
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HÒA VANG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:       /BC-UBND Hoà Vang, ngày     tháng    năm 2021 
   

 

BÁO CÁO 

Kiểm tra, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri  

 

Kính gửi: UBND thành phố 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 

5481/UBND-TH ngày 24 tháng 8 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà 

Nẵng về việc phân công giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, sau khi chỉ đạo 

các phòng, ban ngành kiểm tra, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, 

UBND huyện báo cáo kết quả như sau: 

1. Đề nghị thành phố sớm triển khai dự án vùng nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao tại vùng Diên Sơn, thôn 5, xã Hòa Khương với diện tích 

28,8 ha (dự án này đã được công bố quy hoạch để thu hút đầu tư trong lĩnh 

vực nông nghiệp) 

Hiện nay, huyện Hòa Vang có 03 vùng nông nghiệp ứng dụng Công nghệ 

cao tại Hòa Phú, Hòa Khương, Hòa Phong được Thành phố quy hoạch chi tiết tỷ 

lệ 1/500, trong đó vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao xã Hòa Khương 

quy mô 28,8ha  được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 

786/QĐ-UBND ngày 07/3/2020 của UBND thành phố. Để thực hiện thu hút đầu 

tư, triển khai dự án các vùng Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã được phê 

duyệt, trong năm 2020-2021, trên cơ sở chỉ đạo của UBND thành phố tại các 

văn bản (Thông báo số 170/TB-UBND ngày 3/4/2021; Thông báo số 199/TB-

VP ngày 23/4/2020, Công văn số 4267/UBND-SKHĐT ngày 30/6/2020), 

UBND huyện đã triển khai lập khái toán kinh phí thực hiện dự án cho 3 vùng 

(kinh phí đền bù, đầu tư điện, nước,...), lập tờ trình đề nghị phê duyệt danh mục 

dự án đầu tư có sử dụng đất đối với 3 vùng quy hoạch sản xuất Nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao (Tờ trình số 63/TTr-UBND ngày 03/3/2021) và có tờ trình 

xin chủ trương bố trí ngân sách Thành phố để thực hiện đầu tư 3 vùng nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao (Tờ trình số 137/TTr-UBND ngày 10/5/2021) 

trình UBND thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư.  

Trên cơ sở ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 

1997/SKHĐT-KTN ngày 6/7/2021 về việc chủ trương bố trí vốn Ngân sách 

thành phố để thực hiện đầu tư 3 vùng nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao, 

theo đó, Nghị quyết 329/2020/NQ-HĐND ngày 9/12/2020 của HĐND thành 

phố Đà Nẵng ban hành quy định về một số chính sách hỗ trợ phát triển nông 

nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng không quy định về hỗ trợ, 

ưu đãi liên quan đến bố trí ngân sách để thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng 

hay bố trí vốn để đầu tư hạ tầng về giao thông, thủy lợi, điện, cấp thoát nước 

đến hàng rào dự án đối với khu, vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.  
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Ngoài ra, Công văn số 2668/UBND-SKHĐT ngày 05/5/2021 của UBND 

thành phố về việc liên quan đến hình thức lựa chọn nhà đầu tư đối với 3 vùng 

quy hoạch sản xuất nông nghiệp, có chỉ đạo “Giao UBND huyện Hòa Vang rà 

soát, nghiên cứu quy định tại điểm a, c Khoản 1, Điều 29 của Luật Đầu tư năm 

2020 về hình thức lựa chọn nhà đầu tư đối với vùng quy hoạch sản xuất nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao gửi Sở Kế hoạch Đầu tư để tham mưu UBND 

thành phố về hình thức lựa chọn nhà đầu tư dự án theo quy định của pháp 

luật” 

Tuy nhiên, hiện nay việc kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào các vùng nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao gặp nhiều khó khăn, vướng mắc các thủ tục 

pháp lý về đất đai, vùng quy hoạch nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chưa 

đươc giải phóng mặt bằng... 

