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BÁO CÁO 

 Kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri 

  
                           

                        Kính gửi: 

                                         - Thường trực HĐND huyện; 

                                         - UBMTTQVN huyện. 

 

Trước kỳ họp thứ 01 HĐND huyện, Uỷ ban nhân dân huyện nhận được 23 

kiến nghị cử tri trên địa bàn huyện do Thường trực HĐND huyện, UBMTTQVN 

huyện tổng hợp, chuyển đến; qua phân loại, các kiến nghị tập trung chủ yếu ở 

lĩnh vực quy hoạch, đầu tư xây dựng, giải tỏa đền bù
1
. UBND huyện đã giao các 

phòng, ban, ngành và UBND các xã kiểm tra, giải quyết các kiến nghị của cử tri 

theo đúng quy định, kết quả giải quyết như sau: Đã giải quyết, trả lời: 06 kiến 

nghị; đã có chủ trương giải quyết, đang triển khai thực hiện: 12 kiến nghị; đang 

giải quyết: 05 kiến nghị
2
. 

UBND huyện kính gửi Thường trực HĐND huyện, UBMTTQVN huyện 

kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 01, HĐND huyện (Phụ 

lục đính kèm theo) để theo dõi, giám sát và thông báo đến cử tri được biết./. 
 

Nơi nhận: 

- Thường trực HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- UBMTTQVN huyện; 

- Các Ban của HĐND huyện;  

- Các Đại biểu HĐND huyện; 

- C,PVP HĐND và UBND huyện; 

- HĐND, UBND,UBMTTQVN 11 xã; 

- Lưu: VT, VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                     CHỦ TỊCH 

   

 

 

 

 

   Nguyễn Hà Nam 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Lĩnh vực quy hoạch, đầu tư xây dựng: 08 kiến nghị; giải tỏa đền bù: 07 kiến nghị; đát đai: 02 kiến nghị; môi 

trường, nước sạch: 03 kiến nghị; lĩnh vực khác: 03 kiến nghị. 
2
 (1) xử lý nước thải KDC chợ Túy Loan; (2) chi trả tiền đền bù cho các hộ thuộc dự án đường cao tốc Đà Nẵng - 

Quảng Ngãi; (3) kiến nghị Ban điều hành dự án CIENCO5 hỗ trợ kinh phí làm đường giao thông nội đồng tại 

thôn Bồ bản và Thạch Bồ, xã Hòa Phong; (4) di dời 34 hộ ở gần nghĩa trang thôn Hòa Khê, xã Hòa Sơn; (5) lắp 

đặt cây ATM tại xã Hòa Tiến. 
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PHỤ LỤC 

TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI TRƢỚC HỌP 01 

 (Đính kèm Báo cáo  số         /BC-UBND  ngày      /7/2021 ) 

 

I. HÒA TIẾN 

1. Về chính sách đối với cán bộ cấp xã, hiện nay những đồng chí là 

cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp xã gồm: Bí thƣ Đảng ủy, PHó Bí thƣ thƣờng 

trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND, Phó 

Chủ tịch UBND đƣợc hỗ trợ cƣớc phí điện thoại hằng tháng với mức 

250.000đ/ ngƣời/ tháng. Riêng Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

xã không đƣợc hỗ trợ. Đề nghị thành phố và huyện nghiên cứu và quy định 

lại để đảm bảo sự công bằng trong chính sách cán bộ. (Cử tri xã Hòa Tiến).  

Trả lời: 

Tại điểm l khoản 2 Điều 2 Quyết định số 17/VBHN-BTC ngày 04/3/2014 

của Bộ Tài chính về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện 

thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong 

các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị 

- xã hội; đối tượng được xem xét hỗ trợ tiền điện thoại là Bí thư, Phó bí thư, Chủ 

tịch, Phó chủ tịch HĐND, Chủ tịch, phó chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã, 

thành phố trực thuộc tỉnh. Và tại Điều 4 quy định “Ngoài các cán bộ được trang 

bị điện thoại cố định, điện thoại di động theo quy định tại các Điều 2, 3 của Quy 

định này ….Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương có thể quyết định trang bị điện thoại cho cán 

bộ trực tiếp đảm nhận các nhiệm vụ đặc biệt…” 

Theo đó, việc hỗ trợ tiền điện thoại cho cán bộ lãnh đạo cấp xã được quy 

định như sau: 

a) Đối với chức danh Chủ tịch, các Phó chủ tịch xã: Thực hiện theo Quyết 

định số 6276/QĐ-UBND ngày 27/8/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng về quy 

định đối tượng được thanh toán khoán cước phí tiền điện thoại di động để phục 

vụ công tác. Mức hỗ trợ 250.000 đồng/người/tháng  

b)  Đối với chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã: Thực hiện theo 

Quyết định số 914-QĐ/TU ngày 26/02/2016 của Thành ủy Đà Nẵng quy định 

tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di 

động đối với cán bộ trong các cơ quan đảng thuộc đảng bộ thành phố. Mức hỗ 

trợ: 250.000 đồng/người/tháng. 

c) Đối với Chủ tịch, các Phó chủ tịch HĐND xã: Thực hiện theo Quyết 

định số 32/QĐ-UBND ngày 16/5/2017 của HĐND thành phố Đà Nẵng quy định 

tiêu chuẩn, định mức sử dựng điện thoại công vụ đối với cán bộ, công chức 

trong cơ quan HĐND các cấp, Văn phòng HĐND thành phố. Mức hỗ trợ: 

250.000.000 đồng/người/tháng 

d) Đối với chức danh chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã:  
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Tại điểm i khoản 2 Điều 2 Quyết định số 17/VBHN-BTC ngày 04/3/2014 

của Bộ Tài chính quy định đối tượng được xem xét hỗ trợ tiền điện thoại là 

người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương. 

Căn cứ quy định nêu trên thì người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội cấp 

huyện, xã không được hỗ trợ tiền điện thoại; do đó, chức danh Chủ tịch Ủy ban 

MTTQVN xã không thuộc đối tượng được hỗ trợ tiền điện thoại di động. 

2. Đề nghị huyện đề xuất thành phố có chủ trƣơng nhằm quan tâm 

xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho những hộ dân đã đƣợc 

xét cấp đất ở tại các khu dân cƣ  do huyện quy hoạch trƣớc đây, đồng thời 

giúp cho ngƣời dân có chỗ ở ổn định (hiện nay nhiều hộ đã đƣợc cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, đã làm nhà ở, một số hộ chƣa đƣợc cấp) (cử 

tri xã Hòa Tiến). 

Trả lời: 

Theo quy định của Luật đất đai 2013, việc giao đất ở nông thôn phải 

thông qua hình thức đấu giá QSDĐ. Các trường hợp này, người dân đề nghị giao 

đất không thông qua đấu giá nên không có cơ sở giải quyết.  

