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BÁO CÁO
Kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp cuối năm 2021
Theo Báo cáo số 260/BC-MTTQ-BTT ngày 08/11/2021 của Ban Thường
trực UBMTTQVN thị xã về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp
HĐND thị xã cuối năm 2021; Báo cáo số 179/BC-HĐND ngày 12/11/2021 của
Thường trực HĐND thị xã về tổng hợp kết quả, đánh giá việc giải quyết, trả lời ý
kiến, kiến nghị cử tri của các địa phương; Chủ tịch UBND thị xã đã chỉ đạo Thủ
trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương xem xét, giải
quyết, trả lời hoặc tham mưu UBND thị xã giải quyết, trả lời bằng văn bản các
nội dung kiến nghị của cử tri tại các Báo cáo nêu trên.
Trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các cơ quan, đơn vị và với trách nhiệm
của UBND thị xã trước cử tri, UBND thị xã trả lời, cụ thể:
I. CÁC KIẾN NGHỊ TẠI BÁO CÁO SỐ 179/BC-HĐND NGÀY
12/11/2021 CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND THỊ XÃ
1. Cử tri xã Phổ Cường: Đề nghị điều chỉnh lịch sản xuất vụ Hè Thu
sớm hơn 15 ngày so với lịch đang thực hiện, vì nếu sản xuất sớm hơn sẽ tiết
kiệm được nước tưới và tránh được mưa gây ngập úng lúc thu hoạch
Trả lời: Hàng năm, khung lịch thời vụ sản xuất vụ Hè Thu chung của tỉnh
bắt đầu gieo sạ từ ngày 15/5 kết thúc đến ngày 31/5, để lúa trổ tập trung từ ngày
15/7 đến ngày 31/7. Tuy nhiên do nguồn nước các hồ đập trên địa bàn các xã,
phường khi mở nước về các địa phương thường chậm hơn từ 5-10 ngày so với
lịch gieo sạ, dẫn đến thời gian gieo sạ muộn hơn so với khung lịch thời vụ theo
khuyến cáo.
Vào vụ Hè Thu, một số địa phương, như: Phổ Nhơn, Phổ Châu, Phổ Thạnh
và Phổ Cường, vụ Hè Thu thường kiến nghị cho mở nước để gieo sạ sớm trước
lịch thời vụ chung khoảng từ 10-15 ngày, để tận dụng nước trong các hồ, đập.
Tuy nhiên, nếu gieo sạ trước lịch thời vụ chung từ 10 đến 15 ngày, giai đoạn lúa
trổ trong khoảng thời gian từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 7, thời gian này thường
là cao điểm của gió mùa Tây Nam, gây ảnh hưởng rất lớn đến năng suất của cây
trồng.
Tại Hội nghị tổng kết ngành nông nghiệp năm 2021, kế hoạch năm 2022
và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2021-2022, UBND thị xã đã chỉ
đạo các địa phương họp và lấy ý kiến của Nhân dân trong vùng sản xuất, nếu
Nhân dân đồng thuận thì tổng hợp thành văn bản gửi Phòng Kinh tế để tham mưu
UBND thị xã xem xét, quyết định, nhưng phải cam kết nếu gieo sạ sớm gặp thiên
tai dẫn đến mất mùa thì phải chịu trách nhiệm và không đề nghị Nhà nước hỗ trợ
thiệt hại (chỉ điều tiết đối với hồ, đập có vùng tưới trong một địa phương).
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2. Cử tri phường Phổ Thạnh: Đề nghị đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ở
khu vực Làng cá Sa Huỳnh
Trả lời: Năm 2016, UBND huyện Đức Phổ (nay là thị xã Đức Phổ) đã hỗ
trợ kinh phí cho UBND xã Phổ Thạnh (nay là UBND phường Phổ Thạnh) thực
hiện đầu tư công trình: Đường nội bộ khu dân cư Làng cá Sa Huỳnh (quy mô đầu
tư các tuyến đường số 01, 03, 09 với tổng chiều dài 717m). Trong quá trình triển
khai thực hiện, dự án bị vướng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với
tuyến số 03; chi phí bồi thường lớn và nhiều trường hợp phải tái định cư nên dự
án chưa thực hiện được đoạn tuyến để kết nối với tuyến Quốc lộ 1 (khoảng
101m). Xét thấy việc cử tri kiến nghị đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông trong
khu dân cư Làng cá Sa Huỳnh là chính đáng. Ngày 08/11/2021, UBND thị xã có
Tờ trình số 182/TTr-UBND trình HĐND thị xã cho ý kiến về Kế hoạch đầu tư
công trung hạn, giai đoạn 2021-2025. Ngày 12/11/2021, HĐND thị xã đã ban
hành Nghị quyết số 50/NQ-HĐND cho ý kiến về kế hoạch đầu tư công trung hạn
giai đoạn 2021-2025 (trong đó có dự án đầu tư hạ tầng Khu dân cư Làng cá Sa
Huỳnh, quy mô: Đầu tư tuyến đường từ Quốc lộ 1 đến Trường THCS Phổ Thạnh
và tuyến đường phía Tây công viên, với tổng kinh phí đầu tư 11 tỷ đồng). UBND
thị xã sẽ triển khai kế hoạch này trên cơ sở nguồn lực ngân sách để trình HĐND
thị xã xem xét, quyết định chủ trương đầu tư.
3. Cử tri phường Phổ Minh kiến nghị:
a) Quan tâm, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện
tích đất vườn còn lại của các hộ dân thuộc dự án khu tái định cư vùng sạt lở
sông Trà Câu
Trả lời: Dự án tái định cư sạt lở bờ sông Trà Câu do Chi cục định canh,
định cư Quảng Ngãi làm chủ đầu tư thực hiện trong năm 2007, để thực hiện di
dời và giao đất tái định cư cho 49 hộ dân có nguy cơ sạt lở ven sông Trà Câu. Về
đất tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng đã được UBND huyện (nay là
UBND thị xã) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các hộ dân đã nhận đất
ngoài thực địa và xây dựng nhà ở.
Qua kiểm tra, tại thời điểm giao đất cho các hộ dân bị ảnh hưởng thì không
có quyết định thu hồi đất đối với các thửa đất của các hộ dân nơi ở cũ nên không
có cơ sở để điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vụ việc này kéo dài
đã lâu, chưa có hướng xử lý, UBND thị xã đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và môi
trường thị xã phối hợp với UBND phường Phổ Minh tham mưu UBND thị xã
giải quyết theo quy định.
b) Có kế hoạch đắp đập tràn ngăn mặn sông Trà Câu để lấy nước sản
xuất và ngăn mặn
Trả lời: Việc cử tri phường Phổ Minh kiến nghị đắp đập ngăn mặn sông
Trà Câu, lấy nước để phục vụ sản xuất nông nghiệp và ngăn mặn là rất chính
đáng và hết sức cần thiết. Ngày 12/11/2021, HĐND thị xã thông qua Nghị quyết
số 50/NQ-HĐND cho ý kiến về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 20212025, trong đó có công trình đập ngăn mặn, dự kiến khởi công xây dựng trong
giai đoạn 2021-2025. Sau khi công trình này đi vào hoạt động sẽ ngăn mặn, giữ
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ngọt tạo nguồn cấp nước tưới ổn định cho 150 ha đất nông nghiệp thuộc phường
Phổ Văn và Phổ Minh. UBND thị xã sẽ triển khai kế hoạch này trên cơ sở nguồn
lực ngân sách để trình HĐND thị xã xem xét, quyết định chủ trương đầu tư.
c) Có giải pháp khắc phục tình trạng thiếu nước sinh hoạt ở một số
khu dân cư trên địa bàn phường Phổ Minh
Trả lời: Công ty Cổ phần cấp thoát nước Quảng Ngãi là doanh nghiệp,
hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Việc quyết định đầu tư hay không đầu tư là
do Hội đồng quản trị và cổ đông quyết định (quyết định đầu tư chủ yếu dựa trên
lợi nhuận). UBND thị xã và UBND phường Phổ Minh đã kiến nghị nhiều lần
theo đề nghị của cử tri, tuy nhiên vẫn chưa thực hiện được. Trong thời gian đến,
UBND thị xã tiếp tục làm việc với Công ty để có biện pháp phù hợp, hiệu quả
đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên và việc sử dụng nước sạch của người dân.
