theo nội dung trên thì toàn bộ khu đất xây dựng Nhà công vụ Công an
tỉnh tại thời điểm được UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3267/QĐUBND ngày
26/11/2018 giao đất cho Công an tỉnh để xây dựng nhà công vụ được xác định là đất
bằng chưa sử dụng do UBND xã Đồng Kho đang quản lý, không có đất của các hộ dân.
Đồng thời, tại Biên bản bàn giao đất tại thực địa ngày 14/12/2018 do Chi cục Quản lý
đất đai tỉnh chủ trì vẫn không phát hiện và ghi nhận việc sử dụng và sản xuất trên đất.
Theo ý kiến của 18 hộ dân xóm 1, thôn 2, xã Đồng Kho cho rằng thời điểm năm
1997 Công ty Lâm Viên khai thác cát phục vụ xây dựng công trình thủy điện Đa Mi
chỉ hợp đồng thuê đất của dân là 03 năm, không phải thu hồi đền bù về đất, nhân dân
chỉ nhận tiền hỗ trợ hoa màu trên đất và đề nghị được bồi thường đất hoặc trả lại đất.
Từ nội dung trên, đề nghị cử tri cung cấp toàn bộ hợp đồng đã ký kết trước đây
và các loại giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất của các hộ dân tại khu vực này gửi
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về Sở Tài nguyên và Môi trường để làm cở sở đối chiếu với dữ liệu thông tin địa chính,
xác định nguồn gốc và quá trình sử dụng để thực hiện việc bồi thường về đất (nếu có)
cho các hộ dân theo quy định.
7. Thời gian qua, đất hai bên bờ sông La Ngà bị sạt lở do khai thác cát quá
mức, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Cử tri kiến nghị UBND tỉnh cho biết các
giấy phép đã cấp cho Công ty TNHH Thiết kế xây dựng và Thương mại Hoài Đức
và Công ty Cổ phần khoáng sản Thuận Phong có đúng thẩm quyền và đúng quy
định pháp luật không? Nếu trái quy định đề nghị cho biết trách nhiệm thuộc về
ai, xử lý như thế nào? (cử tri phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết).
Hiện nay có 02 đơn vị được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp phép thực hiện dự án nạo
vét kết hợp tận dụng cát xây dựng trong lòng hồ đập dâng Tà Pao là Công ty TNHH
Thiết kế- Xây dựng và Thương mại Hoài Đức (Quyết định số 963/QĐ-UBND ngày
17/4/2019) và Công ty Cổ phần Khoáng sản Thuận Phong (Quyết định số 3163/QĐUBND ngày 09/12/2019). Thông tin chung của 02 dự án như sau:
- Công ty TNHH Thiết kế- Xây dựng và Thương mại Hoài Đức: Diện tích nạo
vét là 3,3ha, với chiều dài theo sông La Ngà là 1,8km. Toàn bộ diện tích nằm trong
lòng hồ đập dâng Tà Pao, được giới hạn bởi tọa độ điểm đầu (1.231.160,69;
417.708,02) và điểm cuối (1.232.360,35; 417.992,22).
- Công ty Cổ phần Khoáng sản Thuận Phong: Diện tích nạo vét là 15ha với chiều
dài theo sông La Ngà là 6,8km. Toàn bộ diện tích nằm trong lòng hồ đập dâng Tà Pao,
được giới hạn bởi tọa độ điểm đầu (1.232.360,35; 417.992,22) và điểm cuối
(1.233.322,61; 421.375,16).
Vị trí xin nạo vét, tận thu khoáng sản trong lòng hồ Tà Pao thuộc phạm vi bảo
vệ công trình thủy lợi với mục đích tăng dung tích lòng hồ, đồng thời tận dụng khối
lượng cát bồi lắng phục vụ nhu cầu cát xây dựng trên địa bàn huyện Tánh Linh, hạn
chế tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn, tránh lãng phí tài nguyên và tăng
nguồn thu ngân sách, giảm chi phí ngân sách.
Toàn bộ diện tích được cấp phép nạo vét của 02 đơn vị trên nằm hoàn toàn trong
phạm vi lòng hồ đập dâng Tà Pao. (Vùng phụ cận của lòng hồ đập dâng Tà Pao có
phạm vi được tính từ đường biên có cao trình bằng cao trình đỉnh đập +122,0 trở xuống
phía lòng hồ). Công trình đập dâng Tà Pao được xây dựng chắn ngang sông La Ngà
với tổng diện tích vùng ngập của đập dâng Tà Pao khoảng 487ha bao gồm cả đoạn sông
La Ngà chảy qua, trong đó có 89ha bị ngập thường xuyên, còn lại 398ha ngập không
thường xuyên.

CÔNG BÁO/Số 03+04/Ngày 08-01-2021

58

Về thẩm quyền cấp phép: Căn cứ khoản 3 Điều 13, Điều 16 và Điều 17 Nghị
định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số
điều của Luật Thủy lợi, Ủy ban nhân dân tỉnh là cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt
động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, trong đó có hoạt động khai thác khoáng
sản, vật liệu xây dựng. Sở Nông nghiệp và PTNT là cơ quan tham mưu Ủy ban nhân
dân tỉnh xem xét quyết định cấp phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy
lợi. Đối với các quy định về tận dụng khoáng sản cát xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi
trường là đơn vị tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về tiền cấp quyền khai thác, các loại
thuế, phí, cho thuê đất và quy định về đánh giá tác động môi trường. Việc cấp phép
nạo vét kết hợp tận dụng cát xây dựng trong lòng hồ đập dâng Tà Pao tuân thủ đúng
các quy định của pháp luật hiện hành.
Về việc sạt lở sông La Ngà trong phạm vi lòng hồ và ngoài phạm vi lòng hồ:
Hiện nay khu vực lòng hồ Tà Pao do UBND huyện Tánh Linh quản lý để thực hiện
công tác đền bù, chưa bàn giao cho đơn vị quản lý, khai thác, sử dụng là Công ty TNHH
MTV Khai thác công trình thủy lợi. Toàn bộ diện tích lòng hồ đập dâng Tà Pao đã
được nhà nước thu hồi (từ cao trình +122,0 trở xuống phía lòng hồ). Vì vậy, trong phạm
vi vùng phụ cận của lòng hồ Tà Pao, việc sạt lở đoạn sông La Ngà không ảnh hưởng
đến các công trình kiến trúc, đất canh tác, đời sống người dân ngoài đường biên hành
lang bảo vệ công trình thủy lợi.
Đối với khu vực đoạn sông La Ngà nằm ngoài phạm vi lòng hồ Tà Pao, giao
UBND huyện Tánh Linh phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành khảo
sát, đánh giá sơ bộ tình hình sạt lở, đề xuất giải pháp xử lý, báo cáo UBND tỉnh.
8. Hiện nay nhu cầu đất bồi nền của nhân dân huyện Đức Linh là rất cao.
Cử tri đề nghị UBND tỉnh cho phép hoặc ủy quyền cho UBND huyện đấu giá khai
thác đất bồi nền để phục vụ nhu cầu xây dựng, san lấp mặt bằng của nhân dân ở
địa phương, tránh trường hợp một số hộ dân tự khai thác, làm ảnh hưởng đến
quy hoạch và ô nhiễm môi trường (cử tri huyện Đức Linh).
Về ủy quyền cho UBND huyện Đức Linh cấp phép khai thác khoáng sản vật liệu
xây dựng thông thường theo kiến nghị của cử tri, hiện nay Luật Khoáng sản năm 2010
chưa có quy định, nội dung kiến nghị này cũng đã được HĐND tỉnh kiến nghị Trung
ương xem xét.
Sau khi Luật Khoáng sản năm 2010 được sửa đổi, bổ sung nếu có quy định về
thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường thuộc trách
nhiệm giải quyết của UBND huyện, giao Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, tham
mưu cấp có thẩm quyền giải quyết kiến nghị của cử tri theo đúng quy định.
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9. Hiện nay, Nhà máy gạch men Trung Nguyên hoạt động xả khói, bụi, gây
ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Cử tri mong muốn
tỉnh quan tâm sớm kiểm tra, xử lý (cử tri Thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình)
Sau khi nhận được kiến nghị của cử tri thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình;
ngày 17/3/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên
quan đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường
đối với Nhà máy sản xuất gạch Ceramic và Granite của Công ty Cổ phần Khai thác
khoáng sản và Sản xuất Vật liệu xây dựng Trung Nguyên.
Qua đó, nhà máy hoạt động xưởng sản xuất gạch Ceramic từ năm 2010; đến gần
cuối năm 2019, Công ty tiến hành xây dựng, nghiệm thu thiết bị, máy móc đối với
xưởng sản xuất gạch Granite khoảng 01 tháng (công suất hoạt động 17.000 m2/ngày)
và dừng hoạt động thử nghiệm từ tháng 11 năm 2019 cho đến nay. Tại thời điểm kiểm
tra, Nhà máy đang hoạt động xưởng sản xuất gạch Ceramic, với quy mô công suất
15.000 m2/ngày. Công ty đã đầu tư hệ thống thu gom, xử lý khí thải tại lò nung, lò sấy
của dây chuyền sản xuất gạch Ceramic theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã
được phê duyệt và được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy xác nhận hoàn thành
công trình bảo vệ môi trường.
Liên quan đến ý kiến phản ánh của cử tri, qua kiểm tra thực tế, nguồn phát sinh
khí thải chủ yếu của Nhà máy là từ 01 ống khói từ quá trình sấy nguyên liệu, đánh giá
cảm quan thì khí có màu trắng đục và tan nhanh trong không khí (chủ yếu là hơi nước);
ngoài ra không có nguồn phát sinh khí thải khác. Theo báo cáo của đại diện Công ty,
khí thải mà cử tri phản ánh đó là hơi nước thoát ra từ quá trình sấy nguyên liệu, cụ thể
là quá trình sấy bột sẽ giải phóng hơi nước trong hỗn hợp (hỗn hợp có khoảng 40%
nước, sau khi sấy còn 1%, 39% còn lại sẽ giải phóng dưới dạng hơi nước) sau đó thoát
qua ống khói cao 32m.
Việc cử tri phản ánh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ghi nhận và tiếp thu ý
kiến; trong quá trình hoạt động của nhà máy, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ kiểm
tra, giám sát và yêu cầu Công ty tăng cường vận hành thường xuyên hệ thống thu gom,
xử lý khí thải theo quy định.
Ngoài ra, theo ý kiến của đại diện UBND thị trấn Lương Sơn, trong Quý I/2020,
thị trấn chưa ghi nhận phản ánh của cử tri liên quan đến vấn đề bụi, khí thải phát sinh
từ Nhà máy.
Thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp
tục phối hợp với các cơ quan liên quan và địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát
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chặt chẽ quá trình hoạt động và công tác bảo vệ môi trường đối với Nhà máy; kiên
quyết xử lý nghiêm các hành vi gây ô nhiễm môi trường theo quy định (nếu có).
B. LĨNH VỰC QUY HOẠCH - XÂY DỰNG - GIAO THÔNG - TÀI
CHÍNH: 13 NỘI DUNG
I. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 03 nội dung
1. Hiện nay, lòng hồ Sông Khán bị bồi lấp nên việc trữ nước không đảm bảo
cho tưới tiêu, sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. Cử tri kiến nghị Công ty TNHH
một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận sớm khảo sát và nạo vét
lòng hồ (cử tri xã Thuận Hòa, huyện Hàm Thuận Bắc).
Công trình Hồ Sông Khán do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai
thác Công trình thủy lợi Bình Thuận làm chủ đầu tư được đưa vào khai thác sử dụng
năm 2012. Mỗi năm vào các tháng mùa khô, đơn vị quản lý vận hành đã quan trắc sự
bồi lắng lòng hồ, tại một số mặt cắt nhất định. Quá trình quan trắc kiểm tra thực tế không
có hiện tượng bồi lắng như cử tri kiến nghị. Việc nguồn nước không đảm bảo tưới tiêu
trong mùa khô năm 2019- 2020 là do tình hình nắng hạn kéo dài, lượng mưa ít, dung
tích hồ nhỏ, việc tích nước cuối mùa không đủ để cấp trong các tháng mùa khô.
2. Cử tri phản ánh, hiện nay đập dâng Sông Phan đã được lắp phay tích
nước, vừa qua do trời mưa lớn, nước đầu nguồn đổ về nhiều gây ra tình trạng
rung, lắc nhà ở của 13 hộ dân sống dưới chân đập làm cho người dân nơi đây rất
lo lắng, hoang mang. Cử tri đề nghị ngành chức năng xem xét và khuyến cáo cho
người dân biết được mức độ nguy hiểm nếu khi có mưa lớn ở đầu nguồn thì nước
có khả năng tràn qua phai tích nước không? có ảnh hưởng đến người dân hay
không? (cử tri huyện Hàm Tân).
Công trình đập dâng Sông Phan thuộc công trình hồ chứa nhỏ có cửa tràn điều
tiết, do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác Công trình thủy lợi Bình
Thuận làm chủ đầu tư; trong mùa mưa, đơn vị quản lý sẽ cân đối tích đủ nguồn nước
phục vụ nhu cầu tưới và sinh hoạt cho nhân dân trong những thời điểm hạn cục bộ.
Khi có mưa lũ, đơn vị quản lý hồ sẽ chủ động điều tiết, xả nước qua tràn, không
để xảy ra trường hợp nước lũ tràn qua đỉnh cánh phai gây ra tình trạng rung lắc nhà ở
ảnh hưởng đến người dân như cử tri phản ánh.
3. Để đảm bảo phục vụ tưới tiêu sản xuất, cử tri mong muốn Công ty TNHH
một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận quan tâm đầu tư hệ
thống kênh mương cấp 1, tuyến Mương Lồ ồ khu vực thôn Thái An (cử tri xã
Hồng Thái, huyện Bắc Bình).
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“Tuyến mương Lồ ồ khu vực thôn Thái An mà cử tri kiến nghị chính là Kênh
chính Đông Đồng Mới (thuộc hệ thống đập Đồng Mới tưới cho 360 ha) đã được đầu
tư xây dựng từ trước đây. Hiện nay, hàng năm tuyến kênh này vẫn được Công ty Trách
nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác Công trình Thủy lợi Bình Thuận (đơn vị quản
lý) nạo vét, gia cố các đoạn xung yếu, đảm bảo phục vụ cấp nước sản xuất nông nghiệp
cho nhân dân.
Riêng hệ thống kênh nhánh cấp 1 thuộc Kênh chính Đông Đồng Mới hiện có
tổng cộng 12 tuyến, trong đó hiện trạng kênh đất là 08 tuyến; kênh đã gia cố là 04 tuyến
do địa phương quản lý theo phân cấp tại Quyết định số 11/2020/QĐUBND ngày
14/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định phân cấp quản lý công
trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh. Để phát huy hiệu quả tưới, UBND huyện Bắc Bình quan
tâm chỉ đạo thực hiện việc nạo vét và kiên cố các tuyến kênh nhánh cấp 1 hàng năm,
đảm bảo phục vụ nhu cầu nước sản xuất theo kiến nghị của cử tri.
II. Sở Giao thông vận tải: 04 nội dung
1. Cử tri mong muốn Sở Giao thông vận tải quan tâm khảo sát lắp đặt điện
chiếu sáng dọc QL55 (từ đầu cầu Láng Gòn đến giáp ranh thị xã La Gi) nhằm
hạn chế tai nạn giao thông và đảm bảo an ninh trật tự (cử tri xã Tân Xuân, huyện
Hàm Tân).
Qua khảo sát, việc lắp đặt đèn chiếu sáng dọc đường Quốc lộ 55 từ cầu Láng
Gòn đến giáp ranh thị xã La Gi có chiều dài khoảng 3 km cần nguồn kinh phí lớn
(khoảng 3 tỷ đồng). Hiện nay, trong điều kiện kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao
thông còn khó khăn, trước mắt UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo đơn
vị quản lý bảo trì tuyến Quốc lộ 55 thường xuyên tuần tra, kiểm tra sửa chữa mặt
đường, hệ thống vạch sơn, biển báo nhằm đảm bảo an toàn giao thông.
2. Quốc lộ 1A hoàn thiện đưa vào sử dụng vài năm gần đây nhưng đã bị sụt
lún hư hỏng nhiều đoạn phải sửa chữa nhiều lần, lãng phí ngân sách Nhà nước và
ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân hai bên đường. Cử tri đề nghị tỉnh xem
xét việc nâng cấp Quốc lộ 1A cần nghiên cứu kỹ việc thiết kế và thi công để đảm
bảo chất lượng công trình (cử tri xã Sông Phan, huyện Hàm Tân).
Việc nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 1 do Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư. Trong
đó, đoạn qua xã Sông Phan, huyện Hàm Tân do Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng đầu
tư, quản lý và khai thác. Qua khai thác, có một số vị trí hư hỏng cục bộ, Nhà đầu tư đã
tiến hành sửa chữa kịp thời. Hiện nay, Nhà đầu tư đang triển khai trùng tu mặt đường
theo kế hoạch sửa chữa định kỳ.
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3. Cử tri tiếp tục kiến nghị Sở Giao thông vận tải sớm lắp đặt tín hiệu giao
thông tại ngã ba Lương Sơn - Đại Ninh, Lương Sơn - Hòa Thắng vì các điểm này
rất dễ gây tai nạn giao thông (cử tri xã Phan Hòa, Bình An, thị trấn Lương Sơn,
huyện Bắc Bình).
Việc đề xuất lắp đặt đèn THGT tại ngã giao này, Ban ATGT tỉnh, Sở GTVT,
nhà đầu tư BOT QL1A- Bình Thuận và UBND huyện Bắc Bình đã thống nhất đề xuất
Tổng cục ĐBVN nhưng Tổng cục ĐBVN đã có Công văn số 5003/TCĐBVN-ATGT
ngày 31/7/2019 chưa thống nhất lắp đặt đèn tín hiệu giao thông và giao Cục QLĐB IV
thường xuyên kiểm tra, theo dõi phương án tổ chức giao thông tại vị trí trên nếu mất
ATGT và ùn tắc giao thông sẽ chủ động điều chỉnh cho phù hợp.
4. Cử tri kiến nghị Sở Giao thông vận tải xem xét sớm giải quyết một số vấn
đề về giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A: lắp đặt cụm đèn giao thông tại km
1699+700 (khu dân cư Bến Lội giai đoạn 2) thuộc địa bàn xã Hàm Thắng vì
thường xuyên xảy ra tai nại giao thông nghiêm trọng (cử tri xã Hàm Thắng, huyện
Hàm Thuận Bắc).