Đối với các trường hợp người dân xây nhà ở ổn định trên đất từ trước 

ngày 01/7/2014 thì liên hệ UBND xã Hòa Tiến lập thủ tục cấp GCNQSDĐ theo 

quy định tại điều 22 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014. 

3. Đề nghị huyện kiến nghị thành phố và các ngành chức năng bố trí 

lắp đặt cây ATM tại xã Hòa Tiến để phục vụ nhu cầu ngƣời dân vì hiện nay 

tỷ lệ ngƣời nhận lƣơng và giao dịch qua thẻ ngân hàng rất đông nhƣng lại 

gặp nhiều khó khăn vì phải di chuyển đến Trung tâm hành chính huyện 

hoặc quận Cẩm Lệ mới thực hiện đƣợc, rất bất tiện (Cử tri xã Hòa Tiến).  

Trả lời: 

Hiện nay, Agribank chi nhánh huyện Hòa Vang Nam Đà Nẵng, đang quản 

lý 4 máy ATM được lắp đặt tại 2 địa điểm, cụ thể: 03 máy được lắp đặt tại 

Trung tâm Hành chính huyện. (Địa chỉ: tại thôn Dương Lâm 1, xã Hòa Phong, 

huyện Hòa Vang, Tp Đà Nẵng). 01 máy được lắp đặt tại phòng Giao dịch Hòa 

Phước trực thuộc Agribank chi nhánh huyện Hòa Vang Đà Nẵng. (Địa chỉ PGD 

Hòa Phước: tại thôn Miếu Bông, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng). 

Cả 04 máy trên đều đang hoạt động tốt 24/7, trang bị đầy đủ các dịch vụ ngân 

hàng hiện đại và luôn đảm bảo lượng tiền mặt đáp ứng đủ nhu cầu rút tiền của 

nhân dân. 

Địa bàn hành chính của huyện Hòa Vang khá rộng nên việc bố trí các máy 

ATM tại nhiều địa điểm để giảm khoảng cách đi lại, cung cấp các dịch vụ ngân 

hàng nhanh hơn đến nhân dân trên địa bàn là một trong những mục tiêu đơn vị 

hướng đến. Tuy nhiên, để có thể lắp đặt máy ATM thì liên quan đến rất nhiều 

yếu tố: về môi trường hoạt động; về an toàn tiền và tài sản 24/7; về an ninh 

đường truyền, dữ liệu; về quản lý vận hành và bảo trì bảo dưỡng máy ATM; về 
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kế hoạch mua sắm và phân bổ tài sản từ Agribank cấp trên; về thủ tục xin lắp đặt 

máy ATM phải được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt đồng ý;…. Hiện nay, 

Agribank đẩy mạnh triển khai các phương án, giải pháp phát triển thanh toán 

không dùng tiền mặt theo Quyết định số 2545/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của 

Thủ tướng chính phủ về “Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai 

đoạn 2016-2020” như mở rộng mạng lưới máy POS (thanh toán hàng hóa dịch 

vụ bằng thẻ ngân hàng), phát triển dịch vụ trên thiết bị di động như 

Mobilebanking, Internetbanking, các loại ví điện tử,…để giảm các giao dịch rút 

tiền mặt tại quầy và tại máy ATM.  

Nhằm mở rộng mạng lưới ATM lắp đặt trên địa bàn xã Hòa Tiến, về phía 

Agribank huyện Hòa Vang đã làm việc với UBND xã Hòa Tiến về vị trí lắp đặt, 

môi trường mạng viễn thông, điện lưới, an ninh trật tự,…đồng thời có kế hoạch 

xin phân bổ máy ATM mới. Agribank huyện Hòa Vang sẽ lắp đặt máy ATM khi 

đảm bảo được các yếu tố về môi trường hoạt động; về bảo vệ an toàn tiền và tài 

sản 24/7; về an toàn điện, đường truyền, dữ liệu; đảm bảo nhân sự trong quản lý 

vận hành, bảo trì bảo dưỡng máy ATM và được Ngân hàng cấp trên phê duyệt 

chủ trương, phân bổ máy ATM về cho chi nhánh. 

II. HÒA CHÂU 

Đề nghị HĐND huyện kiến nghị Thành phố có giải pháp giải quyết 

dứt điểm vƣớng mắc kéo dài đã nhiều năm đối với 34 hộ liền kề Cẩm Nam. 

Hiện nay, gần vào mùa mƣa bão, nhà cửa của 34 hộ xuống cấp nhƣng vẫn 

không di dời đƣợc (Cử tri xã Hòa Châu). 

Trả lời: 

Các hộ dân tại nhà liền kề Nam cầu Cẩm Lệ, xã Hòa Châu thuộc trường 

hợp di dời, bố trí vào khu chung cư A2 Nam cầu Cẩm Lệ và được hỗ trợ kinh 

phí di dời (theo phương án đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định 

số 8058/QĐ-UBND ngày 10/11/2014). Tuy nhiên, qua nhiều lần UBND huyện, 

xã tổ chức vận động các hộ dân vẫn chưa thống nhất việc di dời vào khu chung 

cư, các hộ dân cam kết tự bỏ kinh phí chằng chống nhà cửa đảm bảo an toàn 

trong mùa mưa bão và tự chịu trách nhiệm về nhà cửa, tính mạng của gia đình 

nếu xảy ra sự cố trong mùa mưa bão. Các hộ dân kiến nghị UBND thành phố 

đồng ý bố trí cho các hộ ổn định tại chỗ và được hóa giá nhà để ở lâu dài. 

Để giải quyết dứt điểm vướng mắc kéo dài đã nhiều năm đối với 34 hộ 

liền kề Cẩm Nam, UBND huyện đã có Công văn số 1338/UBND-KTHT ngày 

24/6/2021 gửi Công ty Quản lý nhà chung cư thành phố đề nghị cung cấp các hồ 

sơ liên quan về việc bố trí 34 hộ dân tại nhà liền kề Nam cầu Cẩm Lệ (hồ sơ giải 

tỏa đền bù, bố trí vào nhà liền kề, hồ sơ liên quan đến việc xây dựng nhà liền 

kề..) để UBND huyện có cơ sở xử lý kiến nghị, tiếp tục vận động các hộ dân di 

dời. 

III. HÒA PHƢỚC 

1. Đề nghị HĐND huyện sớm thi công 4 tuyến đƣờng liên thôn (Tân 

Hạnh – Điện Hòa, Giáng Nam 1 – Xóm Ghe, Đƣờng liên thôn Miếu Bông – 
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Quang Châu,) để thuận tiện giao thông cho ngƣời dân (Cử tri xã Hòa 

Phƣớc). 