Hiện nay, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành Nghị quyết 07-

NQ/TU ngày 07/7/2021 về xây dựng và phát triển huyện Hòa Vang đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó có nội dung Hình thành từ 02 đến 03 

vùng nông nghiệp công nghệ cao; trong đó, nghiên cứu một số vùng đầu tư từ 

nguồn vốn đầu tư công. Căn cứ nội dung trên, huyện Hòa Vang đang đề xuất 

Thành phố xem xét cho chủ trương thực hiện đầu tư công từ 02- đến 03 vùng 

nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để làm cơ sở kêu gọi nhà đầu tư đầu tư 

vào các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trong đó có vùng quy hoạch 

tại thôn 5, xã Hòa Khương. 

2. Đề nghị thành phố đẩy nhanh tiến độ di dời, giải tỏa tại khu vực 

xóm thổ Quan Nam 2, thuộc Dự án Hòa Liên 4 (giai đoạn 3,4) để nhân dân 

sớm ổn định cuộc sống. 

 Căn cứ điểm a, mục 7 Thông báo số 410/TB-VP ngày 06/8/2021 của Văn 

phòng UBND thành phố về thông báo kết luận cuộc họp giao ban Chủ tịch và 

các Phó Chủ tịch UBND thành phố ngày 28/7/2021. “Thống nhất chủ trương 

thực hiện giải tỏa, 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 Nâng cấp mở rộng 

đường ĐT 601 trên nguyên tắc các hộ tự nguyện di dời. Đồng ý cho áp dụng 

chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo chính sách mới nhất của 

UBND thành phố Đà Nẵng tại thời điểm hiện nay. Nguồn chi trả bồi thường, hỗ 

trợ trích từ nguồn kinh phí đền bù giải tỏa dự án Nâng cấp mở rộng đường ĐT 

601”. 

a) Tình hình triển khai công tác giải phóng mặt bằng 

 Đối với 23 hộ này không thuộc đối tượng thu hồi đất của dự án nào cụ 

thể, thường xuyên bị ngập úng (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 ngập úng nên đã thuê nhà ở nơi khác để ở ổn định đời sống và ổn định cho 

con đi học). Do 23 hộ dân này không có nguồn chi trả bồi thường, nên mới điều 

chỉnh đưa vào nguồn kinh phí đền bù giải tỏa dự án Nâng cấp mở rộng đường 

ĐT 601 theo chủ trương tại Thông báo số 410/TB-VP ngày 06/8/2021 của Văn 

phòng UBND thành phố. Hiện nay, đã kiểm kê 15 hồ sơ (còn lại 08 hồ sơ chưa 
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kiểm: gồm 4 hồ sơ chủ hộ mới tiêm vaccin hẹn ổn định sẽ kiểm kê, 01 hộ ở 

Quảng Nam (đồng ý kiểm kê nhưng chưa di chuyển được), 01 hộ vắng chủ (hộ 

bà Phượng đã liên lạc được nhưng đang ở vùng đỏ, khu Tam Thuận, chưa đi 

được), 1 hộ chưa đồng ý kiểm kê, 1 hộ không liên lạc được. Hội đồng Bồi 

thường dự án sớm hoàn thiện hồ sơ đền bù để thực hiện chi trả trong thời gian 

đến. 

3. Đề nghị thành phố sớm giải tỏa các hộ dân khu vực đồn Lệ Mỹ, xã 

Hòa Liên, hiện nằm trong vùng có nguy cơ sạt lũ vào mùa mưa bão. 

Phương án di dời khẩn cấp dân cư vùng có nguy cơ sạt lở trên địa bàn 

huyện thực hiện trên địa bàn 4 xã Hòa Bắc, Hòa Sơn, Hòa Liên, Hòa Phú, với 

tổng số hộ di dời là 146 hộ, 533 khẩu. Qua kiểm tra, khảo sát thực tế tình hình 

tại các địa phương, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 

17/9/2021 của UBND huyện về bố trí ổn định dân cư giai đoạn 2021-2025 trên 

địa bàn huyện trong đó đối với khu vực đồi Lệ Mỹ, xã Hòa Liên với địa hình khu 

vực tương đối thấp nên không thực hiện di dời các hộ dân, mà áp dụng biện 

pháp bạt núi, cắt cơ tạo nhiều bậc thang theo sườn dốc, chống sạt lở. 