Sở GTVT đã có Công văn số 1833/SGTVT-HTGT ngày 26/6/2020 kiến nghị
Cục QLĐB IV. Thực hiện chỉ đạo của Cục QLĐB IV, Chi cục QLĐB IV.1 (đơn vị
quản lý bảo trì tuyến Quốc lộ 1) đã phối hợp với Sở ngành có liên quan khảo sát và có
Công văn số 192/BC-CC.QLĐBIV.1 ngày 15/7/2020 thống nhất không lắp đặt đèn tín
hiệu giao thông tại vị trí trên; đồng đời, để đảm bảo an toàn giao thông tại vị trí trên,
Chi cục QLĐB IV.1 đã chỉ đạo đơn vị bảo trì (Công ty TNHH xây dựng Phan Đình)
lắp đặt biển báo cấm quay đầu xe tại vị trí nút giao (đã lắp đặt xong).
III. Sở Kế hoạch và Đầu tư: 01 nội dung
1. Đề nghị UBND tỉnh thu hồi hoặc bãi bỏ các dự án kéo dài, không khả thi,
vì nhà đầu tư không còn khả năng thực hiện, ngân sách nhà nước còn khó hăn,
không có trong kế hoạch đầu tư trung hạn như: Khu công viên tam giác Tiến Lợi,
Công viên cây xanh hai bên đường Trường Chinh, khu thể dục thể thao và xử lý
nước thải, khu dân cư Tiến Thạnh - giai đoạn 2 (cử tri xã Tiến Lợi, thành phố
Phan Thiết).
Qua kết quả rà soát, báo cáo của các sở ngành và UBND thành phố Phan Thiết
thì các khu vực cử tri đề cập thuộc Quy hoạch chung thành phố Phan Thiết, chưa triển
khai dự án đầu tư.
Theo định hướng điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Phan Thiết đến năm
2040 (hồ sơ đồ án đã lấy ý kiến nhân dân và báo cáo thông qua lại HĐND thành phố
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tại kỳ họp bất thường ngày 17/3/2020; UBND thành phố đang hoàn chỉnh hồ sơ, chuẩn
bị trình thẩm định, phê duyệt), trong đó vẫn định hướng giữ lại quy hoạch các khu vực
công viên cây xanh, thể dục thể thao và xử lý nước thải nói trên:
- Khu công viên tam giác Tiến Lợi (Công viên phía Nam) tại thôn Tiến Hưng,
xã Tiến Lợi: Khu vực này quy hoạch với quy mô khoảng 5,6 ha, là công viên cửa ngõ
phía Nam của thành phố Phan Thiết, điểm nhấn để thu hút khách du lịch đến thành phố
Phan Thiết. Đây là một trong hai công viên quy hoạch trên địa bàn xã Tiến Lợi để phục
vụ cho nhân dân và du khách.
- Khu công viên cây xanh, thể dục thể thao và xử lý nước thải tại thôn Tiến Phú,
xã Tiến Lợi, thành phố Phan Thiết. Việc xây dựng công viên nhằm cải tạo cảnh quan
môi trường dọc Sông Cà Ty, góp phần xử lý nước thải khu vực phía Nam thành phố
Phan Thiết.
- Các khu công viên cây xanh hai bên đường Trường Chinh: UBND xã Tiến Lợi
tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới xã Tiến Lợi theo hướng điều chỉnh
thành đất ở kết hợp thương mại dịch vụ. Tuy nhiên, theo định hướng điều chỉnh quy
hoạch chung thành phố Phan Thiết đến năm 2040 vẫn giữ quy hoạch đất công viên cây
xanh.
Việc giữ lại quy hoạch các công viên cây xanh, thể dục thể thao và xử lý nước
thải nói trên là cần thiết góp phần cải tạo cảnh quan, nâng cao chất lượng môi trường
sống của người dân, đảm bảo các tiêu chí phát triển đô thị và mục tiêu phát triển du
lịch xanh – sạch – đẹp của thành phố.
Về “khu dân cư Tiến Thạnh – giai đoạn 2”: Căn cứ Quy hoạch nông thôn mới
xã Tiến Lợi đã được phê duyệt và theo định hướng điều chỉnh Quy hoạch chung thành
phố Phan Thiết, theo đó không xác định khu vực này. UBND thành phố Phan Thiết có
trách nhiệm thông tin đến cử tri và cư dân liên quan được rõ.
UBND tỉnh đã chỉ đạo, đôn đốc UBND thành phố Phan Thiết tập trung, khẩn
trương hoàn chỉnh hồ sơ đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố, trình thẩm định,
phê duyệt; sau khi Quy hoạch chung thành phố Phan Thiết được phê duyệt điều chỉnh,
UBND thành phố Phan Thiết triển khai ngay việc xây dựng, trình ban hành kế hoạch
thực hiện Quy hoạch chung để triển khai thực hiện, quản lý theo quy định, trong đó lưu
ý đối với các vị trí quy hoạch công viên cây xanh khu vực trung tâm thành phố.
IV. Sở Tài chính: 01 nội dung
1. Hiện nay, kinh phí nhà nước cấp cho hoạt động của Mặt trận, các đoàn
thể các xã, thị trấn rất thấp chưa đáp ứng được việc thực hiện nhiệm vụ chính trị
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tại địa phương hàng năm. Đề nghị tỉnh quan tâm điều chỉnh nâng mức cấp để
đảm bảo thực hiện nhiệm vụ hiệu quả hơn (cử tri huyện Hàm Tân).
Căn cứ Nghị quyết số 84/2019/NQ-HĐND ngày 02/12/2019 của Hội đồng nhân
dân tỉnh về định mức chi hoạt động cho các đơn vị cấp tỉnh và định mức phân bổ dự
toán chi ngân sách cấp dưới năm 2020, theo đó định mức phân bổ kinh phí cho hoạt
động của Mặt trận, các đoàn thể các xã, thị trấn cụ thể như sau:
- Đối với công chức, cán bộ Mặt trận, các đoàn thể xã, thị trấn hoạt động chuyên
trách được bố trí kinh phí hoạt động 16,5 triệu đồng/người/năm (xã loại 1, loại 2); 16
triệu đồng/người/năm (xã loại 3).
- Đối với cán bộ Mặt trận, các đoàn thể xã, thị trấn hoạt động không chuyên trách
được bố trí kinh phí (bao gồm phụ cấp và kinh phí hoạt động): + Phó Chủ tịch Mặt trận
Tổ quốc, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, Người cao tuổi được bố trí kinh phí 32,2 triệu
đồng/người/năm.
+ Phó các đoàn thể: Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Hội
Cựu chiến binh được bố trí kinh phí 32,2 triệu đồng/người/năm.
Định mức phân bổ cho hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể các xã, thị trấn nói
trên là phù hợp với tình hình thực tế và khả năng cân đối của ngân sách địa phương.
Do đó, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể ở xã, thị trấn sử dụng kinh phí một cách tiết
kiệm và hiệu quả trong quá trình hoạt động.
Các năm sau, căn cứ Quyết định của Chính phủ, Bộ Tài chính về giao dự toán
thu chi ngân sách tỉnh Bình Thuận và khả năng cân đối ngân sách địa phương, giao Sở
Tài chính tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh nâng định mức chi hoạt động của
Mặt trận, đoàn thể các xã, thị trấn theo kiến nghị của cử tri cho phù hợp.
V. Sở Tài nguyên và Môi trường: 02 nội dung
1. Đề nghị UBND tỉnh trả lời cho cử tri được biết việc giao đất sân golf
Phan Thiết cho Tập đoàn Rạng Đông có chuyển mục đích sử dụng đất và thu tiền
sử dụng đất hay không? (cử tri phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết).
a) Chuyển mục đích sử dụng đất:
Căn cứ quy định của pháp luật đất đai hiện hành; Quy hoạch chung thành phố
Phan Thiết (điều chỉnh cục bộ) và Quy hoạch chi tiết Khu đô thị du lịch biển Phan
Thiết được phê duyệt, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 997/QĐ-UBND ngày
10/4/2015 về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với dự án Khu đô thị du
lịch biển Phan Thiết với diện tích là 620.656 m², trong đó:
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+ Chuyển mục đích sang đất ở đô thị với diện tích là 363.523,6 m² với hình thức
sử dụng đất là Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất;
+ Chuyển sang đất công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh là
257.132,4 m² (diện tích này không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo
đó Chủ đầu tư có trách nhiệm đầu tư cơ sở hạ tầng và bàn giao địa phương quản lý
theo quy định tại Điều 26 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ).
b) Thu tiền sử dụng đất:
Giá đất cụ thể để tính thu tiền sử dụng đất của dự án Khu đô thị du lịch biển
Phan Thiết đã được Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể tỉnh thẩm tra, UBND tỉnh báo
cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến, sau đó UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định
số 3371/QĐ-UBND ngày 25/11/2015.
Theo xác nhận của Cục thuế tỉnh Bình Thuận tại Công văn số 3308/CTKKKT
ngày 23/6/2017 thì Công ty TNHH Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết đã hoàn thành
nghĩa vụ tiền sử dụng đất với số tiền sử dụng đất là 936.800 triệu đồng và tiền chậm
nộp là 25.082,39 triệu đồng vào Ngân sách nhà nước theo quy định.
2. Cử tri tiếp tục đề nghị UBND tỉnh có chính sách hỗ trợ mức đền bù cho
tất cả các hộ dân có đất bị thu hồi trong dự án đường ĐT.706B theo mức 2,5 lần
theo quy định hiện nay, tránh sự chênh lệch quá lớn giữa áp dụng các chính sách
mới và cũ (cử tri phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết).
Dự án bắt đầu thu hồi đất từ năm 2006 cho đến nay vẫn đang thực hiện, do đó
việc thực hiện lập hồ sơ bồi thường trải qua nhiều chính sách của Luật Đất đai năm
2003 và Luật Đất đai năm 2013 và các Nghị định, Thông tư liên quan, các quy định
của UBND tỉnh như: Quyết định số 51/2007/QĐ-UBND ngày 24/9/2007, Quyết định
số 28/QĐ-UBND ngày 22/6/2010, Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 02/3/2015,
Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 25/01/2018 và hướng dẫn của Tổng cục Quản
lý đất đai (thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường) tại Công văn số 843/TCQLĐĐCKTPTQĐ ngày 17/5/2019 và Công văn số 1460/TCQLĐĐ-CKTPTQĐ ngày
05/8/2019 về việc hướng dẫn vướng mắc trong việc tính các khoản hỗ trợ chưa phê
duyệt đối với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước ngày Luật Đất đai năm
2013 có hiệu lực thi hành.
Như vậy việc bồi thường, hỗ trợ theo thực tiễn áp dụng các chính sách nêu trên
là đúng theo quy định.
VI. Sở Xây dựng: 02 nội dung
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1. Vấn đề quy hoạch “treo” trên địa bàn phường Phú Tài ảnh hưởng đến
cuộc sống nhân dân (muốn sang nhượng, tặng cho con cái cũng không được). Cử
tri đề nghị tỉnh cần có biện pháp tiếp tục giải quyết (cử tri phường Phú Tài,
thành phố Phan Thiết).
Vấn đề cử tri quan tâm liên quan đến Quy hoạch chi tiết xây dựng phường Phú
Tài đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 873/QĐ-UBND ngày 05/4/2006;
phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 1939/QĐ-UBND ngày 08/7/2016.
Căn cứ Luật Xây dựng và luật Quy hoạch đô thị, UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa
phương, đặc biệt là thành phố Phan Thiết thường xuyên, định kỳ rà soát, cập nhật và
điều chỉnh các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết trên địa bàn theo phân cấp và
thẩm quyền.
Hiện nay, theo hướng dẫn của Sở Xây dựng, UBND thành phố Phan Thiết đã và
đang hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Phan Thiết đến năm
2040 để trình thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định; đồng thời triển khai các thủ
tục điều chỉnh Quy hoạch phân khu các phường trên địa bàn thành phố. Đối với phường
Phú Tài, UBND thành phố Phan Thiết đã phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch phân khu,
hiện đang thực hiện khảo sát, đo đạc hiện trạng khu vực lập quy hoạch để thực hiện tốt
việc chỉnh trang nhằm phù hợp với định hướng điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố
và tình hình phát triển thực tế trên địa bàn phường.
2. Khu đô thị biển có diện tích hơn 62 ha được chuyển đổi từ sân Golf, trong
đó dành 20% tổng diện tích đất để xây dựng nhà ở xã hội. Hiện nay 20% quỹ đất
đó nằm ở đâu, đề nghị tỉnh thông tin cho nhân dân biết? (cử tri phường Bình
Hưng, thành phố Phan Thiết)
Dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết tại phường Phú Thủy, thành phố Phan
Thiết có quy mô diện tích 62,06 ha; trong đó đất ở kết hợp thương mại - dịch vụ là
36,35 ha. Theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng đã tham mưu UBND tỉnh
thống nhất vị trí 02 khu đất để đầu tư tạo quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội với tổng diện
tích 8,57 ha, tương đương 20% quỹ đất ở của Dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết,
bao gồm: Vị trí 1 tại phường Xuân An, thành phố Phan Thiết với diện tích 3,09 ha; vị
trí 2 tại xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc thuộc khu vực phát triển đô thị Bắc
kênh thoát lũ với diện tích 5,48 ha.
Đồng thời, UBND tỉnh đã thống nhất bổ sung thêm 01 khu đất tại xã Tiến Lợi,
thành phố Phan Thiết với diện tích 4,505 ha. Hiện nay đang triển khai thực hiện việc
đầu tư hạ tầng kỹ thuật của khu đất này.
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C. VỀ LĨNH VỰC VĂN XÃ - NỘI CHÍNH: 23 NỘI DUNG
I. Sở Giáo và Đào tạo: 01 nội dung
1. Việc Bộ Giáo dục - Đào tạo giao cho Sở Giáo dục - Đào tạo chọn 1 trong
5 bộ sách để các trường tổ chức dạy học cho học sinh là chưa hợp lý vì như thế sẽ
không thống nhất chương trình trên cả nước. Đề nghị tỉnh kiến nghị vấn đề này
đến Quốc hội thống nhất chọn 01 bộ sách phù hợp để áp dụng trên toàn quốc (cử
tri phường Đức Long, Tiến Lợi, thành phố Phan Thiết).
Việc sử dụng 01 trong 05 bộ sách để các trường tổ chức dạy học cho học sinh là
thực hiện chủ trương chung của cả nước, theo Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày
30/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa
trong cơ sở giáo dục phổ thông. Theo đó, việc lựa chọn sách giáo khoa là do từng cơ
sở giáo dục (nhà trường) quyết định. Tất cả 05 bộ sách đều đảm bảo theo chuẩn kiến
thức, kỹ năng chung nên được thống nhất chương trình trên cả nước, do đó sẽ không
ảnh hưởng gì về hàm lượng kiến thức chung của học sinh khi nhà trường chọn lựa 01
trong 05 bộ sách để dạy học cho học sinh.
II. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: 05 nội dung
1. Thời gian qua một số đối tượng nghiện ma túy đã được đưa vào diện quản
lý giáo dục tại Trung tâm cai nghiện, sau khi về tái hòa nhập với cộng đồng lại có
biểu hiện nghiện hơn trước, dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật tinh vi hơn. Cử
tri kiến nghị ngành chức năng có giải pháp quản lý (cử tri xã Đức Hạnh, huyện
Đức Linh).
Trong thời gian điều trị, cai nghiện tại Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh, người
nghiện ma túy được giáo dục, tư vấn, phục hồi hành vi nhân cách như giáo dục về nhân
cách, đạo đức, lối sống, quyền và nghĩa vụ công dân; tìm hiểu các Bộ Luật Hình sự;
Luật Dân sự; Luật phòng, chống ma túy và các văn bản pháp luật khác có liên quan
đến học viên; giáo dục lịch sử truyền thống và sức khỏe để cho học viên rèn luyện tác
phong, lối sống lành mạnh không có ma túy; thực hiện các liệu pháp tâm lý cá nhân
đối với những học viên có cá tính và thường xuyên vi phạm; tổ chức các hoạt động thể
dục, thể thao như bóng đá, bóng chuyền, cầu lông… và các hoạt động vui chơi giải trí
để giúp cho học viên rèn luyện thể lực, nâng cao thể chất và tinh thần. Bên cạnh đó,
Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh còn liên kết với Trường Cao đẳng nghề của tỉnh mở
các lớp dạy nghề phù hợp với nhu cầu của học viên như: Kỹ thuật hàn, lắp đặt và sửa
chữa máy điều hòa không khí, lắp đặt và bảo dưỡng điện, nước dân dụng.... Trước khi
học viên hết thời hạn chấp hành quyết định tại Cơ sở từ 30 đến 45 ngày, Cơ sở ban
hành văn bản gửi về nơi cư trú để địa phương có kế hoạch quản lý, hỗ trợ người sau
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cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Tuy nhiên, người nghiện ma túy sau khi hoàn thành
chương trình cai nghiện tại Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh trở về lại nơi cư trú thường
tái nghiện lại, tỷ lệ tái nghiện cao, nguyên nhân chính là do bản thân người nghiện ma
túy không đủ quyết tâm từ bỏ ma túy, trình độ học vấn thấp, không kiếm được việc làm
hoặc có việc làm không ổn định, khi về lại nơi cư trú không được quan tâm, giúp đỡ
của gia đình và chính quyền địa phương, các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn
không muốn nhận những đối tượng này vào làm việc; công tác quản lý, giúp đỡ tạo
việc làm cho người sau cai nghiện tại các địa phương chưa được chú trọng đúng mức.
Đây chính là những nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ người sau cai nghiện tái nghiện cao.
Để giải quyết vấn đề trên, trong thời gian tới, các cấp, các ngành cần tiếp tục
thực hiện các giải pháp sau:
- Huy động sự vào cuộc của các cấp, các ngành, cộng đồng dân cư và tất cả mọi
người trong quản lý, giúp đỡ người sau cai nghiện hòa nhập cộng đồng.
- UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tốt Đề
án đào tạo nghề, giới thiệu việc làm người sau cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng
đồng giai đoạn 2018 – 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận theo Quyết định số 1407/QĐUBND ngày 05/6/2018 của UBND tỉnh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc
triển khai thực hiện Đề án tại các địa phương.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp trong nhân dân,
đặc biệt là lứa tuổi thanh thiếu niên về tác hại của tệ nạn ma túy, nhất là tác hại của các
loại ma túy tổng hợp và các chất hướng thần mới; đồng thời khuyến khích các công ty,
doanh nghiệp đóng trên địa bàn tiếp nhận những người đã hoàn thành chương trình cai
nghiện vào làm việc tại công ty, doanh nghiệp để tạo việc làm, thu nhập ổn định góp
phần hạn chế tình trạng tái nghiện.
2. Hiện nay, mức trợ cấp chế độ cho người bị tù đày, bệnh binh, người tham
gia kháng chiến sau năm 1975 rất thấp, chưa đảm bảo đời sống, sinh hoạt thường
nhật. Cử tri đề nghị tỉnh kiến nghị Trung ương điều chỉnh cho phù hợp với điều
kiện sống thực tế hiện nay (cử tri phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết; cử
tri huyện Đức Linh).
Vấn đề chính sách trợ cấp cho người có công cách mạng đã được Đoàn đại biểu
Quốc hội tỉnh Bình Thuận kiến nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và được
trả lời tại Công văn số 919/LĐTBXH-VP ngày 08/3/2019 về kiến nghị của cử tri tại kỳ
họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, nội dung cụ thể như sau:
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Mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi cho người có công với cách mạng được xây dựng
căn cứ vào hoàn cảnh, điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước trong từng thời kỳ. Trong
những năm qua, mặc dù nền kinh tế đất nước còn gặp nhiều khó khăn nhưng hàng năm
nhà nước đều dành một phần ngân sách đảm bảo các chế độ ưu đãi đối với người có
công thể hiện sự tri ân của Đảng và Nhà nước đồng thời góp phần cải thiện và nâng
cao đời sống của người có công và thân nhân của họ. Năm 2018, thực hiện Nghị quyết
số 49/2017/QH14 của Quốc Hội về dự toán ngân sách năm 2018, Chính phủ đã ban
hành Nghị định số 99/2018/NĐ-CP ngày 12/7/2018 quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu
đãi đối với người có công cách mạng thay thế Nghị định số 70/2017/NĐ-CP ngày
06/6/2017, mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có
công cách mạng là 1.515.000 đồng tăng 6,923% (bằng tỷ lệ tiền lương cơ sở) được
thực hiện từ ngày 01/7/2018. Mặt khác, chế độ ưu đãi người có công được xây dựng
trên cơ sở khả năng cân đối của ngân sách Nhà nước và công lao của người có công.
Vì vậy, mức trợ cấp hàng tháng như hiện nay là phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội
đất nước. Ngày 01/7/2019 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 58/2019/NĐ-CP quy
định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công cách mạng thay thế Nghị định
số 99/2018/NĐ-CP ngày 12/7/2018, mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp
ưu đãi đối với người có công cách mạng là 1.624.000 đồng được thực hiện từ ngày
15/8/2019.
Qua đó cho thấy, Chính phủ đã luôn quan tâm, điều chỉnh mức trợ cấp đối với
người có công với cách mạng hàng năm, và phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của
đất nước.
3. Về xác định đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày
09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân khi gặp khó khăn do
dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn tỉnh có một số đối tượng không được hỗ trợ: bảo
mẫu ở các nhà giữ trẻ, cơ sở giáo dục Mầm non ngoài công lập, phụ hồ, thợ hồ,
những người trông giữ xe ở các trường học, đối tượng lao động gia công sản phẩm
nông lâm,… Cử tri mong muốn HĐND tỉnh xem xét, có chính sách hỗ trợ phù
hợp cho các đối tượng này (cử tri các huyện, TX,TP).
Đối với đối tượng là bảo mẫu ở các nhà giữ trẻ, cơ sở giáo dục mầm non ngoài
công lập, người trông giữ xe ở các trường học: Theo đề nghị của Công đoàn Giáo dục
Việt Nam và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Lao động – TB&XH đã chủ trì, phối
hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo và các sở, ngành liên quan
tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn số 3030/UBND-KGVXNV ngày 12/8/2020
về việc thống nhất hỗ trợ giáo viên, nhân viên trong các trường học, cơ sở giáo dục
ngoài công lập bị ảnh hưởng do dịch Covid-19; theo đó, Sở Lao động – TB&XH phối
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hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Hướng dẫn
liên ngành số 14/HDLN-UBMTTQVNLĐTBXH-GDĐT ngày 22/9/2020 về việc lập
thủ tục hồ sơ hỗ trợ giáo viên, nhân viên trong các trường học, cơ sở giáo dục bị ảnh
hưởng do dịch Covid-19. Hiện nay, một số huyện như: Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận
Nam, Đức Linh đã hoàn tất hồ sơ và Sở Lao động – TB&XH đang thẩm định để trình
UBND tỉnh quyết định hỗ trợ.
4. Cử tri đề nghị xem xét chế độ Liệt sĩ và tiền thờ cúng cho ông Nguyễn
Nông đi cách mạng thoát ly từ năm 1960 đến năm 1967 hy sinh, sau giải phóng
cha mẹ Ông được nhận chế độ ưu đãi 360.000/tháng. Năm 2014, cháu Ông có đơn
xin công nhận liệt sĩ và nhận chế độ thờ cúng (khi chết ông chỉ là tử sĩ, chưa tìm
thấy mộ) nhưng đến nay chưa được giải quyết (cử tri xã Hồng Thái, huyện Bắc
Bình).
Qua kiểm tra rà soát, huyện Bắc Bình và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
đến nay chưa tiếp nhận đơn và hồ sơ đề nghị của cháu ông Nguyễn Nông xin công
nhận liệt sĩ và nhận chế độ thờ cúng.
- Căn cứ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 3 Thông tư Liên tịch số
28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 22/10/2013 của Liên Bộ Lao động - Thương
binh và Xã hội và Bộ Quốc phòng hướng dẫn xác nhận liệt sĩ, thương binh, người
hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ, điều kiện được
công nhận liệt sĩ gồm:
“1. Danh sách liệt sĩ lưu tại cơ quan, đơn vị có ghi tên người hy sinh, hoặc giấy
tờ, tài liệu có giá trị pháp lý lập từ ngày 31/12/1994 trở về trước có ghi nhận là liệt sĩ
hoặc hy sinh trong chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu.
2. Người hy sinh đã được chính quyền và nhân dân suy tôn đưa vào an táng
trong nghĩa trang liệt sĩ nơi hy sinh, được gắn bia mộ liệt sĩ từ ngày 31/12/1994 trở về
trước.”
Nếu ông Nguyễn Nông có đủ một trong hai điều kiện nói trên, đề nghị gia đình
liên hệ với UBND cấp xã nơi ông Nông cư trú trước khi tham gia cách mạng để được
hướng dẫn giải quyết công nhận liệt sĩ và chế độ thờ cúng theo quy định.
5. Hiện nay, những người tham gia kháng chiến hi sinh thì được hưởng chế
độ thờ cúng; còn đối tượng tham gia kháng chiến xuất ngũ về địa phương trước
1975, sau đó mất thì không được hưởng. Cử tri đề nghị tỉnh quan tâm chế độ
chính sách (tiền thờ cúng) cho đối tượng xuất ngũ về địa phương trước 1975 sau
khi mất (cử tri Hồng Thái, huyện Bắc Bình).
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Nội dung này đã được Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bình Thuận kiến nghị
đến Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và đã được trả lời tại Công văn
số 3669/LĐTBXH-VP ngày 30/8/2017 về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ
họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV, cụ thể:
“Chế độ ưu đãi người có công với cách mạng được xây dựng trên cơ sở phù hợp
với sự công hiến, công lao của từng đối tượng phù hợp với điều kiện kinh tế -xã hội
của đất nước.
Liệt sĩ là người đã hy sinh thân mình vì Tổ quốc, bản thân không được hưởng
các chế độ ưu đãi của Nhà nước. Vì vậy, Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách
mạng có những quy định riêng đối với liệt sĩ như Lễ an táng, truy điệu, xây dựng, quản
lý các công trình liệt sĩ, chế độ thờ cúng liệt sĩ hàng năm . . .
Bà mẹ Việt Nam anh hùng cũng như các đối tượng người có công khác (cán bộ
lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng
lao động thời kỳ kháng chiến, thương binh, . . .), khi còn sống đã được hưởng các chế
độ ưu đãi của Nhà nước như trợ cấp hàng tháng, bảo hiểm y tế, hỗ trợ về nhà ở . . .,
khi từ trần thì thân nhân được hưởng trợ cấp mai táng phí, trợ cấp một lần . . .
Trong điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước hiện nay, chưa thể mở rộng đối
tượng được Nhà nước trợ cấp tiền thờ cúng như ý kiến cử tri kiến nghị. Bộ Lao động TB&XH xin tiếp thu ý kiến của cử tri để nghiên cứu, tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền
xem xét khi điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước cho phép.
V. Công an tỉnh: 02 nội dung
1. Thời gian qua ở thị trấn Tân Minh có xảy ra một số vụ cháy nhà dân mà
huyện Hàm Tân chưa có xe chữa cháy phải huy động Đội phòng cháy chữa cháy
của thị xã La Gi mất 45 phút xe mới đến hiện trường vụ cháy. Cử tri mong muốn
tỉnh quan tâm bố trí xe chữa cháy cho huyện Hàm Tân để kịp thời xử lý các vụ
cháy xảy ra (cử tri thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân).
Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 04 đội chữa cháy và CNCH thuộc Phòng Cảnh sát
PCCC và CNCH Công an tỉnh Bình Thuận gồm:
- Đội Công tác chữa cháy và CNCH (phụ trách chữa cháy và CNCH địa bàn
Phan Thiết, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam);
- Đội chữa cháy và CNCH Phan Rí (địa bàn Bắc Bình và Tuy Phong); Đội chữa
cháy và CNCH La Gi (Địa bàn La Gi và Hàm Tân);
- Đội chữa cháy và CNCH Đức Linh (Địa bàn Đức Linh và Tánh Linh).
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Ngoài ra còn có 01 tổ công tác chữa cháy và CNCH Công an huyện Phú Quý
được trang bị 01 xe chữa cháy từ nguồn kinh phí của tỉnh.
So với yêu cầu thì số đội chữa cháy và CNCH chưa đáp ứng được địa bàn rộng
lớn của tỉnh nhà. Mỗi đội chữa cháy và CNCH có phạm vi quản lý quá rộng từ 40 –
80km, nên khi xảy ra cháy tại địa bàn xa, công tác chữa cháy có lúc chưa kịp thời.
Từ tình hình trên, UBND tỉnh nhận thấy ý kiến của cử tri thị trấn Tân Minh là
cần thiết và phù hợp với yêu cầu công tác chữa cháy và CNCH cho việc phát triển kinh
tế xã hội của tỉnh và ổn định cuộc sống của nhân dân. Tuy nhiên trong điều kiện tinh
gọn tổ chức, biên chế hiện nay của Công an tỉnh, tại Công an các huyện trong đó có
Hàm Tân chỉ mới bố trí được 01 tổ PCCC gồm 03 cán bộ để thực hiện nhiệm vụ công
tác phòng ngừa là chính, chưa đủ điều kiện thành lập một Đội để thực hiện được nhiệm
vụ chữa cháy và CNCH. Do đó, nếu có trang bị xe chữa cháy cũng sẽ không có cơ sở
vật chất và con người để quản lý, sử dụng hiệu quả.
Thời gian tới, thực hiện mô hình bộ máy tổ chức của lực lượng Cảnh sát PCCC
và CNCH do Bộ Công an quy định; căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương khi đủ
điều kiện, tỉnh sẽ chỉ đạo phát triển mạng lưới các đội chữa cháy và CNCH trực thuộc
Công an cấp huyện, đảm bảo mỗi huyện sau này sẽ có một đội chữa cháy và CNCH
đáp ứng kịp thời nhiệm vụ công tác PCCC.
Trước mắt, trong năm 2020, UBND tỉnh đã duyệt trang bị thêm 01 xe bồn chở
nước cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH; mỗi Công an huyện, thị xã, thành phố
có 01 máy bơm chữa cháy và các thiết bị kèm theo để hỗ trợ cho công tác chữa cháy
và CNCH trên địa bàn.
Đối với UBND huyện Hàm Tân và các địa phương còn lại trong tỉnh, cần tập
trung cho việc thành lập, củng cố và phát huy vai trò của lực lượng PCCC tại chỗ nhất
là lực lượng dân phòng, nhằm chủ động phát hiện và chữa cháy ngay từ khi đám cháy
phát sinh, góp phận hạn chế thấp nhất thiệt hại.
2. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm hỗ trợ cho cán bộ Tổ tự quản vào các dịp
lễ, tết cổ truyền của dân tộc nhằm động viên tinh thần để họ thực hiện tốt hơn
nhiệm vụ tại địa phương (cử tri phường Bình Tân, xã Tân An, xã Tân Phước, thị
xã La Gi).
Ngày 18/10/2005, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 68/QĐ-UBND về Quy
chế tổ chức và hoạt động của Tổ nhân dân tự quản trên địa bàn dân cư; theo thẩm
quyền, Tổ nhân dân tự quản do UBND cấp xã ban hành quyết định công nhận và do
Trưởng thôn, khu phố quản lý hoạt động.
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Về chế độ chính sách cho Tổ Trưởng và Tổ phó Tổ nhân dân tự quản được quy
định tại Điều 5 của Quyết định số 68/QĐ-UBND. Theo đó, Tổ Trưởng và Tổ phó Tổ
nhân dân tự quản được tạm miễn đóng góp ngày công lao động công ích hàng năm.
Tùy theo kết quả thu quỹ An ninh – Quốc phòng ở địa phương, UBND cấp xã trích phụ
cấp hàng tháng cho Tổ Trưởng và Tổ phó; khi đau ốm, khó khăn, tại nạn trong khi thi
hành nhiệm vụ thì được xét trợ cấp theo khả năng ngân sách của xã. Do đó việc hỗ trợ
kinh phí hoạt động cho Tổ Trưởng và tổ phó Tổ nhân dân tự quản thuộc thẩm quyền
và trách nhiệm của UBND cấp xã.
Tuy nhiên, nhằm tạo điều kiện cho lực lượng bán chuyên trách làm công tác bảo
đảm an ninh, trật tự ở địa bàn thôn, khu phố, ngày 21/4/2017, UBND tỉnh ban hành Công
văn số 1444/UBND-TH về việc sử dụng quỹ đóng góp tự nguyện của nhân dân phục vụ
công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn thôn, khu phố; trong đó, Tổ Trưởng và Tổ
phó Tổ nhân dân tự quản cũng thuộc đối tượng được hỗ trợ kinh phí để hoạt động.
Về việc hỗ trợ cho cán bộ Tổ tự quản vào các dịp lễ, tết cổ truyền của dân tộc
nhằm động viên tinh thần để họ thực hiện tốt hơn nhiệm vụ tại địa phương theo ý kiến
cử tri phường Bình Tân, Tân An, xã Tân Phước (thị xã La Gi) là cần thiết. Trước mắt,
UBND thị xã La Gi tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Công văn số
1444/UBND-TH ngày 21/4/2017 của UBND tỉnh về việc sử dụng quỹ đóng góp tự
nguyện của nhân dân phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn thôn, khu
phố. Trong năm 2020, giao Công an tỉnh tổ chức sơ kết, đánh giá hiệu quả hoạt động
của Tổ nhân dân tự quản theo Quyết định số 68/QĐ-UBND để tham mưu UBND tỉnh
xem xét, chỉ đạo giải quyết kịp thời các chế độ chính sách cho các đối tượng này.
VI. Sở Nội vụ: 01 nội dung
1. Cử tri đề nghị tỉnh cho biết: Việc xét đặc cách đối với giáo viên đã tham
gia giảng dạy trước năm 2015 theo quy định của tỉnh, hiện nay các ngành chức
năng triển khai như thế nào? (cử tri xã Huy Khiêm, huyện Tánh Linh).
Ngày 21/5/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1877/UBNDNCKSTTHC
về hướng dẫn tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng
bảo hiểm xã hội trước ngày 31/12/2015. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao cho
các địa phương chủ động triển khai thực hiện xét tuyển đặc cách theo các nội dung,
quy trình đã được hướng dẫn. Thời gian thực hiện xét tuyển xong trong tháng 7/2020.
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành
phố báo cáo có nhiều giáo viên thuộc đối tượng xét tuyển đặc cách nhưng thiếu chứng
chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên theo quy định. Do đó, ngày 03/8/2020,
Ủy ban nhân dân dân tỉnh ban hành Công văn số 2847/UBND-NCKSTTHC thống nhất
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dời thời gian thực hiện xét tuyển đặc cách giáo viên đến trước ngày 31/12/2020; đồng
thời giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã,
thành phố và các cơ sở đào tạo mở các lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên
tại Bình Thuận để tất cả các giáo viên thuộc đối tượng được xét tuyển đặc cách tham
gia. Hiện nay, Sở Giáo dục và Đào tạo đã mở các lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp
cho các giáo viên thuộc đối tượng được xét tuyển đặc cách, dự kiến đầu tháng 11/2020
sẽ hoàn thành và cấp chứng chỉ. Bên cạnh đó, để tạo thuận lợi cho Ủy ban nhân dân
các huyện, thị xã, thành phố trong quá trình thực hiện xét tuyển giáo viên, Sở Nội vụ
đã có Công văn số 1824/SNV-TDĐT&VTLT ngày 19/8/2020 về hướng dẫn một số
vấn đề về tuyển dụng đặc cách giáo viên theo Công văn số 5378/BNV-CCVC ngày
05/11/2019 của Bộ Nội vụ. Do đó, đến thời điểm hiện nay, Ủy ban nhân dân các huyện,
thị xã, thành phố đã chuẩn bị đầy đủ các nội dung có liên quan để thực hiện xét tuyển
đặc cách giáo viên theo hướng dẫn tại Công văn số 1877/UBND-NCKSTTHC. Sau khi
các giáo viên hoàn thành việc bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp và được cấp chứng
chỉ, các địa phương sẽ thực hiện xét tuyển và hoàn thành trước ngày 31/12/2020 theo
như tiến độ được giao.