d) Dự án đường Võ Trung Thành đi qua địa bàn tổ dân phố 3, phường
Phổ Minh có xây dựng cống 8 cửa, trong đợt lũ vừa qua lưu lượng nước
chảy xuống vùng hạ lưu quá lớn, đồng thời dòng sông và cầu Đập Giàng quá
hẹp, nước không thoát được. Đề nghị UBND thị xã bố trí kinh phí để khai
thông, mở rộng dòng chảy của sông và mở rộng cầu Đập Giàng để thoát lũ
Trả lời: Dự án cống 8 cửa trên tuyến đường Võ Trung Thành được đầu tư
xây dựng theo đúng quy hoạch đô thị được duyệt, hiện nay nước mưa thoát về
cống 8 cửa là rất lớn, ảnh hưởng đến khu vực phía hạ lưu. UBND thị xã xét thấy
kiến nghị của cử tri về việc sớm thực hiện dự án mở rộng và kè từ sông Bàu Xoài
đến Đập Rớ, nâng cấp Cầu Đập Giàng để thoát lũ và xử lý ô nhiễm môi trường là
chính đáng. UBND thị xã đã trình và được HĐND thị xã thống nhất tại Nghị
quyết số 50/NQ-HĐND ngày 12/11/2021 cho ý kiến về Kế hoạch đầu tư công
trung hạn, giai đoạn 2021-2025, trong đó có dự án: Khơi thông, cải tạo dòng chảy
từ cầu Bàu đến sông Rớ (Tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng) và dự án xây dựng mới
cầu Đập Giàng (tổng mức đầu tư 9,5 tỷ đồng, cầu Đập Giàng dự kiến sẽ khởi
công trong năm 2022).
II. CÁC KIẾN NGHỊ TẠI BÁO CÁO SỐ 260/BC-MTTQ-BTT NGÀY
08/11/2021 CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBMTTQVN THỊ XÃ
1. Về chế độ chính sách
Cử tri phường Phổ Ninh: Đề nghị quan tâm, xem xét giải quyết việc
cấp lại bằng Tổ quốc ghi công của Liệt sỹ đã bị mất hoặc bị hư hỏng (liệt sĩ
Trần Hoa, Ngô Thị Bàu, Nguyễn Sum (TDP Lộ Bàn), Nguyễn Hữu Mịnh
(TDP An Ninh))
Trả lời: Qua kiểm tra, vào ngày 22/6/2021, Phòng Lao động - Thương
binh và xã hội có Tờ trình số 301/TTr-LĐTBXH (kèm theo hồ sơ) gửi Sở Lao
động - Thương binh và Xã hội tỉnh xem xét, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh đề
nghị Thủ tướng Chính phủ cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công đối với 14 trường hợp
liệt sĩ đề nghị cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công (trong đó có 04 trường hợp nêu
trên). Đến nay, 04 liệt sĩ nêu trên đã được cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công và đã
chuyển về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh. UBND thị xã đã chỉ đạo
Phòng Lao động - Thương binh và xã hội đề nghị Sở Lao động - Thương binh và
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xã hội sớm làm các thủ tục, chuyển về cho địa phương để trao cho thân nhân gia
đình.
2. Lĩnh vực nông nghiệp, giao thông và thủy lợi
2.1. Cử tri phường Phổ Ninh: Đề nghị xem xét, khảo sát sớm phân vốn
để triển khai cho thi công bờ kè Sông Trà Câu
Trả lời: Dự án kè sông Trà Câu được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị
quyết số 12/NQ-HĐND ngày 30/7/2021 của Hội đồng nhân dân thị xã Đức Phổ.
UBND thị xã đã chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất
thị xã đã tổ chức thực hiện khảo sát, thiết kế, lập báo cáo nghiên cứu khả thi và
trình Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi thẩm định để triển
khai thực hiện theo theo quy định. Dự kiến công trình khởi công trong năm 2022.
2.2. Cử tri phường Phổ Thạnh: Đề nghị quan tâm tìm đầu ra cho sản
phẩm muối Sa Huỳnh; chỉnh trang, cải tạo đồng muối Sa Huỳnh theo nghị
quyết của HĐND tỉnh
Trả lời: Trước năm 2019, Công ty TNHH Nhà nước MTV Dược - Vật tư
y tế Quảng Ngãi đầu tư Nhà máy sản xuất muối sạch tại Sa Huỳnh nhằm tiêu thụ
lượng muối ổn định cho diêm dân theo chuỗi liên kết khép kín từ khâu sản xuất
đến tiêu thụ, ổn định đầu ra cho sản phẩm. Tuy nhiên khi Nhà máy đi vào hoạt
động, việc kinh doanh không hiệu quả nên phải dừng hoạt động. UBND tỉnh
Quảng Ngãi có Quyết định số 250/QĐ-UBND ngày 12/4/2019 thu hồi đất của
Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Dược - Vật tư y tế Quảng Ngãi giao
cho Công ty TNHH Đầu tư muối biển Quảng Ngãi thuê đất thực hiện dự án Nhà
máy muối tinh chất lượng cao Sa Huỳnh.
Tuy nhiên từ khi có Quyết định giao đất đến nay, Công ty này vẫn chưa
thực hiện các quy trình thủ tục để đưa Nhà máy vào hoạt động. Vừa qua, UBND
tỉnh đã tiếp tục cho gia hạn thời gian thực hiện dự án đến hết quý 4 năm 2021.
Nếu quá thời gian trên, Công ty không thực hiện đầu tư xây dựng Nhà máy thì
UBND thị xã sẽ xúc tiến, kêu gọi Nhà đầu tư khác vào đầu tư, thực hiện dự án để
đảm bảo đầu ra cho diêm dân. Mặt khác, giá muối trên thị trường không ổn định,
gây khó khăn rất lớn cho việc tiêu thụ lượng muối sản xuất hàng năm của bà con
diêm dân, trong khi Nghị quyết số 32/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của Hội
đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Quy định chính sách hỗ trợ sản xuất muối tại
vùng muối Sa Huỳnh tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2017-2020 đã hết hiệu lực.
Để giải quyết đầu ra cho sản phẩm muối Sa Huỳnh và chỉnh trang đồng
muối Sa Huỳnh, UBND thị xã Đức Phổ ban hành Kế hoạch số 1597/KH-UBND
ngày 21/7/2021 về phát triển sản xuất, chế biến và tiêu thụ muối trên địa bàn
thị xã Đức Phổ, giai đoạn 2021-2030, với những mục tiêu cụ thể là: Giai đoạn
2025 - 2030, quy mô diện tích sản xuất muối nhiều hơn 130 ha; đến năm 2025
sản lượng muối đạt 12.000 tấn, trong đó, sản lượng muối sạch đạt 6.000 tấn,
chiếm 50% tổng sản lượng muối; đến năm 2030 nâng tổng sản lượng lên 20.000
tấn muối sạch theo hướng công nghiệp. Đầu tư cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng
đồng muối; ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất, chế biến, xây dựng
mạng lưới thị trường tiêu thụ sản phẩm muối ổn định và đảm bảo sản xuất có lãi.

5

Đa dạng hóa các sản phẩm từ muối và phát triển nghề muối gắn với du lịch nông
thôn. Đồng thời, trong kế hoạch có các dự án ưu tiên thực hiện như:
* Các chương trình, dự án ưu tiên về sản xuất: Hỗ trợ thực hiện dồn điền đổi
thửa, chỉnh trang ruộng muối; Hỗ trợ vật tư phục vụ sản xuất muối sạch kết tinh
trên nền lót bạt HDPE; Hỗ trợ tập huấn, đào tạo chuyển đổi nghề cho lao động
nghề muối; Xây dựng thí điểm các mô hình sản xuất muối kết hợp du lịch làng
nghề muối để quảng bá và tiêu thụ muối cho người dân; Nghiên cứu hoàn thiện
quy trình sản xuất muối kết tinh trên nền vật liệu mới, nâng cao giá trị gia tăng và
thích ứng với biến đổi khí hậu; xây dựng mô hình liên kết sản xuất muối kết tinh
theo chuỗi giá trị.