 Phạm vi đầu tư: Xử lý sạt lở khu vực đồi Mỹ Lệ, thôn Quan Nam 3, xã 

Hòa Liên, huyện Hòa Vang có điểm đầu giáp với cầu vượt đường Hải Vân - Túy 

Loan và đường ĐT 601 điểm cuối giao với đường ĐT 601 mới, chiều dài 530m. 

Thời gian thực hiện: Trong năm 2022-2023. Trên cơ sở chủ trương của Thành phố 

tại Công văn số 6072/UBND-ĐTĐT ngày 16/9/2021 (giao UBND huyện rà soát 

lại các hạng mục, dự án thật sự cấp bách, cần thiết đầu tư để đảm bảo an toàn tính 

mạng và ổn định đời sống cho người dân tại khu vực, phối hợp Sở Kế hoạch và ĐT 

tổng hợp, trình TP xem xét, bố trí kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư cho dự án), 

UBND huyện chỉ đạo phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện phối hợp 

Ban Quản lý dự án và Đầu tư xây dựng huyện, các Sở ngành liên quan triển khai 

thực hiện các bước tiếp theo theo chỉ đạo của UBND thành phố. 

4. Đề nghị thành phố sớm giải quyết di dời, giải tỏa 23 hộ dân thôn 

Trung Sơn, xã Hòa Liên thường xuyên bị ngập úng sâu vào mùa mưa bão 

và đẩy nhanh tiến độ giải tỏa dự án tuyến đường DT601. 

 Đơn vị điều hành dự án: Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông. 

Địa bàn dự án đi qua: xã Hòa Sơn, xã Hòa Liên, xã Hòa Bắc với tổng diện tích 

thu hồi:192.082m2.Tổng số hồ sơ: 919 hồ sơ, trong đó xã Hòa Bắc 252 hồ sơ, xã 

Hòa Liên 573 hồ sơ, xã Hòa Sơn: 94 hồ sơ, 03 hồ sơ mộ). 

a) Công tác giải phóng mặt bằng qua từng xã 

- Địa bàn xã Hòa Liên (07 km). 

+ Tổng số: 573 hồ sơ (trong đó: 456 hồ sơ đất ở, 89 hồ sơ đất nông 

nghiệp, 28 hồ sơ đất UBND xã quản lý) 

+ Tổng số hồ sơ đã bàn giao mặt bằng: 323 hồ sơ 

+ Tổng số hồ sơ chưa bàn giao mặt bằng: 248 hồ sơ (trong đó 237 hồ sơ 

đất ở, 11 hồ sơ đất nông nghiệp) 
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- Địa bàn xã Hòa Bắc (12 km). 

+ Tổng số: 252 hồ sơ (trong đó: 158 hồ sơ đất ở, 85 hồ sơ đất nông 

nghiệp, 09 hồ sơ đất UBND xã, 02 mộ) 

+ Tổng số hồ sơ đã bàn giao mặt bằng: 214 hồ sơ 

+ Tổng số hồ sơ chưa bàn giao mặt bằng: 38 hồ sơ (trong đó 22 hồ sơ đất 

ở, 16 hồ sơ đất nông nghiệp) 

+ Di dời mồ mả: Tổng số 02 ngôi mộ, đến nay đã di dời. 

- Địa bàn xã Hòa Sơn (01 km) 

+ Tổng số: 94 hồ sơ (trong đó: đất ở  80 hồ sơ, đất nông nghiệp 12 hồ sơ, 

đất khác 02 hồ sơ). 

+ Tổng số hồ sơ đã bàn giao mặt bằng: 51 hồ sơ 

+ Tổng số lượng hồ sơ chưa bàn giao mặt bằng: 43 hồ sơ (đất ở). 