VII. Sở Thông tin và Truyền thông: 01 nội dung
1. Cử tri kiến nghị nâng độ cao các tuyến cáp Viettel và VNPT trên địa bàn
thị trấn Tân Minh (cử tri huyện Hàm Tân).
Theo phản ánh của cử tri, ngày 17/3/2020, Viễn thông Bình Thuận và Viettel
Bình Thuận đã làm việc với UBND thị trấn Tân Minh tìm hiểu các khu vực có tuyến
cáp thấp, trũng và đưa ra giải pháp xử lý khắc phục, bó gọn các tuyến đảm bảo mỹ
quan đô thị, không gây nguy hiểm đối với người dân tại thị trấn (vì nội dung kiến nghị
của cử tri huyện Hàm Tân chung chung, không nêu rõ khu vực nào của thị trấn Tân
Minh). Qua làm việc tại UBND thị trấn Tân Minh, kết quả như sau:
- Tuyến cáp Viettel đi qua khu đất của cử tri Nguyễn Huy Đường tại số nhà 130
Lê Duẩn, khu phố 02, thị trấn Tân Minh (cử tri trực tiếp kiến nghị) có 2 sợi cáp của
Viettel treo trên cột của Công ty Điện lực Bình Thuận cao khoảng 5 mét nhưng gia
đình Ông Đường có kế hoạch xây nhà lùi về phía sau bị vướng không xây được nên có
kiến nghị, Sở Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo Viettel Bình Thuận tổ chức khắc
phục di dời trước ngày 30/4/2020.
- Đối với các truyến cáp treo của Viễn thông Bình Thuận tại thị trấn Tân Minh
bị thấp do việc đổ đất nền làm các truyến đường nhỏ, Viễn thông Bình Thuận đã có kế
hoạch trồng trụ mới hoặc nâng cáp đúng quy chuẩn kỹ thuật để đảm bảo mỹ quan đô
thị sau khi thị trấn Tân Minh thực hiện đổ đất nền các tuyến đường này hoàn chỉnh.
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UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục chỉ đạo các doanh nghiệp
viễn thông và truyền hình cáp thường xuyên rà soát, thực hiện bó gọn các tuyến cáp
thuê bao đến nhà dân nhằm đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị.
VIII. Thanh tra tỉnh: 02 nội dung
1. Đề nghị tỉnh đánh giá lại tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo
liên quan đến quyền lợi tổ chức, cá nhân. Cụ thể, trường hợp bà Lê Thị Năm (thôn
Xuân Phú) liên quan đến vấn đề tranh chấp đất đai kéo dài nhiều năm nay gây
bức xúc trong nhân dân (cử tri xã Phong Nẫm, thành phố Phan Thiết).
Nội dung giải quyết liên quan đến trường hợp của bà Năm như sau:
- Năm 2003, Nhà nước thu hồi của Bà 200m2 đất nông nghiệp để xây dựng khu
dân cư Văn Thánh giai đoạn 2. UBND tỉnh có Quyết định số 830/QĐ-CTUBBT ngày
02/4/2003 đền bù thiệt hại đất đai và tài sản đối với hộ bà Lê Thị Năm. Bà Năm đã
nhận tiền đền bù và được bố trí 02 lô đất tái định cư (01 lô giao lại M17 và 01 lô bán
giá cao K13). Tuy nhiên, lô K13 thời điểm đó giá giao quyền sử dụng đất lấy theo giá
thị trường là 2.000.000 đồng/m2. Bà không đồng ý và có đơn yêu cầu xem xét, giải
quyết.
- Ngày 14/9/2007, UBND tỉnh có Công văn số 4151/UBND-ĐTQH điều chỉnh
giá giao quyền sử dụng đất đối với lô K13 (giá cao) của hộ bà Năm, giảm giá từ
2.000.000 đồng/m2 còn 1.200.000 đồng/m2 nhưng Bà vẫn không đồng ý giá này. Năm
2006, bà Năm chiếm lô đất L13, đường Nguyễn Văn Linh dựng nhà tạm và có đơn yêu
cầu được tái định cư tại chỗ và Bà trả lại lô đất K13 (giá cao). Từ lúc này đến năm
2013, HĐND tỉnh và UBND tỉnh có nhiều văn bản trả lời cho bà Lê Thị Năm không
chấp thuận đơn của Bà xin giải quyết được tái định cư tại chỗ lô đất L13, đường Nguyễn
Văn Linh. Sau nhiều lần UBND thành phố Phan Thiết cưỡng chế thu hồi lô đất L13,
đường Nguyễn Văn Linh mà Bà chiếm không có kết quả và Bà tha thiết được hoán đổi
đất K13 sang L13.
- Ngày 12/4/2013, UBND tỉnh có Công văn số 1326/UBND-NCPC giải quyết
đất đai liên quan khiếu nại của bà Lê Thị Năm như sau:
+ “Chấp thuận cho bà Lê Thị Năm được hoán đổi lô đất K13 để nhận lô đất L13
đường Nguyễn Văn Linh, khu dân cư Văn Thánh giai đoạn 2. Đơn giá thực hiện giao
quyền sử dụng lô đất trên cho bà Năm là 3.600.000 đồng/m2 (3.000.000 đồng/m2 x
120% = 3.600.000 đồng/m2) theo Công văn số 1945/UBND-ĐTQH ngày 22/5/2006 và
Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND ngày 23/12/2011 của UBND tỉnh.
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+ Giao Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
chủ trì phối hợp với UBND thành phố Phan Thiết lập thủ tục thu hồi lại lô đất K13 (lô
đất bán giá cao cho bà Năm trước đây) và hướng dẫn bà Lê Thị Năm lập thủ tục để
giao lô đất L13 theo đúng quy định của pháp luật.
+ Giao Cục thuế tỉnh chủ trì phối hợp UBND thành phố Phan Thiết thông báo
cho bà Lê Thị Năm biết thực hiện nghĩa vụ tài chính để Nhà nước giao quyền sử dụng
đối với lô đất L13 theo quy định”.
Bà Năm vẫn không đồng ý Công văn số 1326/UBND-NCPC của UBND tỉnh,
Bà cho rằng giá đất quá cao nên không chấp thuận và đề nghị đổi ngang lô đất K13
sang lô đất L13 không phải bù tiền. UBND tỉnh có Công văn số 1796/UBND-NCPC
ngày 17/5/2013 trả lời đơn cho Bà như sau: Việc UBND tỉnh giải quyết như nêu trên
là đã rất chiếu cố, đã xem xét có tình, có lý đối với Bà. Nay UBND tỉnh trả lời lần
cuối cùng cho bà Năm rõ, nếu Bà không chấp nhận việc giải quyết tại Công văn số
1326/UBND-NCPC của UBND tỉnh, UBND tỉnh chấm dứt thụ lý đối với nội dung đơn
khiếu nại này của Bà.
Đến ngày 28/6/2013, bà Lê Thị Năm có đơn ghi “Đơn xin chấp hành”, có nội
dung: “xin chấp hành nội dung Công văn số 1326/UBND-NCPC ngày 12/4/2013 của
UBND tỉnh”. Căn cứ “Đơn xin chấp hành” của bà Lê Thị Năm, UBND tỉnh có Công
văn số 1067/UBND-NCPC ngày 01/4/2014, giao cho UBND thành phố Phan Thiết mời
bà Lê Thị Năm để hướng dẫn và chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan triển
khai các thủ tục theo quy định của pháp luật đất đai để bán lô đất L13, đường Nguyễn
Văn Linh, khu dân cư Văn Thánh giai đoạn 2 cho bà Lê Thị Năm. Thực hiện chỉ đạo
của UBND tỉnh, UBND thành phố Phan Thiết đã triển khai và đã cấp Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BS 872427
ngày 02/6/2014 cho bà Lê Thị Năm. Như vậy, lô đất L13, đường Nguyễn Văn Linh đã
cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Bà và lô đất K13 Nhà nước thu hồi.
Đồng thời, liên quan đến trường hợp của bà Năm, Ủy ban nhân dân tỉnh giao
Thanh tra tỉnh kiểm tra, rà soát vụ việc; qua kiểm tra, Thanh tra tỉnh đã ban hành các
Công văn số 1423/TTBT-P3 ngày 25/10/2017 và số 526/TTBT-P3 ngày 24/4/2018 về
việc trả lời đơn cho bà Năm.
Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh đã cử lãnh đạo cơ quan cùng công chức chuyên môn
đã tiếp Bà nhiều lần (cụ thể vào các ngày 04/10/2017, ngày 03/11/2017, ngày
15/5/2018, ngày 18/5/2018 và ngày 11/6/2018), qua các buổi tiếp đã giải thích, hướng
dẫn bà Năm thực hiện nội dung giải quyết của UBND tỉnh, nhưng bà Năm không đồng
ý và liên tục đến Thanh tra tỉnh gửi đơn đề nghị giải quyết vụ việc khiếu nại của Bà
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nhưng không cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ mới. Căn cứ Khoản 3 Điều 9, Luật
Tiếp Công dân ngày 25/11/2013 và điều 28 Thông tư 07/2014/TT-TTCP ngày
31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ. Thanh tra tỉnh từ chối tiếp công dân và không
xem xét xử lý đơn đối với vụ việc khiếu nại liên quan đến cấp đất tái định của bà Lê
Thị Năm.
2. Đề nghị tỉnh đánh giá lại tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo
liên quan đến quyền lợi tổ chức, cá nhân. Cụ thể, trường hợp ông Phạm Văn
Thinh (thôn Xuân Phong) liên quan đến vấn đề tranh chấp đất đai kéo dài nhiều
năm nay gây bức xúc trong nhân dân (cử tri xã Phong Nẫm, thành phố Phan
Thiết).
Đối với trường hợp của ông Phạm Văn Thinh, qua rà soát hồ sơ liên quan, các
cơ quan cấp tỉnh (Thanh tra tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường) không thụ lý, xác
minh vụ việc này. Nhằm đảm bảo việc giải quyết kiến nghị của cử tri theo quy định,
UBND tỉnh ghi nhận ý kiến của cử tri và giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở
Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Phan Thiết mời công dân làm việc và
tiến hành rà soát các nội dung để chỉ đạo xử lý vụ việc theo quy định pháp luật./.
IX. Sở Tài nguyên và Môi trường: 01 nội dung
1. Cử tri tiếp tục kiến nghị UBND tỉnh thu hồi đất đã cho các doanh nghiệp
thuê để thực hiện các Dự án du lịch tại khu vực Đồi Dương, ven biển thị trấn Phan
Rí Cửa nhưng thời gian dài vẫn chưa thực hiện, gây lãng phí (cử tri Thị trấn Phan
Rí Cửa, huyện Tuy Phong).
Qua rà soát, tại khu vực Đồi Dương, thị trấn Phan Rí Cửa đến thời điểm hiện
nay chỉ có 01 dự án đã được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 48121000376
ngày 14/5/2009 cho Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ địa ốc Vạn Phúc
Thịnh, với diện tích 14,98 ha; dự án này được UBND tỉnh cho thuê đất để đầu tư khu
du lịch tại xã Hòa Minh và thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong tại Quyết định số
3175/QĐ-UBND ngày 09/11/2009 và đã được Sở Tài nguyên và Môi trường ký Hợp
đồng thuê đất số 31/HĐTĐ ngày 15/6/2010, với diện tích 115.934 m2, trong đó tại xã
Hòa Minh với diện tích 106.762 m2 và thị trấn Phan Rí Cửa với diện tích 9.172 m2.
Hiện nay, đối với phần diện tích 9.172 m2 tại thị trấn Phan Rí Cửa, Công ty TNHH Đầu
tư thương mại dịch vụ địa ốc Vạn Phúc Thịnh đã xây dựng một số hạng mục và đã đi
vào hoạt động. Riêng đối với phần diện tích 106.762 m2 tại xã Hòa Minh do nằm trong
quy hoạch 03 loại rừng nên Công ty chưa triển khai và đưa dự án vào hoạt động. Hiện
tại, Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Địa ốc Vạn Phúc Thịnh đang phối hợp
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với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thực hiện việc chuyển mục đích rừng
theo quy định.
X. Sở Kế hoạch và Đầu tư: 01 nội dung
1. Đề nghị UBND tỉnh thu hồi hoặc bãi bỏ các dự án kéo dài, không khả thi,
vì nhà đầu tư không còn khả năng thực hiện, ngân sách nhà nước còn khó khăn,
không có trong kế hoạch đầu tư trung hạn như: Khu du lịch Suối cát (cử tri
phường Tiến Lợi, thành phố Phan Thiết).
Trong năm 2019, UBND tỉnh đã thường xuyên và tiếp tục chỉ đạo các Sở, ngành,
địa phương tăng cường công tác rà soát các dự án chậm triển khai thực hiện mà không
có lý do chính đáng, qua đó đã tiến hành thu hồi 5 dự án. Đồng thời, hàng tháng UBND
tỉnh đều bố trí thời gian (hoặc các ngành bố trí lịch rà soát theo từng địa bàn) nghe các
đơn vị báo cáo, tháo gỡ khó khăn cho các chủ đầu tư dự án du lịch, sớm hoàn thành
các thủ tục liên quan, triển khai thi công dự án.
Đối với dự án Khu du lịch Suối Cát là dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân
sách nhà nước. Dự án này đã đi vào hoạt động giai đoạn 1 và năm 2015 dừng hoạt
động, đồng thời phát sinh việc khiếu kiện giữa Công ty TNHH Suối Cát và các tổ chức,
cá nhân nên UBND tỉnh chưa xử lý dự án này. Theo quy định của Luật Đầu tư thì phải
chờ quyết định cuối cùng của cơ quan tư pháp.
Cụ thể:
Khu vui chơi giải trí và du lịch Suối Cát tại xã Tiến Lợi, thành phố Phan Thiết
của Công ty TNHH Suối Cát được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư số
48121000048 ngày 13/6/2007, với diện tích 32,2 ha. Dự án đã triển khai xây dựng từ
năm 2007 được khoảng 60% khối lượng công trình và đưa vào hoạt động giai đoạn 1
vào năm 2010, đến năm 2015 thì dừng hoạt động cho đến nay. Ngày 10/5/2018, Tòa
án nhân dân thành phố Phan Thiết có Bản án 02/18/KDTM-ST buộc Công ty TNHH
Suối Cát phải trả cho Công ty Quản lý tài sản của các Tổ chức Tín dụng Việt Nam với
số tiền 405.211.377.178 đồng Hiện nay, Cục thi hành án tỉnh đang triển khai thi hành
bản án theo phán quyết của Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết.
Việc thu hồi dự án: Dự án đang trong quá trình thi hành án nên UBND tỉnh chưa
thể thu hồi dự án trong thời điểm hiện nay.
XI. Sở Giao thông vận tải: 03 nội dung
1. Tại ngã tư đường Nguyễn Du - Lê Minh Công lưu lượng xe đi lại nhiều,
rất dễ gây tai nạn. Cử tri đề nghị Sở giao thông vận tải khảo sát, lắp đèn điều tiết
giao thông để đảm bảo an toàn (cử tri xã Tân Phước, thị xã La Gi).
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Tuyến đường Lê Minh Công bắt đầu từ đường Thống Nhất và kéo dài đến khu
du lịch Cam Bình, cuối tuyến đường Lê Minh Công có giao cắt với tuyến đường
Nguyễn Du (đường từ QL55 vào khu du lịch Cam Bình), đây là các tuyến đường thuộc
thị xã La Gi quản lý. Qua khảo sát tại vị trí ngã tư này có dân cư sinh sống rải rác, chủ
yếu là các nhà nghỉ phục vụ khách du lịch. Trong thời gian gần đây, lưu lượng xe qua
lại ngã tư này tương đối ít, chỉ tập trung vào các ngày cuối tuần và các ngày Lễ, Tết.
Do xa khu dân cư nên cây cối mọc um tùm nhưng không được phát quang kịp thời,
làm che khuất tầm nhìn các phương tiện, khi đến gần mới quan sát thấy được.
Trên cơ sở đó, UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải có văn bản đề nghị UBND
thị xã La Gi chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị, chính quyền địa phương tổ chức chặt phát
cây cối tại ngã tư để đảm bảo tầm nhìn thông thoáng; đồng thời, Sở Giao thông vận tải,
UBND thị xã La Gi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình giao thông tại ngã tư trên, nếu thật sự
cần thiết sẽ có giải pháp, đề xuất xử lý đảm bảo ATGT trong thời gian tới.
2. Cử tri kiến nghị Sở Giao thông vận tải xem xét thái độ của ông Nguyễn
Hải Hoài - cán bộ Sở giao thông vận tải trong quá trình học lái xe ô tô đã dùng lời
lẽ khiếm nhã đối với học viên là bộ đội xuất ngũ khi tham gia sát hạch (cử tri xã
Hải Ninh, huyện Bắc Bình).
Ngày 10/3/2020, Ban Quản lý sát hạch GPLX Sở Giao thông vận tải đã tổ chức
cuộc họp và có sự tham gia của ông Nguyễn Hải Hoài. Qua giải trình của ông Hoài thì
trong quá trình sát hạch lái xe trên đường trường, có học viên thao tác có lúc chưa
chuẩn xác nên thiết bị chấm điểm tự động trừ điểm trong bài sát hạch; để đảm bảo an
toàn trong sát hạch, ông Hoài đã nhắc nhở hướng dẫn để học viên hoàn thiện hơn sau
khi sát hạch được cấp giấy phép lái xe, đảm bảo an toàn giao thông sau này.
Tuy nhiên, trong quá trình sát hạch bên ngoài đường trường do tiếng máy động
cơ nổ lớn, ồn ào, nên ông Hoài có nói lớn tiếng hơn làm cho học viên hiểu nhầm là có
lời nói khiếm nhã với học viên. Ông Nguyễn Hải Hoài đã nhận khuyết điểm này và
hứa sẽ khắc phục ngay trong các kỳ thi sát hạch sau. Ban Quản lý sát hạch GPLX Sở
Giao thông vận tải đã tổ chức họp chấn chỉnh, yêu cầu tất cả các sát hạch viên nói
chung và ông Nguyễn Hải Hoài nói riêng cần rút kinh nghiệm ứng xử tốt trong mọi
tình huống nhằm đảm bảo an toàn tốt nhất cho kỳ sát hạch, hoàn thành tốt nhiệm vụ
của sát hạch viên.
3. Cử tri đề nghị Sở giao thông vận tải tỉnh khảo sát, xây dựng hệ thống đèn
đường từ ngã ba Cây Xộp đến Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân (cử tri xã Vĩnh
Tân, huyện Tuy Phong).