* Các dự án ưu tiên về cơ sở hạ tầng và chế biến, tiêu thụ muối: Đầu tư xây dựng
hạ tầng kỹ thuật đồng muối Sa Huỳnh; Xây dựng thương hiệu và xúc tiến thương
mại sản phẩm muối Sa Huỳnh; Đầu tư nhà máy chế biến muối sạch Sa Huỳnh;
Đầu tư kho dự trữ, bảo quản muối.
2.3. Cử tri xã Phổ Châu
a) Đề nghị UBND thị xã tiếp tục hỗ trợ kinh phí khắc phục đê ngăn
mặn và làm tuyến kênh tiêu để thoát nước ở cánh đồng thôn Châu Me
Trả lời:
* Hỗ trợ kinh phí khắc phục đê ngăn mặn: Đê ngăn mặn đầm Bàu Nú
thôn Châu Me, xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ được đầu tư xây dựng và đưa vào sử
dụng từ năm 1999. Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng đã góp phần vào sản xuất
nông nghiệp, chống xâm nhập mặn, bảo vệ an toàn các công trình, nhà ở của các
hộ dân sinh sống ở khu vực lân cận, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của xã
Phổ Châu. Tuy nhiên, do tình hình biến đổi khí hậu cộng với triều cường trong
thời gian gần đây, đặc biệt là do tác động trực tiếp của bão số 9 và số 10 năm
2020, đê ngăn mặn đầm Bàu Nú đã bị phá vỡ hoàn toàn với chiều dài khoảng
L=60m gây nhiễm mặn 65ha đất sản xuất nông nghiệp, ảnh hưởng đến đời sống
của người dân thôn Châu Me và thôn Tấn Lộc, xã Phổ Châu.
Trước tình hình đó, UBND thị xã đã ban hành Quyết định công bố tình
trạng khẩn cấp hư hỏng các công trình do cơn bão số 9, số 10 gây ra trên địa bàn
thị xã Đức Phổ tại Quyết định số 3364/QĐ-UBND ngày 16/11/2020, trong đó có
công trình đê ngăn mặn đầm Bàu Nú, đồng thời UBND thị xã đã hỗ trợ kinh phí
cho UBND xã Phổ Châu đổ đất đá, gia cố tạm thời để bảo vệ dân sinh, chống
xâm nhập mặn phục vụ sản xuất nông nghiệp cho người dân từ nguồn kinh phí
của UBND tỉnh phân bổ để khắc phục thiệt hại do bão và mưa lũ tháng 10/2020
gây ra tại Quyết định số 2041/QĐ-UBND ngày 24/12/2020.
Ngày 28/10/2021, UBND thị xã đã có Tờ trình số 173/TTr-UBND đề nghị
UBND tỉnh bố trí kinh phí để khắc phục khẩn cấp đê ngăn mặn đầm Bàu Nú thôn
Châu Me, xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ. Hiện nay, UBND thị xã đã giao Ban
Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thị xã làm chủ đầu tư triển
khai lập các thủ tục để tham mưu UBND thị xã trình UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ
kinh phí, dự kiến đầu tư trong năm 2022.
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* Xây dựng tuyến kênh tiêu thoát nước ở cánh đồng Châu Me: Qua kiểm
tra thực tế, cánh đồng thôn Châu Me được thoát nước từ trạm bơm điện đầm Bàu
Nú cơ bản đảm bảo việc tiêu thoát nước, tuy nhiên bơm nước bằng bơm điện để
thoát nước thì chi phí tiền điện tương đối nhiều; hơn nữa, tại cửa thoát nước ra
biển hàng năm bị sóng bồi lấp. Vì vậy, người dân phải thuê máy múc, thông
luồng để tiêu thoát nước ở cánh đồng trên.
Việc cử tri kiến nghị xây dựng tuyến kênh tiêu để thoát nước ở cánh đồng
thôn Châu Me nhằm góp phần thoát, tiêu nước nhanh, phục vụ sản xuất nông
nghiệp là chính đáng. Tuy nhiên, đầu tư hệ thống kênh tiêu thoát nước này đòi
hỏi kinh phí lớn, hiện nay nguồn ngân sách thị xã còn hạn hẹp, trong giai đoạn
đến căn cứ nguồn lực kinh phí, UBND thị xã sẽ báo cáo cấp thẩm quyền xem xét,
quyết định chủ trương đầu tư xây dựng công trình này.
b) Phay ngăn nước tại cống xả lũ nằm trên tuyến đường gần Trạm y tế
xã Phổ Châu đã thi công nhưng chưa phù hợp. Đề nghị UBND thị xã kiểm
tra, khắc phục
Trả lời: Trên cơ sở đề nghị của cử tri và UBND xã Phổ Châu, UBND thị
xã đã phân bổ kinh phí để đầu tư cống hộp kích thước (3x3)m thuộc tuyến đường
huyện Châu Me - Vĩnh Tuy vào năm 2019 (thay thế cho cống cũ D1500 nhỏ hẹp,
hư hỏng) đã góp phần đảm bảo thoát nước cho phía thượng lưu khu vực thôn
Châu Me; mặt khác, cũng trên cơ sở đề nghị của địa phương, dự án đã có bố trí
02 phay chắn nước để điều tiết dòng chảy vào mùa khô nhằm phục vụ nước tưới
cho cánh đồng phía Đông. Như vậy, việc cử tri kiến nghị phay ngăn nước của dự
án không phù hợp là không có cơ sở. Đề nghị UBND xã Phổ Châu phối hợp với
phòng chức năng của thị xã để kiểm tra, báo cáo.
2.4. Cử tri phường Phổ Ninh
a) Đề nghị cung cấp nước sạch cho bà con cử tri cụm dân cư Phú
Long, tổ dân phố Vĩnh Bình, phường Phổ Ninh có nước sạch để sử dụng
Trả lời: Công ty Cổ phần cấp thoát nước Quảng Ngãi là doanh nghiệp,
hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Việc quyết định đầu tư hay không đầu tư là
do Hội đồng quản trị và cổ đông quyết định (quyết định đầu tư chủ yếu dựa trên
lợi nhuận). UBND thị xã và UBND phường Phổ Ninh đã kiến nghị nhiều lần theo
đề nghị của cử tri, tuy nhiên vẫn chưa thực hiện được. Trong thời gian đến,
UBND thị xã tiếp tục làm việc với Công ty để có biện pháp phù hợp, hiệu quả
đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên và việc sử dụng nước sạch của người dân.
b) Cánh đồng tổ dân phố Vĩnh Bình, phường Phổ Ninh không có nước
để canh tác vì Nhà máy nước sạch Đức Phổ đặt máy để lấy nước dẫn đến
ruộng của người dân bỏ hoang nhiều năm. Đề nghị có biện pháp khắc phục
để người dân tiếp tục canh tác trên cánh đồng này
Trả lời: Khu ruộng Đồng Phần ở tổ dân phố Vĩnh Bình, phường Phổ Ninh
sử dụng 100% nguồn nước từ ao Bà Liên để tưới cho khoảng 09 ha diện tích lúa.
Tuy nhiên, từ khi Nhà máy nước Đức Phổ đặt bơm lấy nước từ ao Bà Liên cho
đến nay, những diện tích trên cao từ ngay cống ao Bà Liên chạy ra đến đường bê
tông không sản xuất được do thiếu nước (khoảng 5ha).
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Để khôi phục sản xuất nông nghiệp khu vực này, phải có trạm bơm trung
chuyển, nhưng để thực hiện được thì nguồn kinh phí sẽ cao hơn rất nhiều so với
nguồn thu nhập từ sản xuất nông nghiệp của người dân; vì vậy việc thực hiện sẽ
không khả thi. Hơn nữa, việc bỏ hoang, không sản xuất quá lâu nên diện tích
ruộng này cỏ mọc nhiều và hệ thống kênh mương cũng đã xuống cấp. Vì vậy, để
giải quyết dứt điểm nội dung này, UBND thị xã định hướng quy hoạch khu vực
này là đất ở đô thị và sẽ triển khai thực hiện trong giai đoạn 2022-2030.