Trả lời: 

Hiện nay 04 tuyến đường như kiến nghị phản ảnh của cử tri xã Hòa Phước 

thuộc dự án Các tuyến đường ngang nối QL14B và các xã thuộc huyện Hòa 

Vang (Thuộc tuyến số: 9,10,11 và tuyến số 12 của dự án).  Được Hội đồng nhân 

dân thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư từ nguồn vốn Trung ương tại Nghị 

quyết số 267/ NQ-HĐND ngày 12/12/2019, và UBND thành phố phê duyệt dự 

án đầu tư xây dựng tại quyết định số 5191/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của 

UBND thành phố Đà Nẵng. Hiện nay, UBND huyện đang trình phê duyệt điều 

chỉnh chủ trương đầu tư tại Tờ trình số 184/TTr- UBND ngày 23/6/2021 gửi Sở 

Kế hoạch và đầu tư tham mưu UBND thành phố phê duyệt điều chỉnh (Lý do 

điều chỉnh nguồn vốn Trung ương trung hạn 2016-2020 sang 2021-2025 và điều 

chỉnh một số tuyến do vướng quy hoạch chung của Chính phủ cũng như một số 

tuyến đã đầu tư từ nhiều nguồn vốn khác nhau đầu tư các năm qua), kế hoạch 

vốn năm 2021 đã bố trí 5 tỷ đồng cho dự án. Dự kiến hoàn thành thủ tục chuẩn 

bị đầu tư cuối năm 2021 và triển khai thực hiện vào năm 2022. 

2. Đề nghị HĐND huyện kiến nghị thành phố chỉ đạo thực hiện việc 

đền bù dứt điểm diện tích đất thu hồi mở rộng bến xe Đức Long (Cử tri xã 

Hoà Phƣớc). 

Trả lời: 

Liên quan đến diện tích đất thu hồi mở rộng bến xe Đức Long, ngày 

24/6/2021, UBND thành phố đã có Công văn số 3895/UBND-SXD về việc liên 

quan đến điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Bến xe liên tỉnh phía 

Nam thành phố (Bến xe Đức Long), theo đó giao Sở Tài nguyên và Môi trường 

chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành rà soát lại các thủ tục về đất đai 

của dự án, đề xuất UBND thành phố hướng xử lý dứt điểm. 

Sau khi UBND thành phố phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 

tỷ lệ 1/500 Bến xe liên tỉnh phía Nam thành phố, UBND huyện sẽ triển khai 

công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng bồi thường cho các hộ dân tại khu vực 

dự án. 

IV. HÒA PHONG 

1. Đề nghị HĐND huyện kiểm tra, giám sát và chỉ đạo xử lý nƣớc thải 

do khu dân cƣ Chợ Túy Loan thải ra gây ô nhiễm môi trƣờng (Cử tri xã 

Hòa Phong).   

Trả lời: 

Năm 2019, UBND huyện đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải khu dân cư 

chợ Túy Loan, xã Hòa Phong (tại Quyết định số 6605/QĐ-UBND ngày 

13/11/2019 của UBND huyện) với quy mô: Tổng chiều dài tuyến mương 

L=447,3m, trong đó, mương kín khẩu độ (0,5x0,5)m dài L=212,5m; mương ống 

BTLT dài L=234,8m; bể thu gom và xử lý nước thải kích thước (7,1x3x2,5)m 
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nhằm thu gom toàn bộ nước thải và nước mưa KDC chợ Túy Loan, xử lý sơ bộ 

nước thải và nước mưa, thải ra kênh TTHC huyện với kinh phí 2 tỷ đồng từ 

nguồn kinh phí Ngân sách thành phố và ngân sách huyện.  

Hiện nay, qua kiểm tra thực tế hiện trường nhận thấy tình trạng nước thải 

chảy ra môi trường tại tuyến kênh thủy lợi đi thôn Bồ Bản, xuất phát từ nước 

thải sinh hoạt tại khu 4,5 tuyến đường Túy Loan 4, 5 đấu nối với kênh thủy lợi 

tại đường Quảng Xương, đồng thời do độ chênh cao đáy mương điểm đầu và 

điểm cuối đoạn mương số 5 nhỏ, đạt 0,16cm nên nước thải không chảy kịp, tràn 

ra kênh thủy lợi tại nút giao đường Quảng Xương chạy dọc xuống kênh thủy lợi 

đi thôn Bồ Bản. 

UBND huyện đã chỉ đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với các đơn 

vị liên quan nghiên cứu đề xuất phương án xử lý, đảm bảo nước thải khu dân cư 

chợ Túy Loan được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi xả thải ra môi 

trường. 

2. Đề nghị HĐND huyện kiến nghị HĐND, UBND Thành phố can 

thiệp Ban điều hành dự án CIENCO5 sớm thực hiện cam kết đền bù, hỗ trợ 

kinh phí làm đƣờng giao thông nội đồng tại thôn Bồ bản và Thạch Bồ, xã 

Hòa Phong (Theo công văn 374/BĐH ngày 10/10/2018 của Ban điều hành 

dự án CIENCO5 về việc hoàn trả đƣờng công vụ ngoại tuyến dự án Đƣờng 

cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi) (Cử tri xã Hòa Phong).  

Trả lời: 

Năm 2014, để tạo điều kiện cho chủ đầu tư và nhà thầu thi công dự án 

đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, UBND xã Hoà Phong mời các hộ dân ở 

hai thôn Bồ Bản và Thạch Bồ để lấy ý kiến việc cho thuê đất lúa của người dân 

để làm đường công vụ ngoại tuyến thi công tuyến đường cao tốc Đà Nẵng – 

Quảng Ngãi. Thời hạn thuê đất 4 năm với diện tích 13.672m² của 119 hộ dân, 

thời hạn thuê đến tháng 10 năm 2018, với mức giá 50.000đ/m²/4 năm (tổng số 

tiền thuê được tính ra là: 683.600.000đ), phần tiền này nhân dân đã được nhận 

đủ.  

Đến trước thời điểm kết thúc hợp đồng cho thuê, UBND xã Hoà Phong đã 

mời 119 hộ dân liên quan để vận động nhân dân hiến phần đất cho thuê làm 

đường công vụ để làm đường giao thông, tất cả các hộ dân thống nhất. Ngày 

10/10/2018, Ban điều hành dự án có Công văn số 374/BĐH về việc hoàn trả 

đường công vụ ngoại tuyến dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Nội 

dung Ban điều hành dự án gói thầu số 1 - Cienco 5 thống nhất để lại nguyên 

trạng đường công vụ, không bốc dỡ hoàn trả lại đất ruộng cho nhân dân như hợp 

đồng thuê đất ban đầu, đồng thời hỗ trợ nâng cấp mặt bằng để làm đường giao 

thông nội đồng với tổng kinh phí 800.000.000đ. Tuy nhiên đến nay không thực 

hiện như nội dung cam kết nên nhân dân kiến nghị kéo dài. 