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Xây dựng hệ thống đèn đường từ ngã ba Cây Sộp đến Trung tâm nhiệt điện
Vĩnh Tân: Hiện nay, tại ngã ba Cây Sộp đã được lắp đặt đèn chớp vàng cảnh báo để
các lái xe chú ý khi tham gia giao thông. Đoạn tuyến từ ngã ba Cây Sộp (Km 1600,
QL1A) đến Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân (Km 1596+400 QL1) có chiều dài 3,6km,
qua theo dõi trong 2 năm gần đây trên đoạn tuyến này không có vụ tai nạn giao thông
nào do các yếu tố về hạ tầng, chỉ xảy ra một số vụ va chạm giao thông do người dân
tùy tiện, thiếu chú ý quan sát khi qua các điểm mở dải phân cách. Riêng về đầu tư hệ
thống điện chiếu sáng cần nguồn kinh phí lớn (khoảng 4 tỷ đồng/3,6km). Trong điều
kiện kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông còn hạn chế, Ban ATGT tỉnh, Sở
GTVT sẽ tiếp tục theo dõi tình hình giao thông tại đây và có giải pháp xử lý trong thời
gian tới nếu tình hình giao thông diễn biến phức tạp.
XII. Bảo hiểm xã hội tỉnh: 03 nội dung
1. Theo quy định bảo hiểm y tế, người sử dụng phải mua đáo hạn trước 01
tháng, mặc dù thời hạn sử dụng thẻ cũ vẫn còn giá trị. Đề nghị ngành Bảo hiểm
xã hội xem xét lại vấn đề này vì không phù hợp (cử tri xã Tiến Thành, thành phố
Phan Thiết).
Theo khoản 3, Điều 16 Luật BHYT sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định:
- Đối với người đã tham gia BHYT, nay tiếp tục tham gia (đáo hạn thẻ) thì phải
đóng tiền trước ngày thẻ BHYT cũ hết thời hạn sử dụng.
- Đối với người tham gia BHYT lần đầu hoặc tham gia không liên tục từ 03
tháng trở lên trong năm tài chính, thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ
ngày nộp tiền tham gia BHYT.
Như vậy, đối với thẻ BHYT đáo hạn (gia hạn) không có văn bản nào quy định
người sử dụng phải mua đáo hạn trước 01 tháng.
Trường hợp phản ánh của cử tri, có thể phát sinh trong quá trình thương lượng
giữa các đại lý thu với người mua để có thời gian tổng hợp chung trên địa bàn, trước
khi gửi cho cơ quan BHXH cấp thẽ.
2. Người dân bị bệnh hiểm nghèo, phổ biến nhất là các căn bệnh về ung thư,
suy thận, tiểu đường… thường phải chi phí điều trị rất tốn kém. Cử tri mong
muốn Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm xem xét cấp cho các đối tượng này có thẻ
bảo hiểm y tế được hưởng mức 100%, nhằm giảm bớt khó khăn trong quá trình
điều trị bệnh (cử tri huyện Tánh Linh). (Phối hợp Sở Y tế)
Theo nội dung kiến nghị của cử tri thì người dân bị bệnh hiểm nghèo mong muốn
được cấp thẻ BHYT của một trong những đối tượng được hưởng mức quyền lợi 100%
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chi phí khám bệnh, chữa bệnh (KCB) theo quy định tại điểm a, điểm b, khoản 1, Điều
14 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ.
Tuy nhiên, đối với những người tham gia BHYT có mã quyền lợi hưởng từ 80%
đến 95%, chỉ được hưởng quyền lợi 100% chi phí KCB khi thuộc một trong những
trường hợp được quy định tại điểm c, d và đ, khoản 1, Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐCP ngày 17/10/2018 của Chính phủ, cụ thể:
- Đi KCB tại tuyến xã;
- Chi phí cho một lần KCB thấp hơn 15% mức lương cơ sở; (mức lương cơ sở
hiện tại là 1.490.000 đồng x 15% = 223.500 đồng).
- Khi người bệnh có thời gian tham gia BHYT 05 năm liên tục trở lên và có số
tiền cùng chi trả chi phí KCB trong năm tài chính lớn hơn 06 tháng lương cơ sở (trừ
trường hợp đi KCB không đúng tuyến).
Căn cứ quy định nêu trên nếu người bệnh có đủ điều kiện thì sẽ được cấp “Giấy
chứng nhận không cùng chi trả trong năm” và được hưởng 100% chi phí KCB BHYT
cho những lần KCB tiếp theo trong năm tài chính.
3. Cơ quan Bảo hiểm xã hội ghi thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên
tục trở lên trên thẻ BHYT không rõ ràng và chính xác (ví dụ như người tham gia
BHYT đã gần 20 năm, nhưng thông tin ghi trên thẻ BHYT chỉ thể hiện 7- 8 năm),
làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế. Cử tri đề nghị
Bảo hiểm xã hội kiểm tra, chấn chỉnh (cử tri thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy
Phong).
* Tại khoản 10, Điều 1 Luật số 46/2014/QH13, ngày 13/6/2014 Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế, quy định: Tổ chức bảo hiểm y tế ban hành
mẫu thẻ bảo hiểm y tế sau khi có thống nhất với Bộ Y tế. Vì vậy, sau khi có ý kiến
thống nhất của Bộ Y tế, BHXH Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1313/QĐ-BHXH
ngày 02/12/2014 về việc ban hành mẫu thẻ BHYT.
Theo đó, tiêu chí “Thời điểm đủ 05 năm liên tục:…” được in phía cuối thẻ BHYT
cho những đối tượng có thời gian tham gia BHYT đủ 05 liên tục và được ghi cụ thể
như sau:
- Đối với những người đã có đủ 05 năm tham gia BHYT liên tục trở lên tính đến
ngày 01/01/2015 thì ghi từ ngày 01/01/2015 (thời điểm Luật số 46/2014/QH13 ngày
13/6/2014 có hiệu lực thi hành).
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- Từ ngày 01/01/2015 trở đi, những người tham gia BHYT bắt đầu đủ 05 năm
liên tục thì ghi từ ngày đầu tiên của năm thứ 6.
Ví dụ: Ông A có thời gian tham gia BHYT liên tục đến hết ngày 01/01/2015 là
7 năm thì “Thời điểm tham gia BHYT 05 liên tục” ghi trên thẻ BHYT từ ngày
01/01/2015. Ông A tiếp tục tham gia BHYT liên tục từ ngày 01/01/2015 đến thời điểm
hiện tại là 12 năm thì “Thời điểm tham gia BHYT 05 liên tục” ghi trên thẻ BHYT vẫn
từ ngày 01/01/2015". Vì vậy, ông A tham gia BHYT liên tục gần 20 năm thì cơ quan
BHXH ghi “Thời điểm tham gia BHYT 05 liên tục” từ ngày 01/01/2015 là chính xác,
đảm bảo quyền lợi hưởng BHYT của đối tượng tham gia.
* Quyền lợi được hưởng của người tham gia BHYT được căn cứ vào nhóm đối
tượng được hưởng theo quy định tại Điều 14 Nghị định 146/NĐ-CP ngày 13/6/2014
của Chính phủ. Còn “Thời điểm đủ 05 năm liên tục” là một trong hai điều kiện để
người tham gia BHYT được cấp “Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm”; cụ
thể: Khi người tham gia BHYT đã có thời gian tham gia BHYT 05 năm liên tục trở lên
và có số tiền cùng chi trả chi phí KCB trong năm tài chính lớn hơn 06 tháng lương cơ
sở (trừ trường hợp tự đi khám, chữa bệnh không đúng tuyến) sẽ được cấp “Giấy chứng
nhận không cùng chi trả trong năm” và được hưởng 100% chi phí KCB BHYT cho các
lần KCB tiếp theo trong năm tài chính.
Như vậy, một người có thời gian tham gia BHYT liên tục trên 20 năm hoặc 7-8
năm; với người có thời gian tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục; nếu cùng một nhóm
đối tượng thì quyền lợi hưởng BHYT đều giống nhau.
XIII. Sở Tư pháp: 02 nội dung
1. Cử tri kiến nghị tỉnh xem xét điều chỉnh thủ tục hành chính đối với các
loại giấy tờ công chứng như: thủ tục thừa kế yêu cầu có trích lục khai tử của
những người nằm trong hàng thừa kế đã chết; cần giảm bớt giấy đăng ký kết hôn
đối với trường hợp người tặng trong thủ tục tặng, cho tài sản (cử tri xã Thiện
Nghiệp, thành phố Phan Thiết).
1. Về nội dung “Xem xét điều chỉnh thủ tục hành chính đối với các loại giấy tờ
công chứng như: thủ tục thừa kế yêu cầu có trích lục khai tử của những người nằm
trong hàng thừa kế đã chết”
a) Căn cứ quy định tại khoản 2, 3 Điều 57 Luật Công chứng 2014:
“2. Trường hợp di sản là quyền sử dụng đất hoặc tài sản pháp luật quy định
phải đăng ký quyền sở hữu thì trong hồ sơ yêu cầu công chứng phải có giấy tờ chứng
minh quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản của người để lại di sản đó.
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Trường hợp thừa kế theo pháp luật, thì trong hồ sơ yêu cầu công chứng phải có
giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người được hưởng di sản theo
quy định của pháp luật về thừa kế. Trường hợp thừa kế theo di chúc, trong hồ sơ yêu
cầu công chứng phải có bản sao di chúc.
3. Công chứng viên phải kiểm tra để xác định người để lại di sản đúng là người
có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản và những người yêu cầu công chứng đúng
là người được hưởng di sản; nếu thấy chưa rõ hoặc có căn cứ cho rằng việc để lại di
sản và hưởng di sản là không đúng pháp luật thì từ chối yêu cầu công chứng hoặc theo
đề nghị của người yêu cầu công chứng, công chứng viên tiến hành xác minh hoặc yêu
cầu giám định…”.
Theo quy định trên, trong trường hợp người để lại di sản không có di chúc
hoặc di chúc không hợp pháp thì việc chia thừa kế sẽ theo quy định của pháp luật
về thừa kế.
b) Căn cứ Điều 651 Bộ luật dân sự 2015 quy định về hàng thừa kế theo pháp luật
như sau:
“1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:
a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con
đẻ, con nuôi của người chết;
2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.
3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai
ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng
di sản hoặc từ chối nhận di sản.”
Theo đó, những người nằm trong hàng thừa kế thứ nhất phải có giấy tờ, tài liệu
chứng minh mối quan hệ nhân thân. Ví dụ: Nếu cha, mẹ… (những người nằm trong
hàng thừa kế thứ nhất của người để lại di sản) đã chết trước người để lại di sản thì phải
có giấy chứng tử để chứng minh. Nếu không có giấy chứng tử thì có thể đến Ủy ban
nhân dân xã, phường nơi cha, mẹ của người để lại di sản có hộ khẩu thường trú cuối
cùng trước khi chết để đăng ký khai tử (hoặc trích lục hồ sơ khai tử nếu trước đó
đã đăng ký khai tử).
2. Về nội dung “Cần giảm bớt giấy đăng ký kết hôn đối với trường hợp người
tặng trong thủ tục tặng, cho tài sản”
Căn cứ quy định tại Điều 188 Luật đất đai 2013:
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“1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng,
cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng
quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:
a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường
hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này; b) Đất không có tranh
chấp; c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án; d) Trong thời
hạn sử dụng đất.
2. Ngoài các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, người sử dụng đất khi
thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng
cho quyền sử dụng đất; quyền thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử
dụng đất còn phải có đủ điều kiện theo quy định tại các điều 189, 190, 191, 192, 193
và 194 của Luật này”.
Như vậy, để xác định quyền sử dụng đất là tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân
hay là tài sản riêng, tài sản đồng sở hữu thì khi thực hiện hợp đồng chuyển nhượng
hoặc tặng cho quyền sử dụng đất tại tổ chức hành nghề công chứng thì bên tặng cho
phải cung cấp “Giấy đăng ký kết hôn” hoặc “Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân” để
làm căn cứ xác định việc đủ điều kiện về mặt chủ thể để thực hiện chuyển nhượng hoặc
tặng cho quyền sử dụng đất.
Từ các căn cứ pháp lý nêu trên, UBND tỉnh nhận thấy ý kiến của cử tri xã Thiện
Nghiệp (thành phố Phan Thiết) là chưa phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành;
đề nghị người dân, doanh nghiệp thực hiện đúng quy định về thành phần hồ sơ thủ tục
hành chính để đảm bảo quyền lợi hợp pháp.
2. Thực hiện Công văn số 679/STP-NV2, ngày 07/5/2020 của Sở Tư pháp về
hướng dẫn chứng thực ký trên giấy ủy quyền, theo đó hướng dẫn UBND các xã
thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ và Thông
tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ Tư pháp. Tại điểm d, khoản 2, điều
14 Thông tư số 01/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp chỉ quy định được ủy quyền của
thành viên hộ gia đình để vay vốn tại ngân hàng chính sách xã hội (không áp dụng
cho các Ngân hàng khác), nên công dân phải thực hiện công chứng tại văn phòng
công chứng tư nhân. Cử tri đề nghị UBND tỉnh, Sở Tư Pháp xem xét kiến nghị
Chính phủ, Bộ Tư pháp quy định phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc
đi lại của người dân (cụ thể như được quyền chọn 1 trong hai nơi: hoặc UBND xã
hoặc phòng công chứng tư nhân) (cử tri các huyện, thị xã, thành phố).
Ngày 03/3/2020, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 01/2020/TTBTP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-
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CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ
bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch. Trong đó, tại điểm
d khoản 2 Điều 14 của Thông tư số 01/2020/TT-BTP quy định việc UBND cấp xã chỉ
chứng thực chữ ký trên Giấy ủy quyền của thành viên hộ gia đình để vay vốn tại Ngân
hàng chính sách xã hội (không quy định đối với các ngân hàng khác). Như vậy, ngoài
Ngân hàng chính sách xã hội thì các ngân hàng khác không được Thông tư số
01/2020/TT-BTP điều chỉnh về chứng thực chữ ký trên Giấy ủy quyền của thành viên
hộ gia đình để vay vốn. Tuy nhiên, tại khoản 3 Điều 14 Thông tư số 01/2020/TT-BTP
quy định: “Đối với việc ủy quyền không thuộc một trong các trường hợp quy định tại
khoản 2 Điều này thì không được yêu cầu chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền; người
yêu cầu chứng thực phải thực hiện các thủ tục theo quy định về chứng thực hợp đồng,
giao dịch”. Theo đó, các ngân hàng khác không thực hiện việc chứng thực chữ ký trên
Giấy ủy quyền của thành viên hộ gia đình để vay vốn thì có thể soạn thảo Hợp đồng
ủy quyền và tiến hành thực hiện việc chứng thực Hợp đồng ủy quyền tại UBND xã,
phường, thị trấn theo quy định của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của
Chính phủ, Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ Tư pháp.
Như vậy, người dân có quyền lựa chọn 1 trong 2 nơi là UBND cấp xã hoặc Tổ
chức hành nghề công chứng thực hiện việc chứng thực Hợp đồng ủy quyền của thành
viên hộ gia đình để vay vốn tại các ngân hàng khác (không phải là Ngân hàng chính
sách xã hội).
XIIII. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận: 01 nội dung
1. UBND tỉnh ban hành Công văn số 4268/UBND-KGVXNV ngày
11/11/2019 về không dùng tiền mặt trong lĩnh vực Giáo dục và Y tế trên địa bàn
tỉnh là chưa phù hợp đối với nhân dân các xã vùng nông thôn. Cử tri đề nghị
UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng khảo sát, tham mưu điều chỉnh hoặc yêu
cầu các Ngân hàng lắp đặt máy ATM ở tất cả các xã, thị trấn để phục vụ việc giao
dịch không dùng tiền mặt theo nội dung Công văn trên (cử tri xã Hòa Minh, huyện
Tuy Phong).
Việc UBND tỉnh ban hành Công văn số 4268/UBND-KGVXNV ngày
11/11/2019 chỉ đạo các đơn vị tùy vào điều kiện kinh tế xã hội, đặc điểm tình hình của
từng vùng miền để triển khai thực hiện việc thu học phí, viện phí bằng phương thức
thanh toán không dùng tiền mặt là thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 02/NQCP ngày 01/01/2019 và chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số
7846/VPCP-KTTH ngày 31/8/2019.
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Theo đó, các giao dịch cần đẩy nhanh thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh
vực y tế, giáo dục, các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt được ưu tiên áp
dụng là các giải pháp thanh toán trên thiết bị di động, thanh toán qua thiết bị chấp nhận
thẻ hoặc mã thanh toán QRCode. Các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt
này tạo sự thuận tiện cho khách hàng trong các giao dịch thanh toán với nhiều tiện ích
ngày càng đa dạng, dể sử dụng, được đảm bảo an toàn bảo mật trong thanh toán.
Mặt khác, hiện nay các máy ATM trên địa bàn chủ yếu phục vụ cho nhu cầu rút
tiền mặt của người dân mà chi phí lắp đặt máy ATM là rất lớn và phụ thuộc vào sự
phân bổ của Hội sở chính của các ngân hàng, do đó đối với việc cử tri đề nghị lắp đặt
máy ATM ở tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh là rất khó thực hiện được (vì bước
đầu chỉ tập trung cho các đô thị)./.
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Phụ lục 6
08 KIẾN NGHỊ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA TRUNG ƯƠNG
(Kèm theo Nghị quyết số 47/NQ-HĐND
ngày 03/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
1. Trên địa bàn thôn Hiệp Tân hiện chưa có cầu để vận chuyển nông sản
đời sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn. Cử tri tiếp tục kiến nghị tỉnh quan
tâm có kế hoạch ghi vốn đầu tư xây dựng (cử tri xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận
Nam).
Hiện nay, từ địa bàn thôn Hiệp Tân, xã Tân Thuận đi về thị trấn Thuận Nam phải
qua cầu Hiệp Tân, đây là một cây cầu nhỏ, hẹp chỉ có các phương tiện giao thông tải
trọng nhỏ mới đi qua được. Do đó, việc đầu tư xây dựng mới một cầu có quy mô đảm
bảo cho các phương tiện giao thông tải trọng lớn vận chuyển vật tư, nông sản đi qua là
rất cần thiết.