2.5. Cử tri phường Phổ Minh
a) Cống 8 cửa thoát nước qua đường Nguyễn Chánh đã thi công xong
năm 2020 nhưng mỗi khi lũ lớn từ cống này đổ về sông Bàu Xoài qua Đập
Giàng không thoát kịp làm cho các hộ dân ở khu vực này bị ngập. Đề nghị
UBND thị xã sớm thực hiện dự án mở rộng kè từ sông Bàu Xoài đến Đập
Rớ, nâng cấp cầu Đập Giàng để thoát lũ và xử lý ô nhiễm môi trường, đảm
bảo cuộc sống cho Nhân dân
Trả lời: Đã trả lời tại khoản d, điểm 3 Mục I Báo cáo này.
b) Đề nghị UBND thị xã có kế hoạch đắp đập ngăn mặn ở Sông Trà
Câu và hỗ trợ kinh phí để xây dựng hệ thống mương chống hạn cho vụ Hè
Thu tại tổ dân phố 1, phường Phổ Minh
Trả lời:
* Về đắp đập ngăn mặn ở Sông Trà Câu: Đã trả lời tại điểm b khoản 3
Mục I.
* Về hỗ trợ kinh phí xây dựng mương chống hạn vụ Hè Thu: Cánh đồng
lúa ở tổ dân phố 1, phường Phổ Minh được cung cấp nước từ hồ chứa nước Liệt
Sơn. Do tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn những năm gần đây, các hồ chứa
nước, trong đó có Hồ Liệt Sơn không đảm bảo cung cấp nước tưới cho hết tất cả
các diện tích, vì vậy trong đầu vụ Hè Thu sẽ cắt giảm phần diện tích này. Việc cử
tri kiến nghị các cấp hỗ trợ kinh phí để xây dựng hệ thống mương chống hạn cho
vụ Hè Thu tại tổ dân phố 1, phường Phổ Minh là cần thiết. UBND thị xã chỉ đạo
Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch kiểm tra, đề xuất
bố trí nguồn vốn đầu tư cho công trình này.
2.6. Cử tri xã Phổ Phong: Đề nghị UBND thị xã bố trí kinh phí trả nợ
cho công tác dồn điền đổi thửa trước đây và cho chủ trương tiếp tục thực
hiện dồn điền đổi thửa số diện tích còn lại trên địa bàn xã.
Trả lời: Thực hiện Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ngày 15/9/2016 của
UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành chính sách khuyến khích thực hiện chủ
trương dồn điền đổi thửa đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi,
giai đoạn 2016-2020, UBND huyện Đức Phổ (nay là thị xã Đức Phổ) đã chỉ đạo
thực hiện từ năm 2015-2020, với diện tích 1.943,31ha/2.688ha, đạt 72,2% diện
tích; kinh phí: Ngân sách tỉnh hỗ trợ: 39.110.123 ngàn đồng; ngân sách thị xã, xã
và nguồn vốn hợp pháp khác 7.313.621 ngàn đồng; đến nay nguồn kinh phí tỉnh
chưa phân bổ là 13.832.748 ngàn đồng. Ngày 03/8/2021, UBND tỉnh Quảng Ngãi
có Công văn số 3741/UBND-NNTN giao cho UBND thị xã tự cân đối ngân sách
của thị xã để thanh toán nợ đọng trong việc thực hiện dồn điền đổi thửa và tổ
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chức thanh quyết toán theo quy định trong tháng 8/2021. Hiện nay, nguồn ngân
sách thị xã còn khó khăn, tập trung phục vụ cho công tác phòng, chống dịch
Covid-19. Vì vậy, chưa thể cân đối kinh phí để hỗ trợ cho công tác dồn điền đổi
thửa theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Trong thời gian đến, UBND thị xã sẽ chỉ đạo
các cơ quan chuyên môn tham mưu UBND thị xã cân đối nguồn ngân sách để trả
nợ cho công tác dồn điền đổi thửa; đồng thời, tiếp tục kiến nghị UBND tỉnh xem
xét hỗ trợ.
2.7. Cử tri phường Phổ Vinh
a) Đề nghị UBND thị xã đầu tư kinh phí để làm đê sông Lò Bó giai
đoạn 2
Trả lời: Dự án: Kè chống sạt lở bờ sông Lò Bó, phường Phổ Hòa đã được
UBND thị xã đầu tư hoàn thành trong năm 2021 với tổng kinh phí 14,9 tỷ đồng; dự
án nạo vét, thông luồng và kè hai bên bờ sông với tổng chiều dài 1,04km đã góp
phần khơi thông dòng chảy, chống sạt lở bờ sông, đoạn qua địa bàn phường Phổ
Hòa. UBND thị xã xét thấy việc đầu tư kè sông Lò Bó (đoạn phía hạ lưu) là hết sức
cần thiết. Tuy nhiên, trong điều kiện nguồn ngân sách địa phương hạn hẹp nên chưa
thể bố trí kinh phí để thực hiện đầu tư toàn tuyến đê này.
b) Đề nghị UBND thị xã đầu tư nâng cấp máng vực sắt và khảo sát đầu
tư một số vị trí xây dựng trạm bơm bằng hệ thống điện nhằm phục vụ công
tác chống hạn trong những năm đến
Trả lời:
* Đầu tư nâng cấp máng vực sắt: Tuyến kênh máng vực sắt, hiện cung
cấp nước tưới cho 80 ha lúa của khu Đồng Tràm, được kiên cố hóa có chiều dài
tuyến khoảng 2.000m, tuyến kênh có kích thước mặt cắt ngang kênh (80cm
x70cm), hiện tại đoạn qua cống xiphông khoảng 40 mét có mặt cắt ngang kênh
(50cm x60cm). Vì vậy, xiphông đã làm giảm lưu lượng nước để cung cấp cho
diện tích trên. Việc cử tri kiến nghị đầu tư nâng cấp máng vực sắt đoạn này là rất
chính đáng. UBND thị xã đề nghị UBND phường Phổ Vinh (đơn vị quản lý, vận
hành) khẩn trương kiểm tra, xử lý và bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách của địa
phương để nâng cấp đối với đoạn kênh này.
* Khảo sát đầu tư một số vị trí xây dựng trạm bơm bằng hệ thống điện:
Qua kiểm tra thực tế cho thấy, hiện tại địa phương đang sử dụng bơm chạy bằng
dầu để cung cấp nước tưới chống hạn cho cánh đồng Tràm, tuy nhiên chưa đảm
bảo được nước tưới cho diện tích khô hạn, thiếu nước nêu trên. Vì vậy cần xây
dựng thêm trạm bơm bằng điện tại khu vực cầu Khê và đầu tư tuyến kênh dẫn
nước để cấp nước chống hạn như đề nghị của cử tri là rất cần thiết và chính đáng.
UBND thị xã đã chỉ đạo Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với phòng Tài chính Kế hoạch kiểm tra, đề xuất bố trí nguồn vốn đầu tư cho công trình này.
2.8. Cử tri phường Phổ Hòa: Đề nghị UBND thị xã xem xét, khảo sát
và nạo vét hệ thống thoát nước dọc tuyến đường lên Khu du lịch Đặng Thùy
Trâm, phường Phổ Hòa nhằm tránh sa bồi, thủy phá ruộng sản xuất của
dân và nguy cơ gây ngập úng nhà các hộ dân dọc hai bên đường của khu dân
cư tổ dân phố Hiển Văn
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Trả lời: Tuyến đường lên Khu du lịch Đặng Thùy Trâm, phường Phổ Hòa
được quy hoạch là tuyến đường huyện (ĐH.45B). Hàng năm, thị xã đều bố trí
kinh phí để thực hiện công tác duy tu, sửa chữa các tuyến đường huyện nhằm
đảm bảo an toàn giao thông, đảm bảo thoát nước. Qua kiểm tra, xét thấy dọc
tuyến đường ĐH.45B hệ thống mương dọc bằng đất phần lớn đã bị lấp đất, không
đảm bảo thoát nước, cần thiết phải nạo vét, thông dòng để thoát nước, nhất là khu
vực dân cư đông đúc đầu tuyến.