UBND huyện, UBND xã đã tổ chức làm việc và có nhiều văn bản bản báo 

cáo, kiến nghị gửi nhà thầu, Ban điều hành dự án nhưng nhà thầu và Ban điều 

hành dự án vẫn không có văn bản phản hồi và không thực hiện các nội dung như 
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đã cam kết. UBND huyện giao UBND xã Hòa Phong tập hợp đầy đủ các Hợp 

đồng, cam kết, rà soát kỹ tính pháp lý để hướng dẫn người dân tiến hành các thủ 

tục cần thiết khởi kiện Nhà thầu trong trường hợp Nhà thầu cố tình không thực 

hiện nghĩa vụ theo Hợp đồng đã ký.  

Ngày 05/7/2021, UBND huyện đã có Báo cáo số 279/BC-UBND kiến 

nghị UBND thành phố quan tâm, có ý kiến với Điều hành gói thầu số 1 - Cienco 

5, Ban Quản lý dự án Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi nghiêm túc thực hiện việc 

chuyển kinh phí 800.000.000đ mà Ban điều hành dự án cam kết hỗ trợ cho xã 

Hoà Phong tại Công văn số 374/BĐH ngày 10/10/2018 của Ban Điều hành dự 

án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Tổng Công ty XDCT DT5 – CTCP.  

V. HÒA NHƠN 

1. Đề nghị HĐND huyện kiến nghị thành phố sớm triển khai đầu tƣ 

khớp nối hệ thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt từ các khu tái định cƣ đƣờng 

Hòa Thọ đi Hòa Nhơn (thôn Phú Hòa 1), khu tái định cƣ Hòa Nhơn (Thạch 

Nham Đông), khu tái dịnh cƣ đƣờng ĐH2 (Thạch Nham Tây). Hiện nay 

nƣớc thải trực tiếp ra đồng ruộng và các mƣơng thoát nƣớc gây ô nhiễm 

môi trƣờng, ảnh hƣởng đến sản xuất và đời sống sinh hoạt của ngƣời dân 

(Cử tri xã Hòa Nhơn). 

Trả lời: 

a) Khu tái định cư Hòa Thọ đi Hòa Nhơn (thôn Phú Hòa 1) 

Ngày 02/3/2020,  Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố đã thẩm định xong 

báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án 

(Báo cáo 157/BC-SKHĐT ngày 02/3/2020): Khu dân cư phía Bắc khu tái định 

cư dọc 02 bên tuyến đường Hòa Thọ - Hòa Nhơn, trong đó sẽ xây dựng Trạm xử 

lý nước thải để phục thoát nước cho 06 dự án, với quy mô cụ thể như: Xây dựng 

hệ thống thoát nước thải riêng, độc lập với hệ thống thoát nước mưa. Xây dựng 

trạm xử lý nước thải tại vị trí dự kiến theo quy hoạch, công suất trạm xử lý nước 

thải dự kiến 3.000 m3/ngày đêm phục vụ cho 6 dự án (Khu TĐC dọc 02 bên 

tuyến đường Hòa Thọ - Hòa Nhơn, Khu tái định cư cụm công nghiệp Hòa Nhơn, 

Khu dân cư phía Bắc dọc hai bên tuyến đường Hòa Thọ Tây - Hòa Nhơn, Khu 

dân cư phía Nam dọc 02 bên tuyến đường Hòa Thọ Tây - Hòa Nhơn).  

Hiện nay, Ban QLDA ĐTXD các công trình GTCC đã có Báo cáo số 

39/BCTGT-ĐHGS ngày 13/01/2021 gửi thành phố xin điều chỉnh quy hoạch 

khu tái định cư dọc 02 bên tuyến đường Hòa Thọ - Hòa Nhơn để khớp nối hệ 

thống thoát nước, không ảnh hưởng đến người dân tại khu vực.  

b) Khu tái định cư Hòa Nhơn (thôn Thạch Nham Đông) 

UBND thành phố đã phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch Tuyến kênh thoát 

nước từ Khu TĐC Hòa Nhơn đến sông Túy Loan tại Quyết định số 1314/QĐ-

UBND ngày 20/4/2021. Hiện nay, Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông 

đang tổ chức lập quy hoạch chi tiết, trình phê duyệt theo quy định và triển khai 

các công việc tiếp theo để đầu tư xây dựng dự án. 
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c) Khu tái định cư đường ĐH2 (thôn Thạch Nham Tây) 

Đối với dự án khu tái định cư ĐH2 (Khu TĐC phục vụ giải tỏa tuyến 

đường Hồ Chí Minh - giai đoạn 2). Hiện nay thành phố đã phê duyệt quy hoạch 

chi tiết TL 1/500, trong đó đã quy hoạch Trạm xử lý nước thải và công trình đầu 

mối HTKT với quy mô 4.828m
2
 (Quyết định số 1105/QĐ-UBDN ngày 

02/4/2021 của UBND huyện Hòa Vang). 

2. Đề nghị HĐND huyện kiến nghị HĐND, UBND thành phố và các 

cấp can thiệp các đơn vị liên quan sớm có phƣơng án giải quyết dứt điểm 

việc chi trả tiền đền bù cho nhân dân thuộc dự án đƣờng cao tốc Đà Nẵng – 

Quảng Ngãi để không thiệt thòi cho ngƣời dân (cụ thể: trƣờng hợp bà Trần 

Thị Kim Nụ từ năm 2017 đến nay và một số hộ dân thôn Phú Hòa 1, xã Hòa 

nhơn chƣa đƣợc giải quyết) (Cử tri xã Hòa Nhơn).  

Trả lời: 

Về vấn đề này, UBND thành phố Đà Nẵng đã nhiều lần có văn bản gửi 

chủ đầu tư dự án đường Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi là Tổng Công ty Đầu tư 

phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) về việc chi trả đền bù (hơn 30 tỉ đồng) 

cho người dân, nhưng đến nay Tổng công ty đầu tư phát triển đường Cao tốc 

Việt Nam vẫn chưa chuyển kinh phí còn lại của dự án đường Cao tốc Đà Nẵng - 

Quảng Ngãi cho Ban Giải phóng mặt bằng để chi trả dứt điểm cho các hộ còn lại 

của dự án. 

Nhận thấy việc chậm chi trả số tiền giải phóng mặt bằng của VEC khiến 

cuộc sống của người dân địa phương gặp rất nhiều khó khăn, Hội đồng Bồi 

thường thiệt hại, hỗ trợ và tái định cư dự án đã có Báo cáo số 366/HĐBTTH-

BGPMB ngày 06/7/2021 gửi UBND thành phố, kiến nghị UBND thành phố Đà 

Nẵng tiếp tục có văn bản gửi Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và 

Bộ Giao thông vận tải sớm bố trí kế hoạch vốn giải phóng mặt bằng của dự án 

Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi với số tiền 36.068.900.547 đồng để Ban 

Giải phóng mặt bằng sớm chi trả cho các hộ còn lại, trong đó có hộ bà Trần Thị 

Kim Nụ và một số hộ dân thôn Phú Hòa 1. 