Qua kiến nghị của UBND huyện Hàm Thuận Nam, Sở Giao thông vận tải đã
đồng ý và có Công văn ngày 01/12/2017 gửi Ban Quản lý dự án 8 đề nghị bổ sung vào
danh mục Dự án cầu dân sinh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (Dự án LRAMP).
Trong thời gian chờ Bộ Giao thông vận tải thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu
dân sinh Hiệp Tân, UBND huyện Hàm Thuận Nam đã chỉ đạo UBND xã Tân Thuận
tổ chức tuyên truyền cho người dân sinh sống tại khu vực này về công trình cầu đã
xuống cấp và hạn chế tải trọng, thực hiện các biện pháp quản lý nhằm đảm bảo các
phương tiện lưu thông phù hợp với tải trọng và khổ giới hạn cho phép của cầu.
Thẩm quyền giải quyết: Bộ Giao thông vận tải
2. Hiện nay, số lượng tàu thuyền của xã Chí Công hiện có 424 chiếc thuộc
thôn Hiệp Đức 1 và thôn Hiệp Đức 2 nhưng địa phương chưa có kè chắn sóng làm
nơi neo đậu của tàu thuyền. Cử tri đề nghị UBND tỉnh quan tâm, tiếp tục tác động
Trung ương xem xét đưa công trình này vào danh mục đầu tư công giai đoạn
2021-2025 (cử tri xã Chí Công, huyện Tuy Phong)
Thời gian qua, UBND tỉnh rất quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện
Tuy Phong từ nguồn vốn ngân sách Trung ương như: Đang triển khai thực hiện các dự
án Kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, Kè chống sạt lỡ
bờ biển khu phố 12, 13 và 14 thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong,…
Về việc đầu tư xây dựng dự án Khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão kết hợp
cảng cá xã Chí Công, huyện Tuy Phong, UBND tỉnh đã báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu
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tư tại văn bản số 2070/UBND-ĐTQH ngày 02/6/2020 đề nghị đưa vào kế hoạch đầu
tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách Trung ương.
Thẩm quyền giải quyết: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
3. Tình hình biển xâm thực tại xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong ngày càng
nghiêm trọng, người dân sinh sống sát bãi biển luôn trong trạng thái bất an; đây
là nỗi lo lớn nhất của cử tri địa phương. Cử tri đề nghị UBND tỉnh quan tâm đầu
tư xây dựng kè biển để nhân dân yên tâm ổn định cuộc sống (cử tri xã Bình Thạnh,
huyện Tuy Phong).
Dự án đầu tư xây dựng công trình Kè bảo vệ bờ biển xã Bình Thạnh có quy mô
tuyến kè dài 995 m, tỉnh đã quan tâm đầu tư xây dựng hoàn thành 512 m tuyến kè (giai
đoạn 1) vào năm 2012; đoạn còn lại 483m tuyến kè (giai đoạn 2) đã được lập dự án Kè
bảo vệ bờ biển xã Bình Thạnh (giai đoạn 2), UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu
tư tại văn bản số 2070/UBND-ĐTQH ngày 02/6/2020 kiến nghị đưa vào kế hoạch đầu
tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách Trung ương.
Thẩm quyền giải quyết: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
4. Đoạn từ UBND xã Bình Tân đến cây xăng xã Bình Tân khi nâng cấp Quốc
lộ 1A chưa có mương thoát nước, trời mưa lượng nước thoát không kịp tràn vào
nhà dân và trên mặt đường gây nguy hiểm cho phương tiện lưu thông. Cử tri đề
nghị các ngành chức năng có biện pháp sớm khắc phục (cử tri xã Bình Tân, huyện
Bắc Bình).
Sở GTVT đã có Công văn số 2731/SGTVT-HTGT ngày 15/9/2020 kiến nghị
Cục Quản lý đường bộ IV xem xét, kiểm tra để giải quyết kiến nghị cử tri.
Thẩm quyền giải quyết: Cục Quản lý đường bộ IV
5. Cử tri đề nghị Sở Giao thông vận tải kiến nghị việc mở dãi phân cách tại
khu vực nhà văn hóa thôn 3 - xã Hồng Sơn (tại km 1642 - km 1692) để thuận lợi
cho việc đi lại và sản xuất của nhân dân; lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông
tại ngã tư Hồng Lâm - xã Hồng Sơn (cử tri xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc).
- Mở dải phân cách tại khu vực nhà văn hoá thôn 3- xã Hồng Sơn:
Đến nay, Tổng cục ĐBVN chưa có ý kiến về việc mở dải phân cách tại khu vực
nhà văn hoá thôn 3- xã Hồng Sơn. Sở GTVT đã tiếp tục có Văn bản số 2765/SGTVTHTGT ngày 18/9/2020 kiến nghị Tổng cục ĐBVN sớm có ý kiến nội dung trên.
- Lắp đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư Hồng Lâm - xã Hồng Sơn:
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Theo kiến nghị cửa tri, Sở GTVT đã có văn bản kiến nghị Cục QLĐB IV, Cục
QLĐB IV đã phối hợp với Sở ngành có liên quan khảo sát và có Công văn số
2505/CQLĐBIV-ATGT ngày 07/9/2020 thống nhất lắp đèn tín hiệu giao thông tại vị
vị trí trên; đồng thời chỉ đạo Công ty TNHH BOT Quốc lộ 1A Bình Thuận (đơn vị
quản lý, khai thác đoạn tuyến QL1 trên) lập hồ sơ gửi Tổng cục ĐBVN để được xem
xét giải quyết.
Thẩm quyền giải quyết: Tổng cục Đường bộ Việt Nam
6. Cử tri đề nghị tỉnh kiến nghị Trung ương sớm đầu tư mở rộng, nâng cấp
Quốc lộ 55; xem xét mở rộng đoạn đường cua nằm trên Quốc lộ 55 thuộc thôn Hà
Lãng, xã Thắng Hải (cử tri xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân).
Bộ Giao thông vận tải đang tổ chức lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án
dự kiến đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Trong
thời gian tới, giao Sở Giao thông vận tải tiếp tục theo dõi, phối hợp chặt chẽ với Bộ
Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan để sớm hoàn tất các thủ tục chuẩn bị đầu
tư để được bố trí vốn triển khai dự án.
Thẩm quyền giải quyết: Bộ Giao thông vận tải
7. Hiện nay, các tàu, thuyền công suất lớn, khai thác hải sản xa bờ đã trang
bị hệ thống giám sát hành trình, hoạt động rất có hiệu quả, thiết thực và giúp cơ
quan quản lý nhà nước quản lý chặt chẽ hành trình hoạt động của tàu thuyền. Cử
tri đề nghị tỉnh kiến nghị Chính phủ bãi bỏ hoặc điều chỉnh quy định việc nhắn
tin báo cáo định kỳ cho phù hợp (theo Quyết định số 48/QĐ-CP) (cử tri huyện
Phú Quý).
Ngày 14/6/2016, UBND tỉnh có Công văn số 2071/UBND-KT hướng dẫn bổ
sung về điều kiện và trình tự thủ tục hỗ trợ ngư dân theo Quyết định số 48/2010/QĐTTg, theo đó có quy định: “Trong thời gian chuyến biển, tàu cá phải thực hiện nhắn
tin về trạm bờ của Chi cục Thủy sản, tối thiểu 08 lần, trong đó có ít nhất 04 tin trong
vùng biển xa vào 04 ngày khác nhau, các tin nhắn còn lại có thể thực hiện ngoài vùng
biển xa. Đối với tàu cá có giấy xác nhận của các đơn vị hải quân trên các đảo, nhà
giàn trên vùng biển xa chỉ thực hiện nhắn tin về vị trí trạm bờ Chi cục Thủy sản tối
thiểu 02 lần trong 02 ngày khác nhau.”
Hiện nay, thực hiện Luật Thủy sản 2017, tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên
hoạt động xa bờ thực hiện lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Ủy ban nhân dân tỉnh
ghi nhận ý kiến của cử tri và sẽ kiến nghị Chính phủ xem xét, sửa đổi, bổ sung Quyết
định số 48/2010/QĐ-TTg phù hợp với Luật Thuỷ sản 2017. Trước mắt, các tàu cá xa
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bờ vẫn thực hiện nhắn tin về trạm bờ của Chi cục Thủy sản theo quy định tại Công văn
số 2071/UBND-KT ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh cho đến khi Chính phủ ban hành
quy định mới.
Thẩm quyền giải quyết: Chính phủ
8. Cử tri đề nghị tỉnh quan tâm khảo sát sớm xây dựng đập tràn tại Sông
Phan (khu vực Cầu Quang- Tân Thuận), vì hàng năm nhân dân phải đắp cảng
tạm giữ nước, ngăn mặn, kinh phí khoảng 300 triệu đồng/năm để đảm bảo đủ
nước tưới cho cây thanh long (cử tri xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam).
Trước đây, UBND tỉnh giao Chi cục Phát triển nông thôn (nay là Ban QLDA
Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn) lập hồ sơ, thủ tục
để đầu tư dự án Đập ngăn mặn Sông Phan tại công văn số 1150/UBND-ĐTQH ngày
03/4/2020. Ngày 17/6/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1385/QĐ-UBND về
việc phân khai chi tiết kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư; trong đó dự án Đập ngăn mặn
Sông Phan được bố trí kế hoạch vốn 30 triệu đ ng để thực hiện công tác lập báo cáo đề
xu t chủ trương đầu tư. Trên cơ sở đó, Ban QLDA đã lập Báo cáo đề xuất chủ trương
đầu tư, trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định tại Tờ trình số 1008/TTr-BQLDA ngày
25/8/2020. Đồng thời, UBND tỉnh đã đăng ký với Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa dự án
vào danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 nguồn vốn ngân
sách Trung ương. Hiện nay, đang chờ thông báo nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương cho
dự án để có cơ sở triển khai thực hiện các công việc tiếp theo.
Thẩm quyền giải quyết: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
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Phụ lục 7
25 KIẾN NGHỊ UBND TỈNH ĐÃ PHÂN CÔNG
CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG GIẢI QUYẾT
(Kèm theo Nghị quyết số 47/NQ-HĐND
ngày 03/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
I. UBND huyện Hàm Tân: 02 nội dung
1. Các hộ dân (Bùi Thị Đanh - thị trấn Tân Minh; Phạm Thị Thới, Lê Văn
Chín, Phan Thanh Hải, Vũ Hữu Chỉnh, Trần Thị Hạnh - thôn 4, xã Tân Phúc) có
đất nằm ở mặt tiền hai bên đường ĐT.720 bị thu hồi trong Dự án đường cao tốc
Bắc - Nam, đoạn qua địa bàn huyện Hàm Tân được áp giá đền bù quá thấp. Đề
nghị UBND tỉnh xem xét lại việc đền bù phù hợp với thực tế giá đất hiện tại (cử
tri Thị trấn Tân Minh, xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân).
Các hộ dân (bà Bùi Thị Đanh - thường trú tại thị trấn Tân Minh; bà Phạm Thị
Thới, ông Lê Văn Chín, ông Phan Thanh Hải, ông Vũ Hữu Chỉnh và bà Trần Thị Hạnh
- cùng thường trú tại Thôn 4, xã Tân Phúc) có đất tọa lạc tại xã Tân Phúc, huyện Hàm
Tân bị thu hồi để xây dựng dự án Đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam đoạn Phan
Thiết - Dầu Giây qua địa bàn huyện. Cả 06 hộ dân này đều có diện tích đất ở nông thôn
và đất nông nghiệp bị thu hồi, trong đó:
- Có những trường hợp toàn bộ diện tích nông nghiệp bị thu hồi thuộc thửa đất
nằm trong khu dân cư tiếp giáp với Đường ĐT.720 (trường hợp bà Trần Thị Hạnh, ông
Vũ Hữu Chỉnh, ông Lê Văn Chín và bà Phạm Thị Thới);
- Có trường hợp diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi có một phần diện tích thuộc
thửa đất nằm trong khu dân cư tiếp giáp Đường ĐT.720; một phần diện tích thuộc thửa
đất nằm trong khu dân cư không tiếp giáp Đường ĐT.720 (trường hợp hộ ông Phan
Thanh Hải);
- Có trường hợp diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi có một phần diện tích thuộc
thửa đất nằm trong khu dân cư tiếp giáp với đường ĐT 720; một phần diện tích thuộc
thửa đất tiếp giáp khu dân cư; một phần diện tích thuộc thửa đất nông nghiệp không
nằm trong khu dân cư (trường hợp bà Bùi Thị Đanh).
UBND huyện Hàm Tân đã áp giá bồi thường về đất cho các trường hợp trên dựa
trên các quy định sau:
Quyết định số 59/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh ban hành
Quy định về bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến
ngày 31/12/2019; Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 về điều chỉnh,
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bổ sung một số Điều của Quy định Bảng giá đất ban hành kèm theo Quyết định số
59/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh.
Theo quy định tại Điều 18, Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của
Chính phủ quy định về giá đất thì căn cứ vào giá đất phổ biến trên thị trường, điều kiện
kinh tế - xã hội ở địa phương và bảng giá đất, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định, quyết
định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể theo giá phổ biến trên thị trường;
đối với trường hợp để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thì UBND cấp tỉnh
quyết định hệ số điều chỉnh giá đất để áp dụng cho từng dự án tại thời điểm Nhà nước
quyết định thu hồi đất. Theo đó, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1940/QĐUBND ngày 01/8/2019 về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở để thực
hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn
Phan Thiết - Dầu Giây thuộc dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên
tuyến Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2017-2020 đoạn đi qua địa bàn huyện.
Đơn giá bồi thường của Nhà nước được tính theo đơn vị m2 , không tính theo
mét ngang. Ngoài đơn giá bồi thường về đất, đối với trường hợp hộ dân thu hồi đất
nông nghiệp là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp và có nguồn thu
nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp còn được hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm
theo hình thức bằng tiền mức 2,5 lần giá đất nông nghiệp cùng loại theo bảng giá đất
do UBND tỉnh quy định đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp thu hồi; diện tích hỗ
trợ không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp tại địa phương.
Như vậy, UBND huyện Hàm Tân đã thực hiện bồi thường về đất cho các hộ dân
áp dụng đúng đơn giá theo quy định và đã được áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất theo
giá phổ biến trên thị trường đã được UBND tỉnh phê duyệt.
2. Cử tri kiến nghị Sở Giao thông vận tải lắp đặt điện chiếu sáng dọc Quốc
lộ 1A xã Tân Phúc (từ km 1.761 đến cầu Sông Hoay); lắp đặt đèn chiếu sáng ở cầu
Sông Dinh, thị trấn Tân Minh (cử tri huyện Hàm Tân).
Ngày 20/01/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 174/QĐ-UBND về việc
hỗ trợ kinh phí đầu tư hệ thống điện chiếu sáng công lộ một số tuyến đường thuộc địa
bàn các huyện: Bắc Bình, Hàm Thuận Nam và Hàm Tân. Trong đó, huyện Hàm Tân
được bố trí 04 tỷ đồng để đầu tư cho công trình Đoạn từ quốc lộ 55 cũ đến Quốc lộ 55
mới thuộc dự án Đường trung tâm đô thị Tân Nghĩa, giai đoạn 2: hạng mục đường, vỉa
hè, cây xanh, điện chiếu sáng. Theo đó, UBND huyện đã ban hành Quyết định số
2046/QĐ-UBND ngày 16/9/2020 ủy quyền cho Ban Quản lý dự án huyện thực hiện
đầu tư công trình nêu trên. Kiến nghị của cử tri là chính đáng, tuy nhiên, việc đầu tư
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hệ thống điện chiếu sáng công lộ với chi phí khá lớn nhưng nguồn ngân sách huyện
còn khó khăn, chưa có khả năng cân đối kinh phí để thực hiện trong thời gian sớm.
II. UBND huyện Bắc Bình: 09 nội dung
1. Đối với các dự án nông lâm kết hợp đầu tư trên địa bàn xã Bình An đã
được tỉnh cấp phép nhưng không sản xuất, bỏ hoang, dân lấn chiếm gây ra mâu
thuẫn, tranh chấp đất đai. Cử tri đề nghị tỉnh rà soát thu hồi hoặc giao đất cho
huyện, xã quản lý (cử tri xã Bình An, huyện Bắc Bình).
Ngày 22/7/2020, UBND huyện Bắc Bình có Công văn số 1655/UBNDSX, báo
cáo UBND tỉnh kết quả xử lý diện tích đất vi phạm tại khu vực đăng ký đầu tư khu
nông nghiệp Hồng Thuận thuộc xã Bình An. Ngày 16/9/2020, UBND tỉnh có Công văn
số 3568/UBND-KT về việc chủ trương khảo sát lập thủ tục đầu tư dự án Khu nông
nghiệp Hồng Thuận với mục tiêu trồng cây ăn quả bằng phương pháp hữu cơ tại xã
Bình An, huyện Bắc Bình, theo đó, đồng ý về chủ trương cho Công ty TNHH Xây
dựng - Sản xuất -Thương mại Hồng Thuận nghiên cứu, khảo sát lập thủ tục đầu tư dự
án Khu nông nghiệp Hồng Thuận tại xã Bình An, huyện Bắc Bình với diện tích khoảng
85,01 ha (lưu ý nằm ngoài phạm vi hành lang bảo vệ công trình thủy lợi hồ Cà Giây).
2. Việc bồi thường, giải phóng mặt bằng QL1A theo Quyết định số 1856/QĐUBND của UBND tỉnh đối với địa bàn xã Bình Tân còn một số hộ chưa được bồi
thường mặc dù các thủ tục đã hoàn chỉnh. Cử tri đã kiến nghị nhiều lần, đề nghị
tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng sớm giải quyết cho bà con (cử tri xã
Bình Tân, huyện Bắc Bình).
UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bắc Bình
mời 05 hộ đến nhận tiền theo phương án bồi thường. Đối với 01 hộ có Quyết định phê
duyệt phương án bồi thường ngày 29/11/2019 với số tiền là 15.260.000 đồng, UBND
huyện sẽ thực hiện chi trả cho hộ khi Công ty TNHH BOT Quốc lộ 1A Bình Thuận
chuyển kinh phí chi trả cho hộ dân.
3. Cử tri tiếp tục kiến nghị làm mới tuyến đường liên xã Phan Rí Thành Phan Hòa (cử tri xã Phan Hòa, huyện Bắc Bình).
UBND huyện Bắc Bình đã đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn
2021 – 2025, đồng thời đã giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuẩn bị hồ sơ
đầu tư khi tỉnh ghi vốn sẽ triển khai thực hiện.