Trên cơ sở kinh phí duy tu, sửa chữa các tuyến đường huyện được HĐND
thị xã đã thống nhất bố trí từ đầu năm 2021 và xét Tờ trình số 129/TTr-QLĐT
ngày 15/11/2021 của phòng Quản lý đô thị thị xã về việc xin chủ trương thực
hiện duy tu, sửa chữa đảm bảo an toàn giao thông các tuyến đường huyện, đường
đô thị năm 2021 (đợt 3), trong đó có hạng mục nạo vét, thông dòng để thoát nước
dọc tuyến đường; UBND thị xã đã chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã
tham mưu UBND thị xã bố trí nguồn kinh phí để khắc phục trong thời gian sớm
nhất.
2.9. Cử tri xã Phổ Cường: Vụ Hè Thu năm 2021 của Phổ Cường sản
xuất 289 ha. Tuy nhiên lịch mở nước không phù hợp dẫn đến sản xuất chậm
so với thời gian quy định; bên cạnh đó, khi lúa bắt đầu lên đòng thì Trạm
quản lý thủy nông số 6 thông báo hết nước, dẫn đến sản lượng lúa thu được
thấp. Đề nghị UBND thị xã xem xét, giải quyết
Trả lời: Đã trả lời tại khoản 1 Mục I báo cáo này.
2.10. Cử tri xã Phổ An: Đề nghị UBND thị xã xem xét cho xây dựng hệ
thống thoát nước Đồng Lau, tuyến kênh Đồng Lau Hòa Nam, thôn An
Thạch
Trả lời: Đợt mưa từ ngày 12/11 đến ngày 14/11/2021 đã làm cho khu vực
thôn An Thạch, An Thổ và Hội An 1, xã Phổ An có trên 250 nhà bị nước Đồng
Lau cô lập và nhiều diện tích đang đất sản xuất nông nghiệp bị ngập úng, gây ảnh
hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân. Nguyên nhân chính vì khu vực
này là vùng trũng, chưa được đầu tư hệ thống thoát, tiêu úng.
Xét thấy việc cử tri xã Phổ An kiến nghị đầu tư xây dựng 02 tuyến kênh
thoát lũ Đồng Lau là rất cần thiết; UBND thị xã chỉ đạo Phòng Kinh tế phối hợp
với Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã kiểm tra thực tế, tham mưu UBND thị xã
cân đối, bố trí nguồn kinh phí để thực hiện đầu tư công trình này.
2.11. Cử tri xã Phổ Khánh: Đề nghị UBND thị xã xem xét cho xây
dựng hệ thống mương thoát nước dọc QL1A đoạn qua xóm 25, thôn Vĩnh
An và Ba Gò (xóm 9) thôn Trung Sơn, vì đến mùa mưa lũ, nhà ở của một số
hộ dân ở khu vực này bị ngập úng nặng
Trả lời: UBND thị xã đã chỉ đạo UBND xã Phổ Khánh phối hợp với các
cơ quan liên quan kiểm tra, đề xuất.
3. Lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản
3.1. Cử tri phường Phổ Minh: Dự án Trạm dừng nghỉ bến xe Nam
Quảng Ngãi đã triển khai từ năm 2014 đến nay vẫn chưa hoàn thành vì lý do
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gì? Dự án này có tiếp tục triển khai thực hiện không nên thông báo cho
Nhân dân biết
Trả lời: Dự án Trạm dừng nghỉ và Bến xe Nam Quảng Ngãi đã được
UBND tỉnh Quảng Ngãi chấp thuận chủ trương tại Công văn số 314/UBNDCNXD ngày 22/01/2014 (trước ngày Luật đất đai năm 2013 có hiệu lực) cho
Công ty Cổ phần xây lắp và vật tư Xây dựng 2-CC2 (gọi tắt Công ty CC2) thực
hiện. Tiến độ thực hiện từ năm 2014 đến quý I/2015. Tuy nhiên, trong quá trình
triển khai thực hiện dự án phát sinh một số hộ dân khiếu nại liên quan đến quyền
sử dụng đất nên dự án chậm triển khai thực hiện.
Đến ngày 16/10/2017, UBND tỉnh Quảng Ngãi có Quyết định số 734/QĐUBND quyết định chủ trương đầu tư dự án Trạm dừng nghỉ và bến xe Nam
Quảng Ngãi, tiến độ thực hiện dự án đến hết quý I/2019.
Trên cơ sở Quyết định chủ trương đầu tư, Công ty CC2 ký hợp đồng với
Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đức Phổ (nay là Ban quản lý dự án đầu tư
xây dựng và phát triển quỹ đất thị xã Đức Phổ), UBND xã Phổ Minh (nay là
UBND phường Phổ Minh) tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân.
Các hộ dân đã thống nhất nhận tiền và tiến hành khai thác cây cối, hoa màu trên
đất, di dời mồ mả để giao mặt bằng (còn 02 hộ dân đang tranh chấp, khiếu nại
không đồng ý nhận tiền).
Ngày 26/4/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh có Quyết định số 92/QĐSKHĐT chấp thuận cho giãn tiến độ thực hiện dự án (cụ thể: Quý III/2019 hoàn
thành công tác giải phóng mặt bằng; Quý IV/2019 hoàn thành thủ tục về đất đai,
cấp phép xây dựng; Quý I/2020 triển khai tổ chức thi công; Quý IV/2020 nghiệm
thu đưa dự án vào hoạt động).
Đến ngày 09/3/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường có Báo cáo số 712/BCSTNMT kiến nghị giải quyết vướng mắc của dự án Trạm dừng nghỉ và bến xe
Nam Quảng Ngãi (theo đó, dự án này thuộc trường hợp thuê đất thông qua hình
thức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 118 Luật
đất đai năm 2013).
Tiếp đến, UBND tỉnh có Công văn số 1381/UBND-CNXD ngày 01/4/2020
về việc giải quyết vướng mắc dự án Trạm dừng nghỉ và bến xe Nam Quảng Ngãi
thống nhất với nội dung kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo
số 712/BC-STNMT ngày 09/3/2020. Theo đó, UBND thị xã đã chỉ đạo Ban Quản
lý các dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thị xã Đức Phổ lập thủ tục hồ
sơ đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê thực hiện dự án theo quy định. Theo
báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thì Công ty
CC2 đã xây dựng một số hạng mục trên đất như: các chòi nghỉ, nhà lưu niệm, nhà
showroom gỗ, tượng đá, đường đi tham quan… khi chưa được cấp có thẩm
quyền giao đất. Mặt khác, qua đo đạc thực địa, đơn vị tư vấn đo đạc xác định vị
trí xây dựng 01 chòi nghỉ với diện tích khoảng 30m2, một phần nhà lưu niệm,
tượng đá, đường đi tham quan với diện tích khoản 330m2 do Công ty CC2 xây
dựng nằm ngoài phạm vi khu đất được đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi chấp
thuận đầu tư dự án và nằm ngoài phạm vi khu đất được UBND thị xã thông báo
thu hồi đất.
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UBND thị xã đã chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị tiến hành kiểm tra hiện
trường vào ngày 08/6/2020 và lập Biên bản vi phạm hành chính về hoạt động đầu
tư xây dựng. UBND thị xã ban hành Quyết định số 1578/QĐ-XPVPHC ngày
08/6/2020 về việc xử phạt vi phạm hành chính, theo đó đã xử phạt hành vi xây
dựng không phép của Công ty CC2 với số tiền 40.000.000 đồng. Tuy nhiên, đến
nay Công ty CC2 vẫn chưa tháo dỡ công trình trên đất nên vẫn chưa tổ chức đấu
giá quyền sử dụng đất được.
UBND thị xã tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xử lý đối các công
trình trên đất mà Công ty CC2 đã xây dựng; đồng thời, báo cáo UBND tỉnh xem
xét, chỉ đạo thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án và đưa vào
sử dụng theo quy định.