3. Đề nghị HĐND huyện kiến nghị thành phố tiếp tục rà soát, sớm 

hủy bỏ quy hoạch những “dự án treo” đã nhiều năm, tạo điều kiện cho 

ngƣời dân đƣợc xây dựng, sửa chữa nhà ở, chia tách thửa... đảm bảo quyền 

lợi hợp pháp, chính đáng theo quy định của pháp luật (dự án Vệt khai thác 

đất dọc đƣờng vào mỏ đá Hòa Nhơn; dự án Vệt khai thác quỹ đất dọc 

đƣờng tránh Nam Hải Vân, dự án quy hoạch sử dụng đất phía Tây khu 

công nghiệp Hòa Cầm)... (Cử tri xã Hòa Nhơn). 

Trả lời: 

a) Liên quan đến hủy bỏ quy hoạch các dự án, ngày 24/5/2021, UBND 

huyện Hòa Vang đã có Công văn số 1013/UBND-KTHT gửi Sở Xây dựng về 

việc đề xuất bãi bỏ các Quyết định phê duyệt ranh giới sử dụng đất trên địa bàn 

huyện Hòa Vang, hủy bỏ quy hoạch một số dự án không khả thi. 
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Đối với các dự án mà cử tri kiến nghị hủy bỏ gồm: dự án Vệt khai thác đất 

dọc đường vào mỏ đá Hòa Nhơn; dự án Vệt khai thác quỹ đất dọc đường tránh 

Nam Hải Vân, dự án quy hoạch sử dụng đất phía Tây khu công nghiệp Hòa 

Cầm, hiện vẫn đang triển khai thực hiện. 

b) Về xây dựng, sửa chữa nhà ở, tách thửa trong khu vực quy hoạch 

- Đối với việc xây dựng, sửa chữa nhà ở của nhân dân trong khu vực quy 

hoạch, hiện nay UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 24/2020/QĐ-

UBND ngày 10 tháng 8 năm 2020, trong đó Quy định về cấp phép xây dựng có 

thời hạn thuộc khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng hoặc quy hoạch chi tiết 

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện 

và chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền với quy 

mô: Diện tích xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ không quá 100m
2
, chiều cao 01 

tầng, diện tích gác lửng (nếu có) không vượt quá 65% diện tích xây dựng; vật 

liệu đảm bảo khả năng tránh trú trong mùa mưa bão. 

- Đối với việc tách thửa tại khu vực đã có quy hoạch: Thực hiện theo quy 

định tại khoản 1 Điều 1 Quyết định 29/2018/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của 

UBND thành phố Đà Nẵng, cụ thể “Trường hợp quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ 

lệ từ 1/2000 đến 1/500 đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt xác 

định thửa đất thuộc quy hoạch đất ở xây dựng mới, đất sử dụng hỗn hợp (trong 

đó có chức năng đất ở) và có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, 

để thu hồi thực hiện dự án. Sau 03 năm, kể từ ngày rà soát phê duyệt các quy 

hoạch này, mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện hoặc có trong 

kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện và chưa có thông báo thu hồi đất, 

chưa có quyết định thu hồi đất, mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền không điều 

chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, 

hủy bỏ kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì được tách thửa đất”. 

Diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thửa là 200m
2
 và chiều rộng cạnh 

thửa đất tối thiểu là 5m (quy định tại Điều 2 Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND 

ngày 03/9/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng). 

VI. HÒA KHƢƠNG 

1. Đề nghị sớm có mặt bằng bố trí tái định cƣ Thôn Phú Sơn Tây cho 

các hộ di dời , giải tỏa thi công đƣờng vành đai phía tây (Cử tri Hòa 

Khƣơng). 

Trả lời: 

Ban Giải phóng mặt bằng đã thực hiện vận động nhận tiền và bàn giao 

mặt bằng 87/203 hồ sơ, đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thi công dự án 

44.137,8 m
2
/90.955 m

2
 (biên bản bàn giao ngày 25/5/2021). Các hồ sơ còn lại 

Ban Giải phóng mặt bằng tiếp tục thực hiện công tác vận động người dân nhận 

tiền để bàn giao mặt bằng. 

2. Đề nghị huyện mở rộng đƣờng chính vào cổng trƣờng Tiểu học số 1 

Hòa Khƣơng. Hiện nay đƣờng quá chật hẹp (rộng 2m) không đảm bảo lƣu 
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thông cho học sinh (Cử tri xã Hòa Khƣơng).  

Trả lời: 

Tuyến đường vào trường tiểu học Hòa Khương được UBND huyện ghi 

vốn chuẩn bị đầu tư 50 triệu đồng tại Quyết định số 5129/QĐ-UBND ngày 

23/12/2020 của UBND huyện về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội, quốc phòng an ninh và dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2021. 

Ban quản lý dự án đã phối hợp với đơn vị tư vấn cùng UBND xã Hòa Khương 

về việc thống nhất chọn địa điểm và quy mô tuyến đường. Hiện nay Ban quản lý 

dự án đã gửi Công văn số 281/BQL ngày 13/7/2021 gửi xã Hòa Khương lấy ý 

kiến nhân dân về nhiệm vụ quy hoạch và Tờ trình số 673/TTr-BQL ngày 

13/7/2021 về việc chọn địa điểm quy hoạch xây dựng mở rộng tuyến đường gửi 

phòng kinh tế hạ tầng huyện. Dự kiến hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư vào 

cuối năm 2021 và triển khai thực hiện đầu tư vào năm 2022 khi được bố trí vốn 

triển khai thực hiện. 

VII. HÒA PHÚ 

1. Đề nghị các cấp sớm triển khai nâng cấp, mở rộng tuyến đƣờng 

trục chính thôn An Châu để đảm bảo giao thông(Cử tri xã Hòa Phú).  

Trả lời: 

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường thôn An Châu nằm trong dự án Các 

tuyến đường ngang nối QL14B và các xã thuộc huyện Hòa Vang (Tuyến số 7 

thuộc dự án); được Hội đồng nhân dân thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư từ 

nguồn vốn Trung ương tại NQ số 267/NQ-HĐND ngày 12/12/2019, và UBND 

thành phố phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tại quyết định số 5191/QĐ-UBND 

ngày 29/12/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng. Hiện nay, UBND huyện đang 

trình phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư tại tờ trình số 184/TTr- UBND 

ngày 23/6/2021 gửi sở Kế hoạch và đầu tư tham mưu UBND thành phố phê 

duyệt điều chỉnh (Lý do điều chỉnh nguồn vốn Trung ương trung hạn 2016-2020 

sang 2021-2025 và điều chỉnh một số tuyến do vướng quy hoạch chung của 

Chính phủ cũng như một số tuyến đã đầu tư từ nhiều nguồn vốn khác nhau đầu 

tư các năm qua), kế hoạch vốn năm 2021 đã bố trí 5 tỷ đồng cho dự án. Dự kiến 

hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư cuối năm 2021 và triển khai thực hiện vào 

năm 2022. 