+ Di dời mồ mả: Còn lại 01 ngôi mộ chưa di dời 

b) Vướng mắc  

- Khoảng 32 hồ sơ đoạn trước nhà sinh hoạt cộng đồng xã Hòa Liên ảnh 

hưởng do cao trình sau khi hoàn thiện cao hơn khu dân cư khoảng 1,2m đến 

1,8m thường xuyên ngập úng. Đề nghị Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các 

công trình giao thông chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan điều chỉnh quy 

hoạch theo ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố. 

- Khoảng 20 hồ sơ đoạn Cầu chui đường tránh Nam Hải Vân và khoảng 

18 hồ sơ liên quan đến cao trình đoạn cầu Quảng đến trước UBND xã Hòa Liên 

bị ảnh hưởng cao trình. Đề nghị Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công 

trình giao thông chủ trì phối hợp Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan xem xét 

có giải pháp cụ thể báo cáo UBND thành phố xem xét quyết định để UBND 

huyện Hòa Vang (Chủ tịch Hội đồng Bồi thường) có cở sở triển khai thực hiện. 

- Đối với các hộ giải tỏa đất nhà ở tại xã Hòa Bắc được bố trí vào Khu tái 

định cư trung tâm xã Hòa Bắc (giai đoạn 2). UBND huyện Hòa Vang kính báo 

cáo và kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan sớm triển khai 

dự án để có quỹ đất bố trí cho các hộ giải tỏa. 

c) Đề xuất 

- Hiện nay khu vực xã Hòa Bắc 12 Km đã có mặt bằng 10 Km, xã Hòa 

Liên 07 Km đã có mặt bằng 04 Km. xã Hòa Sơn 01 Km đã có mặt bằng 200md. 

- Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng 

các công trình Giao thông (chủ đầu tư) sớm thi công dự án.  

5. Đề nghị thành phố sớm giải tỏa các hộ phía trước nghĩa trang liệt 

sỹ xã Hòa Khương để xây dựng Công viên Nghĩa trang liệt sỹ xã 

Trước đây, UBND huyện đã có kiến nghị gửi UBND thành phố cho chủ 

trương giải tỏa, di dời 05 hộ dân và 01 điểm trường mầm non tại khu vực trước 

Nghĩa trang Liệt sỹ xã Hòa Khương và Khu di tích Chi bộ Phổ Lỗ Sỹ cũng như 



5 

 

 

đề xuất phương án di dời, giỉa tỏa các hộ dân và phương án sử dụng đất sau giải 

tỏa. Liên quan đến nội dung này, UBND thành phố đã có công văn số 

5411/UBND-SXD ngày 13/8/2020 về việc phương án sử dụng đất sau giải tỏa 

khu vực trước Nghĩa trang liệt sỹ xã Hòa Khương và khu di tích Chi bộ Phổ Lỗ 

Sỹ thống nhất chủ trương gửi Sở Xây dựng và UBND huyện Hòa Vang.  

Để có cơ sở triển khai thực hiện dự án, UBND huyện giao Ban Quản lý dự 

án và Đầu tư xây dựng huyện tổ chức lập quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 

đối với khu vực trước Nghĩa trang Liệt sỹ xã Hòa Khương và Khu di tích Chi bộ 

Phổ Lỗ Sỹ và thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư liên quan đến dự án.  

6. Đề nghị thành phố chỉ đạo chủ đầu tư sớm chấn chỉnh, khắc phục 

tình trạng xây dựng cống số 2 tại thôn Phú Hòa 1 dẫn đến khi có mưa lượng 

nước tràn lên đất sản xuất của người dân (hỗ trợ đền bù cho người dân); 

lắp đặt các nắp ga cấp thoát nước để bảo đảm an toàn cho người dân khi 

tham gia giao thông (có trường hợp xảy ra tai nạn tại khu vực này) 

a) Đề nghị thành phố chỉ đạo chủ đầu tư sớm chấn chỉnh, khắc phục tình 

trạng xây dựng cống số 2 tại thôn Phú Hòa 1 dẫn đến khi có mưa lượng nước 

tràn lên đất sản xuất của người dân (hỗ trợ đền bù cho người dân) 