3.2. Cử tri phường Phổ Quang: Vừa qua, thực hiện dự án bờ kè Sông
Thoa tiếp nối đoạn từ bờ kè Du Quang đến đoạn trên cầu Hải Tân năm 2020
(Công ty xây dựng Hoàng Yên thực hiện). Trong thời gian xây dựng đã dùng
phương tiện xe cơ giới với trọng tải khối lượng lớn từ 7-12m3 vận chuyển đá,
vật liệu xây dựng chạy xuyên suốt trên đoạn đường bê tông xi măng từ đầu
cầu Hải Tân đến nhà ông Huỳnh Minh Hùng và đoạn đường bê tông xi
măng từ nhà ông Võ Ngọc Hà đến nhà ông Võ Duy Quang làm bong tróc, lồi
lõm, rạn nứt nhưng chưa khắc phục trả lại theo hiện trạng ban đầu
Trả lời: Công trình đầu tư khẩn cấp kè chống sạt lở bờ tả Sông Thoa là
công trình cấp bách. Trong quá trình thi công, Nhà thầu đã sử dụng 02 tuyến
đường để trung chuyển vật liệu vào công trình.
Việc sử dụng hai tuyến đường để vận chuyển vật liệu, Ban Quản lý dự án
đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thị xã, đơn vị tư vấn giám sát, đơn vị thi
công, UBND phường Phổ Quang đã tổ chức buổi làm việc ngày 19/03/2021 để
kiểm tra hiện trạng hai tuyến đường như đã nêu và đề nghị đơn vị thi công khắc
phục sửa chữa nếu có những hư hỏng trước khi nghiệm thu đưa vào sử dụng.
Hiện nay, Nhà thầu đã hoàn thành việc sửa chữa những hư hỏng trên hai tuyến
đường này. Mặc khác, việc bong tróc mặt đường nằm trên tuyến đường đầu cầu
Hải Tân đến nhà ông Huỳnh Minh Hùng đã xuất hiện trước khi thi công kè sông
Thoa, nên việc hoàn trả lại theo đúng hiện trạng là ngoài trách nhiệm của đơn vị
thi công.
3.3. Cử tri xã Phổ Châu
a) Đài tưởng niệm xã Phổ Châu xây dựng đã lâu và bị xuống cấp nặng.
Đề nghị UBND thị xã hỗ trợ kinh phí sửa chữa Đài tưởng niệm
Trả lời: Đài tưởng niệm xã Phổ Châu do UBND xã Phổ Châu quản lý.
Theo báo cáo của Phòng Lao động - Thương binh và xã hội thị xã thì UBND xã
Phổ Châu chưa có báo cáo về thực trạng xuống cấp của Đài tưởng niệm cũng như
đề nghị hỗ trợ kinh phí để khắc phục. Đề nghị UBND xã Phổ Châu kiểm tra việc
cử tri kiến nghị và giải quyết theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền, báo
cáo cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết.
b) Diện tích đất ở thôn Hưng Long và thôn Tấn Lộc sau khi được thu
hồi để làm đường Quốc lộ 1A thì số diện tích còn lại quá ít không đủ để
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người dân tiếp tục canh tác trên số diện tích còn lại. Đề nghị UBND thị xã
xem xét thu hồi và bồi thường số diện tích còn lại.
Trả lời: Vấn đề này đã được Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ (nay là thị xã
Đức Phổ) chỉ đạo tại Thông báo số 51/TB-UBND ngày 08/3/2016: “Giao nhiệm vụ
cho UBND các xã: Phổ Châu, Phổ Thạnh, Phổ Khánh, Phổ Cường kiểm tra số diện
tích thực sự không sản xuất được, thì thống kê, có văn bản đề nghị thu hồi luôn gửi
UBND huyện (qua phòng Tài nguyên và Môi trường) để tổng hợp trình UBND tỉnh”.
Tuy nhiên, chỉ có UBND xã Phổ Thạnh (nay là phường Phổ Thạnh) tổng hợp
gửi về UBND thị xã (UBND xã Phổ Châu không thực hiện). Ngày 25/11/2016,
UBND thị xã có Công văn số 2713/UBND-TNMT đề nghị UBND tỉnh xem xét
thống nhất bổ sung kinh phí để UBND thị xã bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân có đất
bị ảnh hưởng bởi dự án Quốc lộ 1 trên địa bàn xã Phổ Thạnh. Đến ngày 23/12/2016,
UBND tỉnh có Công văn số 7499/UBND-CNXD thống nhất bồi thường, hỗ trợ cho
các hộ dân tại phường Phổ Thạnh như theo đề nghị của UBND thị xã Đức Phổ tại
Công văn số 2713/UBND-TNMT.
Đến ngày 21/6/2017, Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã mới nhận được
Tờ trình số 67/TTr-UBND của UBND xã Phổ Châu về việc đề nghị thu hồi diện tích
đất lúa ngoài quy hoạch thuộc dự án mở rộng Quốc lộ 1. Đến ngày 14/7/2017, UBND
thị xã có Tờ trình số 87/TTr-UBND gửi UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường
đề nghị thu hồi, bồi thường đối với phần diện tích đất nằm ngoài quy hoạch do ảnh
hưởng bởi dự án: Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua xã Phổ Châu. Trước đó
ngày 02/6/2017, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh
Quảng Ngãi có Công văn số 836/BQL-KHĐT về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị
của cử tri gửi UBND thị xã Đức Phổ với nội dung: “Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp
Quốc lộ 1 đoạn qua thị xã Đức Phổ đã quyết toán hoàn thành trong năm 2016, nên
không còn kinh phí để hỗ trợ cho các hộ dân…”. Như vậy, việc cử tri đề nghị thu hồi
và bồi thường số diện tích còn lại là không có cơ sở để thực hiện.
c) Bờ kè khu tái định cư thôn Hưng Long bị sạt lở. Đề nghị UBND thị
xã xem xét, giải quyết.
Trả lời: Khu tái định cư thôn Hưng Long, xã Phổ Châu đã được Sở Giao
thông vận tải bàn giao cho UBND thị xã. Sau khi bàn giao và hết thời gian bảo
hành công trình của nhà thầu thi công thì bờ kè phía Đông của khu tái định cư
(đoạn mương cuối hạ lưu) dài khoảng 40m bị sạt lở, hư hỏng và một vài vị trí cục
bộ bị sạt tấm đan. Năm 2019, UBND thị xã đã phối hợp với Sở Giao thông vận
tải tỉnh kiểm tra hiện trường và UBND thị xã đã có văn bản kiến nghị UBND tỉnh
hỗ trợ kinh phí khoảng 500 triệu đồng để thực hiện sửa chữa. Tuy nhiên, đến nay
UBND tỉnh vẫn chưa hỗ trợ kinh phí. UBND thị xã chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị
chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu UBND thị xã cân đối
nguồn kinh phí hoặc tiếp tục kiến nghị cấp thẩm quyền hỗ trợ kinh phí để khắc
phục.
3.4. Cử tri phường Phổ Vinh: Đề nghị UBND thị xã phân bổ kinh phí
làm cầu tràn (Đập Chùa) thuộc tuyến đường Nguyễn Nghiêm đi Phổ Khánh.
Trả lời: Hiện nay, Trung tâm phường Phổ Vinh chưa có tuyến đường trục
chính theo tiêu chuẩn của đô thị để kết nối với Trung tâm hành chính của thị xã.
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Xét thấy cần thiết phải đầu tư xây dựng tuyến đường theo quy hoạch đô thị, đảm
bảo tính kết nối và an toàn giao thông cho người và phương tiện đi lại, nhất là
trong mùa mưa lũ. Do đó, UBND thị xã đã trình HĐND thị xã cho ý kiến về kế
hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025, trong đó có dự án: Đường
Phổ Hòa - Phổ Vinh (điểm đầu tại đường Nguyễn Tất Thành, điểm cuối tại Sân
Vận động phường Phổ Vinh; Tổng mức đầu tư khoảng 150 tỷ đồng). UBND thị
xã sẽ cân đối nguồn để sớm đầu tư tuyến đường này.
3.5. Cử tri xã Phổ An: Đề nghị cho phép xã Phổ An thực hiện xã nông
thôn mới nâng cao trong năm 2022
Trả lời: Căn cứ vào tình hình thực tế và nhu cầu đăng ký của các địa
phương, ngày 12/5/2021, UBND thị xã đã có Công văn số 1033/UBND đề xuất
kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai
đoạn 2021-2025 gửi các Sở, ngành liên quan. Theo đó, UBND thị xã đề xuất
phân bổ kinh phí để xã Phổ An xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
năm 2021. Tuy nhiên, UBND tỉnh chưa phân bổ kinh phí để thực hiện.