2. Đề nghị các ngành của huyện kiểm tra, xử lý dứt điểm việc gây ô 

nhiễm môi trƣờng tại trại heo Trung Sơn và trại gà Công ty TNHH MTV 

Thế giới trứng VIETSWAN (Cử tri xã Hoà Phú). 

Trả lời: 

a) Đối với trang trại heo Công ty cổ phần Trung Sơn 

Công ty cổ phần Trung Sơn được sở Kế hoạch và đầu tư thành phố  Đà 

Nẵng cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0400491803 ngành nghề lĩnh 

vực kinh doanh chuồng trại chăn nuôi heo; từ năm 2012, Công ty có hợp đồng tổ 

chức chăn nuôi gia công với Công ty chăn nuôi C.P Việt Nam.  
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Ngày 23/9/2019, huyện Hòa Vang đã ban hành Quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính số tiền 50 triệu đồng về việc Công ty CP Trung Sơn xả thải 

vượt tiêu chuẩn cho phép ra môi trường là tuyến mương thoát nước, yêu cầu 

Công ty thực hiện các biện pháp xử lý môi trường. 

Ngày 21/7/2021, qua kiểm tra hoạt động trang trại chăn nuôi heo của 

Công ty cổ phần Trung Sơn, phát hiện hành vi vi phạm “không có hồ sơ báo cáo 

đánh giá tác động môi trường”, UBND huyện đã lập hồ sơ xử lý vi phạm đối với 

Công ty, mức xử phạt đối với hành vi vi phạm trên là từ 300.000.000đ đến 

400.000.000đ, vượt thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện. Do đó, UBND 

huyện đã có Báo cáo số 1765/UBND-TNMT ngày 23/7/2021 chuyển hồ sơ xử 

phạt vi phạm hành chính đến Chủ tịch UBND thành phố, đề xuất Chủ tịch 

UBND thành phố xử phạt Công ty cổ phần Trung Sơn số tiền 350.000.000đ (Ba 

trăm năm mươi triệu đồng). 

b) Công ty TNHH MTV thế giới trứng Vietswan 

Qua kiểm tra thực tế, hiện tại Công ty TNHH MTV thế giới trứng 

Vietswan triển khai nuôi gà vệ sinh sạch sẽ khu vực chăn nuôi, tất cả trang trại 

chăn nuôi đều được chăn nuôi theo phương pháp lạnh, kín, không phát sinh mùi 

hôi và ruồi. 

VIII. HÒA SƠN  

Đề nghị HĐND huyện kiến nghị thành phố sớm di dời 34 hộ thuộc 

thôn Hòa Khê có nhà ở nằm giữa nghĩa trang thành phố (Cử tri xã Hòa 

Sơn).  

Trả lời: 

Qua kiểm tra, 34 hộ thôn Hòa Khê nằm ngoài ranh giới quy hoạch dự án 

nghĩa trang Hòa Sơn. Nhiều năm nay, 34 hộ dân sinh sống trong lòng nghĩa 

trang thành phố, nguồn nước bị ô nhiễm, đời sống sinh hoạt gặp nhiều khó 

khăn… UBND huyện đã có Báo cáo số 279/BC-UBND ngày 05/7/2021 kiến 

nghị UBND thành phố quan tâm, xem xét đến nguyện vọng, mong muốn di dời 

của cử tri tại 34 hộ thuộc thôn Hòa Khê nhằm tạo điều kiện cho người dân được 

sinh sống tại nơi ở mới, sớm ổn định cuộc sống. 

Ngày 22/7/2021, Sở Xây dựng có Công văn số 5599/SXD-VP đề xuất 

UBND thành phố thống nhất theo đề nghị của UBND huyện, việc di dời các hộ 

dân nêu trên là phù hợp với quy hoạch chung, quy hoạch phân khu của thành 

phố; theo Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2045 và Quyết định số 1547/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của 

UBND thành phố phê duyệt quy hoạch phân khu tại Khu vực phía Tây Bắc, vị 

trí 34 hộ dân nêu trên thuộc đất nghĩa trang. Tuy nhiên, cần có nguồn lực tài 

chính và đất tái định cư để thực hiện di dời 34 hộ nêu trên. 
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IX. HÒA NINH  

1. Đề nghị HĐND huyện làm việc với các ngành liên quan để tiếp tục 

nâng cấp, đấu nối hệ thống cung cấp nƣớc sinh hoạt cho ngƣời dân để đảm 

bảo cuộc sống; hiện nay, tuyến Đông Sơn - Trung Nghĩa chƣa đấu nối 

đƣờng ống bên phải; tổ 4 thôn Trung Nghĩa (xóm ngƣời Hoa) chƣa có 

đƣờng ống; nhiều khu vực có đƣờng ống nhƣng không đủ nƣớc, 3-4 ngày 

mới bơm một lần (Cử tri xã Hòa Ninh).  

Trả lời: 

Qua làm việc với Xí nghiệp Cấp nước Quận Liên Chiểu, hiện nay, Xí 

nghiệp Cấp nước Liên Chiểu kế hoạch trong Quý II/2021 sẽ triển khai lắp đặt 

mới D50 HDPE Tổ 3 thôn Đông Sơn, với chiều dài 370m với kinh phí 

52.303.200đ và lắp đặt mới tuyến ống cấp nước D63 HDPE thôn Trung Nghĩa 

(bên kia đường nhựa đã có D 110 HDPE, bổ sung thêm tuyến ống D63) với 

chiều dài 850m, kinh phí 149.875.400đ. Dự kiến của Xí nghiệp Cấp nước Liên 

Chiểu sẽ triển khai trong đầu Quý III/2021. 

2. Đề nghị HĐND huyện kiến nghị Thành phố sớm triển khai thi công 

mở rộng tuyến đƣờng liên thôn từ Thôn Đông sơn - Trung Nghĩa - thôn 

Một - Hòa Trung. Hiện nay mặt đƣờng quá chật, hẹp (3m) (Cử tri xã Hòa 

Ninh). 

Trả lời: 

Đối với việc đầu tư, sửa chữa tuyến đường từ thôn Đông Sơn đi Trung 

Nghĩa, thôn Một, Hòa Trung, năm 2020 UBND huyện đã đề xuất Sở Giao thông 

vận tải thành phố, Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông Đà Nẵng đưa vào danh 

mục đề nghị đầu tư xây dựng từ nguồn vốn Quỹ bảo trì đường bộ năm 2021 tại 

Công văn số 1854/UBND-KTHT ngày 05/11/2020 (nguồn vốn này do thành phố 

làm chủ đầu tư).  