Đối với 19 thửa đất có chủ trương thu hồi, lập hồ sơ bồi thường vào dự án 

Khu tái định cư hai bên Tuyến đường Hòa Thọ - Hòa Nhơn của UBND thành 

phố tại Thông báo số 315/TB-UBND ngày 30/6/2020. Tuy nhiên đến nay vẫn 

chưa triển khai được công tác thu hồi đất, phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ, lý 

do: Dự án Khu tái định cư hai bên Tuyến đường Hòa Thọ - Hòa Nhơn sử dụng 

nguồn vốn của dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi do Tổng Công ty 

Phát triển đường cao tốc Việt Nam làm Chủ đầu tư đến nay đã hết kinh phí giải 

phóng mặt bằng. Đối với phần diện tích thu hồi bổ sung nằm ngoài ranh giới 

quy hoạch của dự án Khu tái định cư hai bên Tuyến đường Hòa Thọ - Hòa 

Nhơn, do đó chưa có danh mục sử dụng đất, chưa có kế hoạch sử dụng đất do đó 

không thực hiện được công tác thu hồi đất đối với 19 thửa đất trên. Để giải quyết 

nội dung cử tri kiến nghị, đề nghị UBND thành phố có ý kiến chỉ đạo giao Ban 

Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông là đơn vị điều hành dự 

án báo cáo UBND thành phố bổ sung kinh phí để thực hiện giải phóng mặt bằng. 

Giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông trình cơ 

quan có thẩm quyền phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất đối với 19 thửa đất 

trên. 

b) Lắp đặt các nắp ga cấp thoát nước để bảo đảm an toàn cho người dân 

khi tham gia giao thông (có trường hợp xảy ra tai nạn tại khu vực này) 

Về việc chưa đậy nắp đan hố ga tại hạ lưu cống số 2: Theo báo cáo của 

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tại Công văn số 

442/BCTGT-ĐHGS ngày 27/5/2020 là do nhân dân chưa cho nhà thầu triển khai 

đậy nắp đan hố ga, với lý do chưa hỗ trợ thỏa đáng nên chưa có mặt bằng để thi 

công hoàn thiện hố ga trên. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho người dân khi 

tham gia giao thông, hiện nay, nhà thầu, người dân đã đậy tạm bằng khung lưới 

sắt để đảm bảo an toàn cho nhân dân tại khu vực trên. 
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7. Đề nghị thành phố sớm triển khai đầu tư xây dựng mới Trung tâm 

Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng xã Hòa Khương tại vị trí đã quy 

hoạch. 

Hiện nay, công trình Trung tâm Văn hóa thể thao xã Hòa Khương được phê 

duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết TL1/500 tại Quyết định số 3474/QĐ-UBND 

ngày 13/9/2021 của UBND huyện Hòa Vang với diện tích 15.902m2 tại vị trí 

trung tâm văn hóa thể thao xã. Hiện nay, UBND huyện chỉ đạo Ban quản lý dự 

án và Đầu tư xây dựng huyện tiếp tục thực hiện các bước trình phê duyệt chi tiết 

tỷ lệ 1/500 và thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư trình sở kế hoạch đầu tư thẩm 

định. Dự kiến hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư vào quý I/2022 và bố trí vốn 

triển khai thực hiện vào quý III/2022. 

Trên đây là báo cáo nội dung kiểm tra, giải quyết kiến nghị của cử tri của 

UBND huyện Hòa Vang, kính báo cáo UBND thành phố được biết, có ý kiến 

chỉ đạo thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- UBND thành phố;(b/cáo) 

- TT HĐND huyện;(b/cáo)  

- CT, PCT UBND huyện; 

- UBMTTQVN huyện; 

- Các Ban HĐND huyện; 

- C,PVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT,VP (Vân). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Nguyễn Tấn Khoa 
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