Hiện nay, UBND tỉnh chưa ban hành kế hoạch cụ thể về xây dựng nông
thôn mới giai đoạn 2021-2025 nên UBND thị xã chưa lập kế hoạch xây dựng
nông thôn mới của thị xã giai đoạn 2021-2025 được. Khi UBND tỉnh ban hành kế
hoạch cụ thể, UBND thị xã sẽ xây dựng kế hoạch giai đoạn 2021-2025 và đề xuất
xem xét cho xã Phổ An thực hiện xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2022.
3.6. Cử tri xã Phổ Cường: Cầu Ba Cô trên tuyến đường Mỹ Trang –
Phổ Khánh đã được xây dựng lại kiên cố, tuy nhiên cần gia cố thêm mái
taluy ở phía thượng lưu, hạ lưu để chống xói lở vào mùa mưa
Trả lời: Cầu Ba Cô thuộc tuyến đường Mỹ Trang - Phổ Khánh đã được
UBND thị xã đầu tư và đã xây dựng hoàn thành trong tháng 8/2021 để thay thế
cho cầu cũ bị sụp đổ do cơn bão số 10 năm 2020 gây ra. Công trình đã góp phần
đảm bảo an toàn giao thông và thoát nước cho khu vực. Tuy nhiên, vì kinh phí
hạn hẹp nên dự án chưa có hạng mục gia cố dòng chảy thượng, hạ lưu cầu. Trong
thời gian đến, UBND thị xã sẽ kiểm tra, có kế hoạch để thực hiện gia cố dòng
chảy thượng, hạ lưu cầu nhằm đảm bảo thoát nước và chống sạt lở.
4. Lĩnh vực tài nguyên, môi trường
4.1. Cử tri phường Phổ Minh
a) Đề nghị sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 4 hộ dân
bị ảnh hưởng dự án đường tránh đông (hộ Huỳnh Thị Hưng, Lê Thị Nghề,
Huỳnh Thị Đào, Phạm Thị Miên) đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được
giải quyết dứt điểm
Trả lời: Trong quá trình xây dựng dự án: Tuyến tránh quốc lộ 1A, đoạn
qua thị trấn Đức Phổ có 04 hộ gia đình, cá nhân có nhà nằm dưới chân cầu vượt
phải di chuyển chổ ở. Nhằm đảm bảo sự an toàn, đồng thời tránh thiệt hại về con
người và tài sản trong mùa mưa lũ, năm 2014 UBND xã Phổ Minh (nay là
phường Phổ Minh) phối hợp với các cơ quan liên quan bố trí tại vị trí tái định cư
cho 04 hộ nêu trên làm nhà ở. Năm 2015 phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ
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cho 04 hộ, nhưng chưa phê duyệt phương án bố trí tái định cư (vì chưa được
UBND tỉnh giao đất xây dựng khu tái định cư).
Đến ngày 27/11/2019, UBND tỉnh Quảng Ngãi mới ban hành Quyết định
số 921/QĐ-UBND về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho UBND
xã Phổ Minh (nay là phường Phổ Minh) để xây dựng công trình: Khu tái định cư
cho các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án Tuyến tránh quốc lộ 1A, đoạn qua thị trấn
Đức Phổ.
Về giá đất tại nơi thu hồi đất và nơi tái định cư của 04 hộ dân có sự chênh
lệch quá lớn. Hiện nay, UBND phường Phổ Minh đang phối hợp với Phòng Tài
chính - Kế hoạch tham mưu UBND thị xã trình UBND tỉnh xin giá đất để thực
hiện việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 04 hộ.
Sau khi được UBND tỉnh phê duyệt giá đất, UBND thị xã sẽ phê duyệt
phương án bố trí tái định cư và thực hiện việc giao đất, cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất cho 04 hộ theo quy định.
b) Cử tri Nguyễn Văn An (TDP3), phường Phổ Minh kiến nghị: Ông
có đám ruộng được đền bù trong dự án đường Hùng Vương. Hiện nay, diện
tích đám ruộng còn lại của ông không còn đủ diện tích như trong giấy chứng
nhận. Đề nghị các cấp xem xét giải quyết cho sao lục quyết định bồi thường
để chỉnh lý trang tư cho ông
Trả lời: Đề nghị cử tri liên hệ với Phòng Tài nguyên và Môi trường để
được cung cấp quyết định thu hồi đất.
c) Đề nghị UBND thị xã và các ngành chức năng nghiên cứu đánh giá
tác động môi trường khi dự án cống thoát nước đường Trần Hưng Đạo hoàn
thành đưa vào sử dụng, toàn bộ nước thải sẽ đổ về cầu Cửu Việt đến sông
Rớ gây ảnh hưởng đến môi trường, nước sinh hoạt và đồng ruộng của người
dân. Đề nghị cấp trên quan tâm, xem xét nạo vét mở rộng từ cầu Cửu Việt
đến Đập Rớ để thông thoáng dòng chảy
Trả lời: Hệ thống thoát nước đường Trần Hưng Đạo đang triển khai thi
công đoạn từ Quốc lộ 1 đến cầu Cửu Việt theo đúng quy hoạch phân khu được
phê duyệt. Dự án hoàn thành sẽ góp phần giải quyết hiệu quả vấn đề thoát nước
đô thị. Tuy nhiên, hiện trạng phía hạ lưu cầu Cửu Việt dòng chảy nhỏ hẹp chưa
đảm bảo thoát nước. Trong thời gian đến, UBND thị xã sẽ chỉ đạo các cơ quan
chuyên môn và UBND phường Phổ Minh kiểm tra, đánh giá hiện trạng và có kế
hoạch nạo vét, khơi thông dòng chảy này.
4.2. Cử tri xã Phổ Nhơn: Công trình tuyến đường liên xã Phổ Thuận
đi Phổ Nhơn do Ban quản lý đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thị xã
làm chủ đầu tư đến nay đã thi công xong và đưa vào sử dụng. Tuy nhiên,
những diện tích người dân hiến đất để xây dựng tuyến đường chưa được
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thị xã điều chỉnh
cấp lại giấy chứng quyền sử dụng đất cho dân
Trả lời: Công trình: đường Phổ Thuận - Phổ Nhơn (ĐH.42D) (giai đoạn 2),
được UBND thị xã phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3708/QĐUBND ngày 04/10/2019.
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Đối với công trình này các hộ dân thống nhất tự nguyện hiến đất, cây cối
hoa màu, chỉ bồi thường, hỗ trợ công trình, vật kiến trúc trên đất. Ban Quản lý
phối hợp với UBND xã Phổ Nhơn, Phổ Thuận và các hộ dân bị ảnh hưởng triển
khai công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng, đã bàn giao cho đơn vị
thi công để triển khai thực hiện công trình, đến tháng 4/2021 đã hoàn thành và
đưa vào sử dụng.
Tuy nhiên, công trình này chưa có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021,
nên chưa thực hiện được việc chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử đụng đất cho
các hộ dân. Hiện nay Ban quản lý đã lập các thủ tục trình cấp thẩm quyền bổ
sung công trình vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022. Sau khi kế hoạch sử dụng
đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Ban Quản lý phối hợp với UBND xã Phổ
Nhơn, Phổ Thuận lập thủ tục chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho
các hộ dân theo quy định.
4.3. Cử tri xã Phổ Khánh: Đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất cho một số hộ dân ở thôn Qui Thiện có ruộng xâm canh đồng Bể
thuộc địa giới hành chính phường Phổ Vinh
Trả lời: Cử tri (người sử dụng đất) có nhu cầu được cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất thì liên hệ với Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ
tục hành chính phường Phổ Vinh (địa chỉ thửa đất) hoặc Bộ phận Tiếp nhận và
Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thị xã Đức Phổ để được hướng dẫn về
trình tự, thủ tục đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu được Chính phủ quy
định tại Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014. UBND thị xã sẽ
xem xét quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp
đủ điều kiện.
Trường hợp chưa đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
yêu cầu UBND các xã, phường và Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi Chi nhánh Đức Phổ hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký đất
đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Điều 70, 71 Nghị định
số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và tổ chức đăng ký đất đai
đúng quy định để công tác quản lý đất đai chặt chẽ đúng quy định pháp luật và
đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất.