Để đảm bảo nhu cầu giao thông đi lại cho nhân dân, năm 2020, UBND 

huyện đã bố trí 400 triệu đồng giao UBND xã Hòa Ninh sửa chữa tạm cho nhân 

dân đi lại trong dịp Tết. Năm 2021, UBND huyện đã tiếp tục bố trí 600 triệu 

đồng giao Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện để sửa chữa tạm cho nhân dân đi lại 

trong dịp Tết. 

Việc đầu tư mở rộng tuyến đường từ thôn Đông Sơn đi Trung Nghĩa, thôn 

Một, Hòa Trung, UBND huyện sẽ xem xét, do hiện nay khu vực trên bị ảnh 

hưởng một phần dự án Khu Công nghiệp Hòa Ninh và thành phố đang nghiên 

cứu quy hoạch khu đô thị 500ha. 

3. Đề nghị HĐND huyện kiến nghị Thành phố quan tâm tiếp tục thực 

hiện giao quyền sử dụng đất theo Nghị quyết 30 của Quốc hội và giao quyền 

sử dụng đất nông nghiệp cho nhân dân để mạnh dạn đầu tƣ, mở rộng sản 

xuất (cử tri xã Hòa Ninh).  

Trả lời: 

- Về giao quyền sử dụng đất theo Nghị quyết 30 của Quốc hội: 
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Hiện nay việc cấp GCN QSDĐ được thực hiện theo Luật Đất đai 2013, 

không còn thực hiện cấp GCN QSDĐ theo Nghị quyết 30 của Quốc hội. Đối với 

các trường hợp người dân xây dựng nhà ở trước ngày 01/7/2014 thì liên hệ 

UBND xã để kiểm tra, xem xét nếu phù hợp thì lập thủ tục cấp GCN QSDĐ 

theo quy định tại Điều 20, 22, 23 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014. 

- Về giao quyền sử dụng đất nông nghiệp cho nhân dân 

Hiện nay, việc cấp GCN QSDĐ sản xuất nông nghiệp (trừ trường hợp 

thửa đất thuộc quỹ đất công ích của địa phương) được thực hiện theo quy định 

tại Khoản 5, Điều 20, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính 

phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật đất đai:  

“Các trường hợp sử dụng đất nông nghiệp đang sử dụng đất ổn định vào 

mục đích thuộc nhóm đất nông nghiệp từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004, nay 

được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp thì được công 

nhận quyền sử dụng đất như sau: 

- Trường hợp hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp thì được 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất theo hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất đối với 

diện tích đất đang sử dụng nhưng không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp 

quy định tại Điều 129 của Luật Đất đai; diện tích đất nông nghiệp còn lại (nếu 

có) phải chuyển sang thuê đất của Nhà nước; 

- Trường hợp hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp 

thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất theo hình thức thuê đất của Nhà nước đối với diện tích đất 

đang sử dụng; thời hạn thuê đất được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 

126 và Khoản 4 Điều 210 của Luật Đất đai”. 

Đối với từng trường hợp cụ thể, người dân sử dụng đất đảm bảo các điều 

kiện nêu trên thì liên hệ UBND các xã lập hồ sơ đề nghị cấp GCN QSDĐ và 

trình UBND huyện cấp GCN QSDĐ nông nghiệp cho công dân. 

X. HÒA LIÊN 

1. Đề nghị HĐND huyện kiến nghị Thành phố sớm thảm nhựa các 

tuyến đƣờng và có phƣơng án xử lý cao trình với 11 hộ dân tại khu Tái định 

cƣ Hòa Liên 4, thôn Quan Nam 3 (Cử tri xã Hoà Liên). 

Trả lời: 

Ngày 10/5/2021, UBND thành phố Đà Nẵng đã có Thông báo kết luận số 

186/TB-VP về kết luận cuộc họp giao ban Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND 

thành phố ngày 27/4/2021. Trong đó để giải quyết kiến nghị 11 hộ dân bị sụt lún 

nhà ở tại dự án khu TĐC Hòa Liên 4 (giai đoạn 1,2), UBND thành phố đã thống 

nhất trước mắt cho sử dụng tạm nguồn kinh phí từ nguồn dự phòng của các dự 

án HTKT Khu tái định cư Hòa Liên 4 (giai đoạn 1,2) để chi trả đối với việc xử 

lý khắc phục sửa chữa nhà các hộ dân nhằm giải quyết bức xúc kiến nghị của 
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các hộ dân trong thời gian qua và để sớm thi công hạ tầng tại vị trí này. Sau khi 

có kết luận của các cơ quan có thẩm quyền xác định rõ trách nhiệm của đơn vị, 

cá nhân giao Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Dân dụng và Công 

nghiệp có trách nhiệm phối hợp các đơn liên quan đề xuất việc xử lý hoàn trả 

kinh phí sửa chữa khắc phục. 

2. Đề nghị HĐND huyện kiến nghị Thành phố sớm bố trí tái định cƣ 

cho các hộ dân thuộc tổ 4 thôn Trung Sơn để ngƣời dân di dời, ổn định cuộc 

sống trƣớc mùa mƣa bão (Cử tri xã Hoà Liên). 

Trả lời:  

Tại khu vực Đồi Trung Sơn hiện nay có khoảng 91 hộ có nhà thường 

xuyên bị ngập úng vào mùa mưa lũ, trong đó: 

a) 51 hộ thuộc dự án Khu nhà ở cho Công nhân và Khu đô thị liền kề với 

Khu Công nghiệp Hòa Khánh và dự án Khu tái định cư phía Tây Nam khu đô thị 

Tây Nam Dragon city. 

- 51 hộ trên được phê duyệt giá trị bồi thường, bố trí đất tái định cư vào 

Khu tái định cư phía Tây Nam Dragon city park (chưa có đất thực tế). Tuy nhiên 

các hộ trên kiến nghị hỗ trợ thêm về nhà và vật kiến trúc (chênh lệch giữa Quyết 

định 36/2009/QĐ-UBND và Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND), UBND thành 

phố đã có Công văn số 2983/UBND-ĐTĐT ngày 17/5/2021 đồng ý hỗ trợ chênh 

lệch về nhà và vật kiến trúc. Hiện nay, Hội đồng BTTH,HT&TĐC dự án đã gửi 

kết quả hỗ trợ chênh lệch cho các hộ dân, tập trung vận động 51 hộ nhận tiền bồi 

thường và bàn giao mặt bằng. 