4. Hiện nay, Nhà nước đang tiếp tục thi công đường liên huyện của Bộ Quốc
phòng trên phần diện tích đất thu hồi của nhân dân. Cử tri đề nghị tỉnh công khai

CÔNG BÁO/Số 03+04/Ngày 08-01-2021

94

Quyết định thu hồi đất, số lượng diện tích thu hồi đất để bà con được biết (cử tri
xã Bình Tân, huyện Bắc Bình).
Hiện nay, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành, địa phương triển khai đầy đủ các
thủ tục thu hồi, bồi thường, giải tỏa theo quy định nhưng các hộ trên không nhận tiền
bồi thường, hỗ trợ và chưa bàn giao mặt bằng. UBND huyện tiếp tục thực hiện công
tác vận động.
5. Cử tri đề nghị UBND tỉnh tiếp tục rà soát, xem xét đầu tư các đoạn đường
giao thông nông thôn liên xã phục vụ nhu cầu đi lại sản xuất của nhân dân: đoạn
đường từ nhà ông Trọng đến Ngã Hai thuộc xã Phan Thanh; đoạn đường từ nhà
ông Côi đến cổng thôn Bình Minh thuộc xã Phan Hòa, Phan Rí Thành (cử tri
huyện Bắc Bình).
- Đối với tuyến đường từ nhà ông Trọng đến Ngã Hai thuộc xã Phan Thanh: UBND
huyện đã giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng
chuẩn bị thủ tục để tham mưu UBND huyện kế hoạch vốn để nâng cấp, sửa chữa.
- Đối với đoạn đường từ nhà ông Côi đến cổng thôn Bình Minh thuộc xã Phan
Hòa, xã Phan Rí Thành: Qua kiểm tra nội dung kiến nghị của cử tri, đoạn đường từ nhà
ông Côi đến cổng thôn Bình Minh xã Phan Hòa thuộc tuyến đường liên xã Phan Rí
Thành – Phan Hòa, đã được UBND tỉnh thống nhất chủ trương thực hiện khảo sát, lập
báo cáo lập đề xuất chủ trương đầu tư dự án. Hiện nay, UBND huyện Bắc Bình đang
tổ chức khảo sát lập hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét thống nhất chủ trương đầu tư dự
án theo quy định.
6. Cử tri xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp
tục xem xét giải quyết kinh phí cho các hộ dân chưa nhận đền bù nằm trong dự
án Hồ Sông Lũy.
UBND huyện Bắc Bình đã chỉ đạo UBND xã Phan Sơn thực hiện việc xác minh
nguồn gốc, quá trình sử dụng đất, qua báo cáo của UBND xã, đất bà Vấn khiếu nại là
đất trường học cũ do UBND Phan Sơn quản lý nên không đủ điều kiện bồi thường.
UBND huyện Bắc Bình tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện tiếp tục
mời hộ chưa đến nhận tiền để chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và giải quyết bồi thường,
hỗ trợ dứt điểm trường hợp còn lại do tranh chấp đất.
7. Cử tri xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp
tục xem xét giải quyết bố trí đất sản xuất cho bà con do ảnh hưởng vùng ngập dự
án Hồ Sông Lũy (cử tri xã Phan Sơn, Phan Lâm, huyện Bắc Bình).
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Hiện nay các ngành liên quan của huyện đang phối hợp 02 xã Phan Sơn, Phan
Lâm rà soát các hộ có nhu cầu thiếu đất sản xuất do bị thu hồi đất thực hiện công trình
Dự án Hồ chứa nước Sông Lũy (ưu tiên là các hộ đồng bào dân tộc, thường trú tại địa
phương) bằng hình thức cho thuê đất đối với diện tích đất do xã Phan Lâm và xã Phan
Sơn quản lý trong thời gian chờ cấp có thẩm quyền thực hiện các thủ tục chuyển đổi
mục đích đất đưa ra ngoài quy hoạch 03 loại rừng sang đất phi nông nghiệp.
8. Công trình cầu Lệ Ngân đã được nhà đầu tư khởi công xây dựng cách
đây nhiều năm, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành. Cử tri kiến nghị Sở Kế
hoạch và đầu tư tiếp tục làm việc với nhà đầu tư hoàn chỉnh để nhân dân lưu
thông thuận lợi (cử tri 2 xã Phan Hòa, Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình).
Cầu Lệ Ngân cũ là dạng cầu tràn được xây dựng tư năm 2003, vào tháng 6/2019
do ảnh hưởng của lũ lớn kéo dài nhiều ngày làm sạt lở chân cầu, từ đó cầu không còn
khả năng chịu lực và bị sụp vào sáng ngày 08/06/2019, làm tắt nghẽn đường đi vào khu
sản xuất của nhân dân 03 xã (Phan Hòa, Phan Rí Thành, Hòa Minh) với diện tích
khoảng 1.000 ha. Trước bức xúc của nhân dân về việc đi lại sản xuất, UBND huyện
Bắc Bình đã báo cáo các ngành của tỉnh xin hỗ trợ khắc phục sửa chữa lại cầu.
Ngày 09/9/2019, UBND huyện Bắc Bình đã phê duyệt chủ trương đầu tư xây
dựng mới cầu Lệ Ngân, xã Phan Hòa với tổng mức đầu tư 2.403 triệu đồng, trong đó
vốn phòng chống thiên tai của tỉnh là 950 triệu đồng, còn lại là nguồn vốn ngân sách
huyện. UBND huyện Bắc Bình cũng đã phê duyệt Báo cáo KTKT xây dựng công trình
và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu ngày 21/01/2020.
Công trình được bàn giao mặt bằng thi công xây dựng vào ngày 11/02/2020,
hiện nay, đơn vị thi công đã thi công xong phần chân khay, đáy và thân cống, đang tiếp
tục thi công bản cống, khối lượng ước đạt 40% khối lượng hợp đồng, tiến độ thi công
đảm bảo theo hợp đồng thi công.
9. Hiện nay tuyến đường sắt cắt ngang qua tuyến đường giao thông nông
thôn từ Quốc lộ 1A đi đến xã Bình An không có đường qua đường sắt, người dân
rất khó khăn để lưu thông sản xuất. Cử tri đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm mở
đường qua đường sắt và rào chắn tại Km 1490+180 (cử tri xã Hồng Thái, Phan
Thanh, huyện Bắc Bình).
Qua kiểm tra, trên cơ sở báo cáo của Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh,
lối đi dân sinh tại Km1490+180, xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình là lối đi người dân tự
ý mở (không có trong hồ sơ quản lý của ngành đường sắt) và được ngành đường sắt
rào chắn thu hẹp lối đi. Mặt khác, trên địa bàn xã có hai lối đi dân sinh tại Km1490+050
(rộng 3m) và Km1490+520 (rộng 2m) là hai lối đi dân sinh được ngành đường sắt lập
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hồ sơ quản lý, cách vị trí đề nghị mở (Km1490+180) về hướng Bắc là 130m và về
hướng Nam là 440m.
Thực hiện quy chế phối hợp giữa Bộ Giao thông vận tải và UBND tỉnh Bình
Thuận tại Quy chế số 29/QCPH-BGTVT-UBND ngày 28/6/2013 về việc đảm bảo trật
tự ATGT tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt, việc đảm bảo an toàn tại
các lối di dân sinh, cấm các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ qua lại, trừ xe
máy là trách nhiệm của chính quyền địa phương (trực tiếp là UBND cấp xã, phường).
Do đó, để đảm bảo ATGT đường sắt, trên tinh thần tiến tới xoá bỏ các lối đi dân sinh
từ nay đến năm 2025 theo chỉ đạo của Chính phủ, UBND huyện Bắc Bình chỉ đạo
UBND xã Hồng Thái khẩn trương phổ biến, tuyên truyền, yêu cầu người dân không tự
ý mở đường ngang, không tự ý phá bỏ rào chắn để băng ngang đường sắt tại
Km1490+180, đồng thời yêu cầu người dân lưu thông ở hai lối đi gần kề tại
Km1490+050 và Km1490+520.
III. UBND huyện Tánh Linh: 04 nội dung
1. Cử tri mong muốn UBND tỉnh quan tâm sớm cho triển khai thi công trạm
bơm vượt cấp khu vực Bắc Sông; đây là công trình bức xúc của nhân dân 7 xã
Bắc Sông đã kiến nghị nhiều năm (cử tri các xã khu vực Bắc Sông, huyện Tánh
Linh).
Công trình này, hiện nay, UBND huyện Tánh Linh đã đăng ký vốn đầu tư vào
kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (các công trình phục vụ phát triển
nông nghiệp, nông thôn) gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông
nghiệp và phát triển nông thôn tổng hợp chung cho toàn ngành nông nghiệp và báo cáo
Sở Kế hoạch và Đầu tư để cân đối vốn trình cấp thẩm quyền xem xét đầu tư trong giai
đoạn 2021- 2025, với tổng mức đầu tư khoảng 43 tỷ đồng.
2. Cử tri kiến nghị UBND tỉnh cấp bù kinh phí cho cộng tác viên về chương
trình chăm sóc trẻ em mức 200.000đ/tháng từ tháng 8/2018 đến tháng 12/2018
theo Nghị quyết số 58/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND tỉnh (cử tri
huyện Tánh Linh).
Thực hiện Nghị quyết 58/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của Hội đồng nhân
dân tỉnh, UBND huyện đã chỉ đạo ngành chức năng hướng dẫn UBND các xã, thị trấn
triển khai thực hiện Nghị quyết số 58/2018/NQQ-HĐND ngày 20/7/2020 của Hội đồng
nhân dân tỉnh; theo đó:
- Từ ngày 01/9/2019 đến nay: Toàn bộ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã thực
hiện chi hỗ trợ công tác viên mức 200.000 đồng/người/tháng;
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- Từ 01/01/2018 đến 31/12/2018:
+ Có 04/14 xã, thị trấn (số lượng xã, thị trấn trên địa bàn huyện tại thời điểm xã
Đức Tân và Măng Tố chưa sáp nhập) gồm xã Đức Tân, Măng Tố, Đức Thuận và Suối
Kiết đã thực hiện chi hỗ trợ mức 200.000 đồng/người/tháng.
+ Còn 10/13 xã, thị trấn (số lượng xã, thị trấn trên địa bàn huyện sau khi xã Đức
Tân và Măng Tố sáp nhập thành xã Măng Tố) còn lại gồm: Đức Phú, Nghị Đức, Bắc
Ruộng, Huy Khiêm, Đồng Kho, La Ngâu, Đức Bình, Đức Thuận, Gia Huynh và thị
trấn Lạc Tánh chưa thực hiện chi trả.
Ngày 23/9/2020, UBND huyện tiếp tục có Công văn số 1741/UBND-SX về việc
khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND
tỉnh để chỉ đạo các xã, thị trấn còn lại hoàn tất công tác chi hỗ trợ cho cộng tác viên.
3. Cử tri mong muốn UBND tỉnh có chủ trương cho nhân dân xã La Ngâu
được thuê diện tích vùng bán ngập của lòng hồ Đập dâng Tà Pao để giải quyết việc
thiếu đất sản xuất, ổn định đời sống của bà con; thực trạng hiện nay một số diện
tích trong khu vực này UBND tỉnh cho Công ty Thuận Phong thuê để làm bãi khai
thác nhưng công ty lại trồng cây keo (cử tri xã La Ngâu, huyện Tánh Linh).
Việc Công ty Cổ phần Khoáng sản Thuận Phong (Công ty) thuê đất làm bãi tập
kết cát nhưng lại trồng cây keo, thì các diện tích này Công ty Cổ phần Khoáng sản
Thuận Phong có thỏa thuận hỗ trợ hoa màu cho 06 hộ dân canh tác trên diện tích đất
đã được Nhà nước thu hồi để thực hiện dự án Đập dâng Tà Pao, với diện tích khoảng
04 ha, người dân đã nhận tiền hỗ trợ của Công ty. Diện tích đất này nằm liền kề với 02
bãi tập kết cát của Dự án nạo vét kết hợp tận dụng cát bồi trong lòng hồ Đập dâng Tà
Pao, huyện Tánh Linh đã được UBND tỉnh chấp thuận tại Quyết định số 3163/QĐUBND ngày 09/12/2019. Hiện, Công ty đã trồng cây keo hơn 01 năm tuổi để thực hiện
phương án bảo vệ môi trường, phục hồi môi trường theo hồ sơ Đánh giá tác động môi
trường của Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt. Ngoài ra, diện tích còn lại đã được
Nhà nước thu hồi nằm trong vùng ngập, bán ngập lòng hồ Tà Pao vẫn đang được người
dân địa phương canh tác lúa, hoa màu tăng thu cải thiện đời sống.
4. Cử tri đề nghị tỉnh quan tâm triển khai thực hiện Quyết định số
50/2014/QĐ-TTg, ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ
nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015- 2020. Vì quyết định này có
hiệu lực từ ngày 01/01/2015 nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được là quá chậm,
cử tri rất bức xúc và đã có ý kiến nhiều lần nhưng vẫn chưa được giải quyết (cử
tri xã Đức Phú, huyện Tánh Linh).
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Ngày 14/4/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 856/QĐ-UBND về việc
phân khai kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ
trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2020 (đợt 1); trong đó có phân khai cho huyện Tánh
Linh kinh phí 570 triệu đồng để thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn
nuôi nông hộ năm 2020 trên địa bàn huyện Tánh Linh.
Ngày 15/6/2020, UBND huyện Tánh Linh đã ban hành Quyết định số 1459/QĐUBND về việc cấp kinh phí hỗ trợ thực hiện chính sách hỗ trợ chăn nuôi nông hộ (đợt
1 năm 2020) trên địa bàn huyện Tánh Linh; theo đó cấp cho xã Đức Phú 35 triệu đồng
để thực hiện chính sách. Trên cơ sở kinh phí phân khai, UBND xã Đức Phú sẽ thực
hiện thủ tục chi trả hỗ trợ cho các hộ được hưởng chính sách theo danh sách đã được
UBND huyện Tánh Linh phê duyệt.
IV. UBND huyện Tuy Phong: 01 nội dung
1. Cử tri đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng các mương xương cá dọc
tuyến kênh tiếp nước Tà Bo- Bà Nao để phục vụ nhu cầu sản xuất, ổn định đời
sống của nông dân, nhất là mùa vụ Đông Xuân (cử tri xã Hòa Minh, huyện Tuy
Phong).
Qua kiểm tra thực tế thì vị trí đồng ruộng tại khu vực này cao hơn nhiều so với
kênh tiếp nước Tà Bo - Bà Nao nên việc đầu tư xây dựng các mương xương cá dọc
tuyến kênh tiếp nước Tà Bo – Bà Nao là không khả thi; đồng thời qua trao đổi chuyên
môn cũng như ý kiến của đại diện người nông dân tại khu vực này thì trước mắt không
đề xuất đầu tư xây dựng các mương xương cá, mà chỉ đề xuất làm tuyến mương tiêu
tại tràn số 2 khu vực Ruộng dỡ và làm tràn tạm tại nhánh mương tiêu khu vực Ruộng
vườn. Từ kết quả trên và ý kiến của các thành phần tham gia khảo sát, UBND huyện
ghi nhận ý kiến của cử tri và giao UBND xã Hòa Minh chủ động phối hợp với các cơ
quan, đơn vị liên quan lập dự toán kinh phí để làm tuyến mương tiêu tại tràn số 2 khu
vực Ruộng dỡ và làm tràn tạm tại nhánh mương tiêu khu vực Ruộng vườn; đồng thời
có báo cáo UBND huyện xem xét, chỉ đạo.
V. UBND huyện Hàm Thuận Nam: 02 nội dung
1. Cử tri tiếp tục kiến nghị ngành giao thông vận tải quan tâm xem xét có
dự án đầu tư cho làm mới và mở rộng tuyến đường Nguyễn Trãi - Nguyễn Minh
Châu (đoạn qua thị trấn Thuận Nam) gắn với việc bố trí mương thoát nước dọc
tuyến này vì trong nhiều năm qua mặc dù được quan tâm sửa chữa mặt đường
nhưng một thời gian rất ngắn sau đó lại tiếp tục hư hỏng, không mang lại hiệu
quả sau sửa chữa, hiện nay, mặt đường trên tuyến này ở nhiều đoạn bị hư hỏng
rất nặng (cử tri thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam).
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- Tuyến đường Nguyễn Trãi - Nguyễn Minh Châu (ĐT.712 cũ), UBND huyện
đã tiến hành sửa chữa tại Quyết định số: 3496/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 về việc
phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Sửa chữa đường Nguyễn Trãi - Nguyễn
Minh Châu với chiều dài tuyến cần sửa chữa là 4,88Km; công trình đã được triển khai
thi công và hoàn thành tháng 10/2018.
- Tuy nhiên, qua thời gian sử dụng, một số đoạn rãnh đất thoát nước và hạ lưu
cửa xả đã bị các hộ dân san lấp nên khi trời mưa nước không thoát được, nước chảy
tràn trên mặt đường, đọng nước cùng với việc lưu thông của xe quá tải đã gây hư hỏng
nền và mặt đường tạo ổ gà, ổ voi không đảm bảo an toàn cho người dân khi lưu thông
trên tuyến đường.
- Việc nâng cấp mở rộng mặt đường và làm hệ thống thoát nước dọc hai bên
tuyến đường Nguyễn Trãi - Nguyễn Minh Châu, UBND huyện đăng ký dự án Nâng
cấp mở rộng và làm hệ thống thoát nước dọc hai bên tuyến đường Nguyễn Trãi Nguyễn Minh Châu vào dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025. Hiện nay, đoạn đường
này đã xuống cấp rất nặng, vì thế, ngày 21/9/2020, UBND huyện có Tờ trình số
116/TTr-UBND về việc xin đầu tư sửa chữa, nâng cấp một số tuyến đường giao thông
và hệ thống điện chiếu sáng công lộ trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam, trong đó có
đề nghị Sở Giao thông Vận tải quan tâm, cho sửa chữa tuyến đường này từ nguồn kinh
phí bảo trì đường bộ của tỉnh.