- Về nhu cầu đất tái định cư để bố trí cho 51 hộ của 02 dự án trên chưa 

bàn giao mặt bằng dự kiến 127 lô: 93 lô đường 5,5m và 34 lô đường 7,5m. Hiện 

nay Ban QLDA ĐTXD Hạ tầng và Phát triển đô thị (chủ đầu tư) đang tiến hành 

thi công để sớm có 80 lô đất tái định cư thực tế để bố trí các hộ trên. 

b) 17 hộ nằm phía Bắc đồi Trung Sơn thu hồi vào Dự án Vệt 50m đường 

Nguyễn Tất Thành nối dài theo chủ trương của UBND thành phố. 

- UBND huyện Hòa Vang đã lập thủ tục thu hồi đất và phê duyệt giá trị 

bồi thường, bố trí tái định cư đối với 17 hộ nêu trên. Ngày 12/5/2021, UBND 

thành phố ban hành Kế hoạch sử dụng đất cho dự án, Hội đồng 

BTTH,HT&TĐC dự án đang hoàn thiện hồ sơ để thực hiện chi trả.  

- Hội đồng BTTH,HT&TĐC dự kiến bố trí tái định cư vào Khu tái định 

cư phía Nam đường Nguyễn Tất Thành nối dài, với nhu cầu quỹ đất khoản 30 lô 

(20 lô đường 5,5m và 10 lô đường 7,5m). Hiện nay có đất thực tế 10 lô, các lô 

còn lại Ban QLDA ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp (chủ đầu tư) 

đang thi công để sớm có các lô đất thực tế để bố trí cho hộ giải tỏa.  

c) 23 hộ còn lại khu vực Đồi Trung Sơn không thuộc đối tượng thu hồi 

đất của dự án nào cụ thể  (trong đó 14 hộ đang sinh sống thực sự và thường 

xuyên bị ngập úng vào mùa mưa lũ, 09 hộ có nhà nhưng hiện nay không ở do 
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ngập úng nên đã thuê nhà ở nơi khác để ở ổn định đời sống và ổn định cho con 

đi học). 

- UBND thành phố đã có Thông báo số 170/TB-VP ngày 29/4/2021, 

thống nhất di dời khoảng 23 hộ dân có nhà nằm tại khu vực đồi Trung Sơn, xã 

Hòa Liên thường xuyên bị ngập úng vào dự án Đường vành đai phía Tây 2 trên 

nguyên tắc các hộ tự nguyện di dời, xem xét bố trí tái định cư đối với 23 hộ nêu 

trên về Khu tái định cư phía Tây Nam Dragon city park (chưa có đất thực tế), 

thực hiện bố trí trên sơ đồ và hỗ trợ tiền thuê nhà theo quy định. Nhu cầu quỹ 

đất dự kiến 23 hộ: 57 lô (đường 5,5m: 37 lô, đường 7,5m: 20 lô).  

- Hiện nay Ban QLDA Hạ tầng ưu tiên (chủ đầu tư) đang phối hợp với 

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường đo vẽ hiện trạng để xuất thửa đất 

của 23 hộ nêu trên chuyển cho Ban Giải phóng mặt bằng huyện thực hiện lập hồ 

sơ đền bù. 

XI. HÒA BẮC 

1. Đề nghị thành phố, huyện quan tâm chỉ đạo xử lý đối với diện tích 

đất nông nghiệp bị bồi lấp do ảnh hƣởng các dự án trên địa bàn xã (Cử tri 

Hòa Bắc).  

Trả lời:  

Hiện nay, trên địa bàn xã Hòa Bắc diện tích đất nông nghiệp bị bồi lấp do 

ảnh hưởng thi công các dự án trên địa bàn xã với diện tích 19.264m
2
 gồm 2 xứ 

đồng: Khu vực đồng Lầy bị ảnh hưởng do thi công Nghĩa trang phục vụ dự án 

đường Hồ Chí Minh với diện tích 8.406m
2
 và Khu vực đồng Phò Nam bị ảnh 

hưởng do thi công dự án Khu tái định cư Trung tâm xã Hòa Bắc với diện tích 

10.858m
2
. 

- Đối với diện tích khu vực đồng Lầy bị ảnh hưởng nguồn nước và bị bồi 

lấp UBND huyện đã phối hợp các đơn vị kiểm tra nhiều lần nhưng đơn vị thi 

công không thể khắc phục được, vì vậy hằng năm đều hỗ trợ vụ mùa cho nhân 

dân. Về hỗ trợ vụ mùa năm 2021, UBND huyện đang tổng hợp diện tích trình 

thành phố hỗ trợ. Đồng thời, hiện nay Sở Tài nguyên và Môi trường giao Trung 

tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đang triển khai Đề án rà soát, thu hồi đất nông 

nghiệp không sản xuất được trên địa bàn thành phố trong đó có diện tích đất nêu 

trên. 

- Đối với diện tích khu vực xứ đồng Phò Nam do nước hệ thống xử lý 

nước thải trong khu tái định cư chảy tràn khu vực sản xuất làm ảnh hưởng bồi 

lấp, hằng năm các hộ có diện tích trên đều được hỗ trợ vụ mùa, năm 2021, 

UBND huyện đang tổng hợp diện tích trình thành phố hỗ trợ. 

Về đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải trong khu tái định cư, 

UBND huyện đã có Quyết định số 2547/QĐ-UBND ngày 02/7/2021 phê duyệt 

điều chỉnh quy hoạch chi tiết TL 1/500 Khu tái định cư trung tâm xã Hòa Bắc, 

trong đó đã bổ sung trạm xử lý nước và hệ thống thu gom nước thải cho khu tái 

định cư. Hiện nay, Ban QLDA đã trình Sở KH&ĐT thẩm định chủ trương đầu 
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tư điều chỉnh dự án. Sau khi được HĐND thành phố phê duyệt chủ trương đầu 

tư điều chỉnh, sẽ triển khai các bước để thi công hoàn thành dự án theo đúng quy 

hoạch được duyệt. 

2. Đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công Tuyến đƣờng ĐT 601 để thuận 

tiện  giao thông và đảm bảo môi trƣờng cho ngƣời dân (Cử tri xã Hòa Bắc). 

Trả lời: 

Dự án nâng cấp, cải tạo đường ĐT601 đoạn qua xã Hòa Bắc, huyện Hòa 

Vang đang triển khai thi công, tuy nhiên do vướng mặt bằng của dự án nên 

không thể hoàn thành theo đúng tiến độ. Hiện Hội đồng BTTH,HT&TĐC dự án 

đang tập trung vận động các hộ còn lại bàn giao mặt bằng.  

Về tiến độ thi công hạng mục Giao thông, thoát nước của tuyến đường đã 

được UBND thành phố thống nhất việc gia hạn tiến độ thực hiện đến ngày 

30/3/2022 (tại Công văn số 3670/UBND-SKHĐT ngày 15/6/2021 của UBND 

thành phố). 
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