2. Cử tri mong muốn UBND tỉnh quan tâm khảo sát xây dựng cầu bắt từ
thôn 1 đến thôn 2 (hiện nay đoạn đường này có 04 cống tràn), nhằm tạo thuận lợi
cho bà con lưu thông nhất là vào mùa mưa lũ (cử tri xã Mỹ Thạnh, huyện Hàm
Thuận Nam
Tuyến đường Quốc lộ 1A - Mỹ Thạnh và đoạn nối dài (tuyến đường từ thôn 1
đến thôn 2, xã Mỹ Thạnh) hiện trạng có 04 cống tràn thoát nước qua đường; 01 cống
tràn nằm trên tuyến đường Quốc lộ 1A - Mỹ Thạnh do Sở Giao thông Vận tải quản lý,
03 cống tràn còn lại nằm trên đoạn nối dài do UBND huyện quản lý.
UBND huyện đã phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Ban Quản lý Dự án Đầu
tư Xây dựng Công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kiểm tra hiện trạng 04
cống tràn đề nghị xây dựng cầu theo kiến nghị của cử tri xã Mỹ Thạnh. Qua kiểm tra,
04 cống tràn vẫn hoạt động bình thường, đảm bảo khả năng thoát nước qua cống. Tuy
nhiên, khi mưa lớn, nước lũ đầu nguồn chảy về khiến nước chảy tràn cục bộ trên cống
gây tắt nghẽn giao thông, ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại của người dân đồng thời cũng
gây khó khăn cho việc đến trường của các em học sinh. Trong thời gian tới, giao UBND
huyện Hàm Thuận Nam khảo sát và báo cáo đề xuất UBND tỉnh việc đầu tư xây dựng
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cầu tại vị trí các cống tràn để đảm bảo cho việc lưu thông qua lại giữa thôn 1 và thôn 2
của xã Mỹ Thạnh.
VI. UBND huyện Phú Quý: 01 nội dung
1. Sau khi làm kè biển chống xâm thực, phía trong bờ kè biển tại khu vực
Vạn Quý Thạnh, xã Ngũ Phụng tạo thành hố sâu ngập nước, nhân dân rất khó
khăn trong việc đi lại thăm ghe thuyền (từ trong bờ biển ra ngoài bờ kè) đồng thời
có nguy cơ ô nhiễm môi trường. Cử tri đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo khảo sát,
sớm khắc phục tình trạng trên (cử tri xã Ngũ Phụng, huyện Phú Quý).
Hiện nay, UBND huyện Phú Quý đã hoàn chỉnh hồ sơ trình Sở Nông nghiệp &
PTNT thẩm định điều chỉnh bổ sung dự án công trình Kè chống xói lở bảo vệ bờ biển
đảo Phú Quý, đồng thời trình Sở Xây dựng xin ý kiến hướng dẫn về thủ tục thẩm định
nhiệm vụ và dự toán chi phí lập Báo cáo đánh tác động môi trường. Do đây là công
trình thiết kế 02 bước nên dự kiến đến tháng 10/2020 hoàn thành phê duyệt điều chỉnh
dự án (bước 1) và đến quý I/2021 hoàn thành thủ tục trình phê duyệt thiết kế bản vẽ thi
công, dự toán công trình (bước 2). Sau khi có quyết định phê duyệt (bước 2), UBND
huyện Phú Quý sẽ triển khai công tác lựa chọn nhà thầu, bàn giao mặt bằng đưa vào
thi công ngay khi công trình được phân khai kế hoạch vốn năm 2021. Quá trình thi
công sẽ kết hợp sử dụng cát tại khu vực nạo vét để đắp bổ sung vào các khu vực trũng
phía sau kè thuộc gói thầu số 9, trả lại mặt bằng hiện trạng, góp phần khắc phục triệt
để tình trạng ô nhiễm môi trường.
VII. UBND thị xã La Gi: 02 nội dung
1. Việc san lấp mặt bằng giai đoạn 2 khu tái định cư 27 ha, nước không
thoát được, thường xuyên ngập úng vào mùa mưa. Cử tri kiến nghị UBND tỉnh
cần kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công để không ảnh hưởng đến đời
sống của nhân dân trong mùa mưa năm 2020 (cử tri xã Tân Phước, thị xã La Gi).
- Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Hồ Tôm, xã Tân Phước,
thị xã La Gi được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư tại quyết định số1866/QĐ-UBND ngày
24/07/2007 và phê duyệt điều chỉnh bổ sung tại các Quyết định số 422/QĐ-UBND
ngày 15/02/2008, Quyết định 1877/QĐ-UBND ngày 17/7/2008, Quyết định 1630/QĐUBND ngày 17/6/2008, Quyết định số 1519/QĐ-UBND ngày 13/7/2010 và Quyết định
số 2811/QĐ-UBND ngày 06/12/2010, Quyết định số 3751/QĐ-UBND ngày
27/12/2017 với tổng mức đầu tư là 96.710 triệu đồng.
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- Giai đoạn 1 có diện tích 8,613 ha, đầu tư các hạng mục san nền, đường giao thông,
hệ thống cấp thoát nước và hạng mục điện hạ thế, được khởi công xây dựng ngày
11/9/2008 và nghiệm thu đưa vào sử dụng ngày 30/7/2010 với giá trị 12.675 triệu đồng.
- Giai đoạn 2 có diện tích 15,52 ha, được bàn giao mặt bằng thi công từ ngày
25/3/2011, do vướng mặt bằng kéo dài nên UBND tỉnh có Công văn số 2990/UBNDĐTQH ngày 23/7/2018 cho gia hạn thời gian thi công gói thầu trên đến hết ngày
30/6/2019.
Trong quá trình thực hiện dự án, UBND thị xã La Gi đã tích cực phối hợp với
chủ đầu tư (Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp phát triển nông
thôn tỉnh Bình Thuận) và các đơn vị liên quan tăng cường vận động, thuyết phục 07 hộ
còn lại với tổng diện tích 2,61ha bị ảnh hưởng bởi dự án đồng thuận phương án bồi
thường, hỗ trợ tái định cư nhưng các hộ vẫn không đồng ý, nên đơn vị thi công đã tạm
ngưng thi công từ 30/6/2019 đến nay.
Từ tình hình thực tế việc triển khai Dự án khu tái định cư Hồ Tôm giai đoạn 2,
Chủ đầu tư đã đề xuất kiến nghị UBND tỉnh cắt giảm phần diện tích 2,61 ha/07 hộ dân
còn vướng mặt bằng để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và triển khai thi công
dự án đưa vào sử dụng. Theo đó, UBND thị xã La Gi đã có Công văn số 2350/UBNDKT ngày 04/9/2020 thống nhất đề xuất của Chủ đầu tư. Đồng thời, đề nghị Chủ đầu tư
rà soát đánh giá lại hiện trạng các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của Dự án để điều chỉnh quy
hoạch hạ tầng kỹ thuật cho phù hợp sau khi được UBND tỉnh đồng ý phê duyệt điều
chỉnh cắt giảm diện tích khoảng 2,61ha và đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục
còn lại thuộc giai đoạn 2 của dự án để sớm hoàn thành dự án, đưa vào sử dụng đảm
bảo mục tiêu của dự án đã đề ra.
2. Cầu treo Hiệp Trí được xây dựng từ năm 2000, đã được tu sửa nhiều lần
nhưng hiện nay cầu hư hỏng nặng, không đảm bảo an toàn cho người dân khi
tham gia giao thông. Cử tri đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng mới (cử tri xã
Tân Hải, thị xã La Gi).
Ngày 29/6/2020, Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với UBND thị xã La Gi,
UBND xã Tân Hải kiểm tra thực tế hiện trạng công trình và có Công văn số
2158/SGTVT-HTGT ngày 27/7/2020 báo cáo UBND tỉnh.
Ngày 04/8/2020, Văn phòng UBND tỉnh có Công văn số 3616/VP – ĐTQH giao
Sở Kế hoạch và Đầu tư để nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh việc giao UBND thị xã
La Gi lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án cầu Hiệp Trí, xã Tân Hải, thị xã La
Gi theo đúng quy định; đồng thời, UBND thị xã La Gi chỉ đạo đơn vị quản lý, bảo trì
cầu treo Hiệp Trí thường xuyên kiểm tra và duy tu, sửa chữa kịp thời các hư hỏng trên
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cầu nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông trong thời gian chờ xây
dựng cầu mới.
Ngày 18/9/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Tờ trình số 4298/TTr-SKHĐT kiến
nghị UBND tỉnh giao UBND thị xã La Gi lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án
cầu Hiệp Trí, xã Tân Hải, thị xã La Gi trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt
chủ trương đầu tư dự án theo quy định của Luật Đầu tư công để có cơ sở đưa vào kế
hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 20212025 nguồn vốn ngân sách tỉnh. Ngày
23/9/2020, UBND tỉnh có Công văn số 3707/UBND-ĐTQH đồng ý chủ trương giao
UBND thị xã La Gi lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Cầu Hiệp Trí, xã Tân
Hải, thị xã La Gi để thay thế cầu treo cũ bị hư hỏng, không đảm bảo an toàn giao thông,
ổn định lâu dài; trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định của Luật Đầu
tư công.
VIII. UBND thành phố Phan Thiết: 04 nội dung
1. Cử tri mong muốn UBND tỉnh xem xét sớm tổ chức đối thoại trực tiếp
với người dân trong vùng dự án Trung tâm dịch vụ du lịch Hàm Tiến - Mũi Né
do Công ty Địa ốc Hoàng Quân làm chủ đầu tư, cử tri đã kiến nghị nhiều lần (cử
tri phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết).
Việc tổ chức đối thoại trực tiếp với người dân trong vùng dự án Trung tâm dịch
vụ du lịch Hàm Tiến – Mũi Né trong thời gian qua chưa thực hiện được là do tình hình
dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp. Theo Công văn số 3673/UBND-KGVXNV
ngày 22/9/2020 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc thực hiện các biện pháp phòng
chống dịch Covid - 19 phù hợp tình hình thực tế, từ ngày 23/9/2020 cho phép hoạt
động trở lại các sự kiện văn hóa - thể thao, hội nghị, hội thảo đã ổn định, UBND tỉnh
đã cho phép tổ chức lại các sự kiện đông người, hội nghị, hội thảo. Do đó, UBND thành
phố sẽ tổ chức đối thoại với người dân trong vùng dự án Trung tâm dịch vụ du lịch
Hàm Tiến – Mũi Né trong tháng 10/2020. Thời gian cụ thể sẽ thông báo rộng rãi cho
nhân dân được biết.
2. Cử tri kiến nghị UBND tỉnh xem xét, sớm giải quyết việc di dời Xí nghiệp
chế biến gỗ Phan Thiết thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận ra
khỏi khu dân cư để thực hiện nghiêm chủ trương của tỉnh và thành phố (cử tri
phường Thanh Hải, thành phố Phan Thiết).
Xí nghiệp chế biến gỗ Phan Thiết hoạt động từ năm 1996 cho đến nay. Do vậy,
việc di dời cơ sở ra khỏi Khu dân cư cần có chủ trương của UBND tỉnh.Ngày
07/11/2019, UBND thành phố có Công văn số 8204/UBND-ĐBGT về việc đề nghị
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UBND tỉnh có ý kiến về việc di dời Xí nghiệp chế biến gỗ Phan Thiết của Công ty
TNHH MTV Lâm Nghiệp Bình Thuận.
Ngày 27/11/2019, UBND tỉnh có Công văn số 4521/UBND-KT về việc kiểm
tra, xác minh việc gây ô nhiễm môi trường của Xí nghiệp chế biến gỗ Phan Thiết.
UBND thành phố đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các
đơn vị liên quan tiến hành đo đạc xác định mức độ ô nhiễm môi trường trong quá trình
hoạt động của Xí nghiệp chế biến gỗ Phan Thiết. Theo kết quả đo đạc tiếng ồn và bụi
vào các ngày 18/6/2020 và ngày 02/7/2020 đối với 03 vị trí đo đạc tiếng ồn, 02 vị trí
đo đạc bụi (tổng cộng 08 mẫu đo đạc) khu vực cạnh Xí nghiệp tiếp giáp khu dân cư thì
tất cả các chỉ thông số bụi, độ ồn đều đạc Quy chuẩn môi trường.
Để tiếp tục giải quyết theo kiến nghị của cử tri, giao UBND thành phố rà soát
định hướng quy hoạch chung thành phố Phan Thiết đến 2040 để xem xét tính phù hợp
của hoạt động chế biến gỗ của Xí nghiệp chế biến gỗ Phan Thiết, đánh giá các tác động
đến môi trường dân cư xung quanh để tiếp tục báo cáo UBND tỉnh xem xét.
3. Tuyến kè biển khu vực Đồi Dương - Thương Chánh đã hư hỏng một vài
nơi. Vấn đề này đã được phản ánh, các cơ quan chức năng tỉnh, thành phố tiến
hành khảo sát, nhưng đến nay vẫn chưa kịp thời khắc phục (cử tri phường Hưng
Long, thành phố Phan Thiết.
Ngày 31/01/2020, UBND tỉnh có Công văn số 330/UBND-ĐQH về việc chủ
trương sửa chữa, khẩn cấp và đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình Kè bảo vệ bờ biển
khu du lịch Đồi Dương-Thương Chánh, thành phố Phan thiết; theo đó giao:
“Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết khẩn trương lập hồ sơ sửa chữa cấp
bách phần chân kè ống buy tại khu vực biển Thương Chánh và phần sụt lún mái ta luy
tại khu vực biên Đồi Dương. Về nguồn vốn: Sở Tài chính chủ trì phối hợp Ban Chỉ huy
Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh và cơ quan chức năng có liên quan
nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết”. Trên cơ sở đề nghị của Ban
Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh tại Công văn số 14/PCTTVP ngày 06/02/2020, ngày 12/02/2020 Văn phòng UBND tỉnh có Công văn số 586/VPKT về chuyển Công văn số 14/PCTT-VP ngày 06/02/2020 của Ban Chỉ huy Phòng
chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đến Sở Tài chính để nghiên cứu, tham mưu
UBND tỉnh.
Ngày 20/02/2020, Sở Tài chính có Công văn số 554/STC-QLNS về việc hỗ trợ
kinh phí sửa chữa khẩn cấp kè bảo vệ bờ biển Đồi Dương – Thương Chánh, thành phố
Phan thiết; Theo đó, Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh đề nghị UBND thành phố
Phan thiết chủ động sử dụng nguồn vượt thu ngân sách nhà nước năm 2019 để sửa
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chữa, công trình Kè bảo vệ bờ biển khu du lịch Đồi Dương Thương Chánh và ngày
27/02/2020 UBND tỉnh đã có Công văn số 678/UBND-KT thống nhất yêu cầu UBND
thành phố Phan Thiết rà soát, chủ động sử dụng nguồn vượt thu ngân sách nhà nước
năm 2019 và huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật
để sửa chữa, công trình Kè bảo vệ bờ biển khu du lịch Đồi Dương-Thương Chánh.
Như vậy, kiến nghị của cử tri phường Hưng Long, thành phố Phan Thiết về tuyến
kè biển khu vực Đồi Dương - Thương Chánh đã được UBND tỉnh chỉ đạo UBND thành
phố Phan thiết rà soát, chủ động sử dụng nguồn vượt thu ngân sách nhà nước năm 2019
để thực hiện.
4. Hiện nay, UBND tỉnh đã giao đất cho chủ đầu tư thực hiện các Dự án tại
khu vực bãi sau phường Mũi Né. Cử tri đề nghị tỉnh sớm khảo sát, mở các tuyến
đường xuống biển để ngư dân thuận tiện trong việc vận chuyển hải sản vào mùa
vụ cá Nam (cử tri phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết).
Tuyến đường xuống biển giữa 02 dự án du lịch D&M và dự án Xuân Quỳnh với
quy mô tuyến đường: Lộ giới 15m, lòng đường 7m, vỉa hè mỗi bên 4m, chiều dài tuyến
khoảng 244m:
Nội dung này, Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên
và Môi trường, UBND thành phố Phan Thiết làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư Hoàng
Gia và đã có Công văn số 1213/SGTVT-HTGT ngày 04/5/2020 báo cáo UBND tỉnh.
Ngày 18/5/2020, UBND tỉnh có Công văn số 1841/UBND-KGVXNV chỉ đạo:
- Giao UBND thành phố Phan Thiết:
+ Khẩn trương tổ chức kiểm tra lại việc đền bù giải tỏa, dự toán kinh phí thực
hiện, trình Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét bố trí vốn
và tổ chức giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích đất tuyến đường xuống biển giữa
hai dự án Khu du lịch D&M và Khu du lịch Xuân Quỳnh, phường Mũi Né, thành phố
Phan Thiết theo chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 3291/UBND-VXDL
ngày 12/9/2014 để sớm bàn giao đất sạch cho Công ty Cổ phần Đầu tư Hoàng Gia đầu
tư xây dựng tuyến đường xuống biển giữa hai dự án du lịch theo quy hoạch điều chỉnh
được duyệt.
+ Hướng dẫn Công ty Cổ phần Đầu tư Hoàng Gia thực hiện các trình tự thủ tục
để được cấp phép thi công công trình, chấp thuận, cấp phép thi công đấu nối tuyến
đường vào đường ĐT.716 theo quy định, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, an toàn giao
thông cho người và phương tiện lưu thông qua khu vực này. Đồng thời, UBND thành
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phố Phan Thiết có trách nhiệm giám sát việc thi công và quản lý tuyến đường nêu trên
theo đúng quy định hiện hành.
Công ty Cổ phần Đầu tư Hoàng Gia: Chủ động phối hợp với các sở, ngành,
UBND thành phố Phan Thiết để triển khai thủ tục liên quan, chuẩn bị các điều kiện cần
thiết, bố trí kinh phí để ngay khi có mặt bằng thì tổ chức xây dựng tuyến đường xuống
biển, tổ chức thi công đấu nối vào tuyến đường ĐT.716 theo quy định. Tổ chức quản
lý, thực hiện dự án; có trách nhiệm hợp đồng với đơn vị có năng lực theo quy định để
thực hiện công tác tư vấn thiết kế, giám sát, thi công, xây dựng và xây lắp công trình
đảm bảo chất lượng, tiến độ. Sau khi công trình hoàn thành, Công ty có trách nhiệm
bàn giao tuyến đường cho UBND thành phố Phan Thiết quản lý để sử dụng chung cho
toàn khu vực và không đề nghị Nhà nước hoàn trả lại kinh phí thi công đầu tư./.