4.4. Cử tri xã Phổ Phong: Đề nghị có phương án triển khai việc cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho Nhân dân
Trả lời: Đăng ký đất đai là bắt buộc đối với người sử dụng đất và người
được giao đất để quản lý; đăng ký quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền
với đất thực hiện theo yêu cầu của chủ sở hữu theo quy định tại khoản 1 Điều 95
của Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013. Vì vậy, UBND thị xã đã chỉ
đạo UBND các xã, phường và Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi - Chi
nhánh Đức Phổ có trách nhiệm hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện thủ tục
đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Điều 70,
71 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và tổ chức đăng
ký đất đai đúng quy định để công tác quản lý đất đai chặt chẽ đúng quy định pháp
luật và đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất. Đồng thời, UBND thị xã cũng
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đã kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai
tỉnh Quảng Ngãi, Chi nhánh Đức Phổ phối hợp thực hiện tốt công tác đăng ký đất
đai, tài sản gắn liền với đất.
Đối với phương án triển khai việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
lâm nghiệp cho Nhân dân là không thuộc trường hợp được pháp luật quy định
phải bắt buộc. Nếu người sử dụng đất có nhu cầu được cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất thì liên hệ với Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ
tục hành chính tại xã hoặc Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục
hành chính thị xã Đức Phổ để được hướng dẫn về trình tự, thủ tục đăng ký đất đai
và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác
gắn liền với đất lần đầu được Chính phủ quy định tại Điều 70 Nghị định số
43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014.
5. Lĩnh vực y tế
Cử tri phường Phổ Vinh kiến nghị: Hiện nay người nhà nuôi bệnh
nhân tại Bệnh viện đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm, người thứ nhất test
nhanh Covid-19 thì có giá 135.000đ/người, nhưng người thứ hai đi nuôi thay
thì test nhanh Covid-19 là 238.000đ. Đề nghị UBND thị xã kiểm tra.
Trả lời: Theo báo cáo của Bệnh viện đa khoa khu vực Đặng Thuỳ Trâm tại
Công văn số 235/BVĐTT ngày 19/11/2021, trả lời như sau: Cuối tháng 6/2021,
dịch bùng phát mạnh trên địa bàn phường Phổ Thạnh, xã Phổ Châu, Bệnh viện có
26 nhân viên phải cách ly y tế. Bên cạnh đó, phải tăng cường nhân viên hỗ trợ
cho Trung tâm Y tế thị xã. Để đảm bảo an toàn, Ban Giám đốc Bệnh viện đã họp
và thống nhất 01 bệnh nhân thì chỉ có 01 người nhà nuôi (trừ trường hợp đặc biệt)
và không được phép vào thăm bệnh. Ngày 12/7/2021, Bệnh viện đã triển khai lập
chốt kiểm tra y tế tại cổng số 01 và tiến hành test nhanh (có thu tiền) đối với toàn
bộ bệnh nhân và người nhà ra vào Bệnh viện.
- Về mức thu:
+ Đối với bệnh nhân là: 135.000 đồng/bệnh nhân (giá mua test).
+ Đối với người nhà bệnh nhân: Người thứ nhất thu 135.000 đồng/người;
người thứ hai thu 238.000 đồng/người (thu theo Thông tư số 13/2019/TT-BYT
ngày 05/7/2019 của Bộ Y tế).
Mục đích của việc thu người nhà thứ hai với mức thu 238.000 đồng/người
để hạn chế người nhà ra vào Bệnh viện nhằm đảm bảo an toàn cho bệnh nhân
cũng như nhân viên y tế của Bệnh viện.
Hiện nay, Bệnh viện đã dừng việc thu tiền test đối với bệnh nhân, chỉ thu
với mức 99.750 đồng/bệnh nhân (giá mua test) đối với các bệnh nhân đi về từ các
vùng dịch có mức độ 3, 4 ngoại tỉnh về.
6. Lĩnh vực Điện
6.1. Cử tri xã Phổ Phong: Đề nghị UBND thị xã tiếp tục kiến nghị với
đơn vị làm chủ đầu tư sớm hoàn thành dự án điện 220 kV Quảng Ngãi - Quy
Nhơn đi vào hoạt động
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Trả lời: Dự án đường dây 220kV Quảng Ngãi - Quy Nhơn, đoạn qua thị
xã Đức Phổ với chiều dài tuyến là 29,3 km đi qua 06 xã, phường: Phổ Phong,
Phổ Ninh, Phổ Hoà, Phổ Cường, Phổ Khánh và Phổ Nhơn.
Tổng số hộ dân bị ảnh hưởng hành lang an toàn lưới 368 hộ với diện tích
535.893,8 m2; có 14 nhà bị ảnh hưởng; 09 công trình, vật kiến trúc và 16 thửa đất
ở (không có nhà ở). Số hộ đã nhận tiền bồi thường theo phương án được duyệt là
360 hộ với số tiền 9.876. 667.866 đồng. Số hộ chưa nhận tiền theo phương án
được duyệt là 08 hộ (Phổ Phong: 07 hộ; Phổ Nhơn: 01 hộ).
Thực hiện Thông báo số 153/TB-UBND ngày 22/4/2021của UBND tỉnh
Quảng Ngãi thông báo kết luận của đồng chí Trần Phước Hiền - Phó Chủ tịch
UBND tỉnh tại buổi làm việc để nghe báo cáo và giải quyết các vướng mắc liên
quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng dự án: đường dây
220kV Quảng Ngãi - Quy Nhơn, đoạn qua địa bàn thị xã Đức Phổ. Trên cơ sở đó
UBND thị xã Đức Phổ đã xây dựng dự thảo Kế hoạch hỗ trợ thi công thực hiện
dự án: Đường dây 220kV Quảng Ngãi - Quy Nhơn (Phước An) và gửi các Sở,
ngành góp ý. Hiện nay đang tiếp thu, hoàn chỉnh Kế hoạch để trình UBND tỉnh
thống nhất và tổ chức triển khai thực hiện. Dự kiến hoàn thành trong tháng
12/2021.
6.2. Cử tri phường Phổ Quang: Dự án điện chiếu sáng dọc đường tỉnh
lộ 627B đoạn qua địa bàn phường Phổ Quang đến cảng cá đã hoàn thành
đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, hiện nay đoạn đường từ nhà văn hóa tổ dân
phố Du Quang đến nhà bà Võ Thị Điệp ở tổ dân phố Hải Tân các linh kiện
lắp đặt về hệ thống điện thắp sáng bị hỏng hoàn toàn. Đề nghị cơ quan quản
lý sớm sửa chữa để đáp ứng nhu cầu phục vụ Nhân dân.
Trả lời: Dự án điện chiếu sáng dọc đường tỉnh lộ 627B đoạn qua địa bàn
phường Phổ Quang được UBND thị xã đầu tư hoàn thành năm 2020, góp phần
đảm bảo an toàn giao thông và văn minh đô thị. Trong thời gian khai thác, sử
dụng có một số đoạn tuyến bị hư hỏng cục bộ, UBND thị xã đã chỉ đạo đơn vị thi
công thực hiện nghĩa vụ bảo hành công trình, đến nay đã hoàn thành việc sửa
chữa, khắc phục đảm bảo hoạt động bình thường.
6.3. Cử tri phường Phổ Thạnh: Đề nghị lắp đặt đèn điện chiếu sáng
công cộng đoạn đường tránh phía Tây phường Phổ Thạnh.
Trả lời: Hiện trạng trên tuyến Quốc lộ 1 có nhiều đoạn chưa có hệ thống
đèn chiếu sáng, dẫn đến nguy cơ tìm ẩn tai nạn giao thông là rất cao. UBND thị
xã đã kiến nghị UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải tỉnh đề nghị Tổng Cục đường
bộ Việt Nam đầu tư hệ thống điện chiếu sáng, trong đó có tuyến tránh Sa Huỳnh.
Với tinh thần trách nhiệm, Ủy ban nhân dân thị xã luôn lắng nghe, tiếp thu
các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nghiêm túc xem xét, chỉ đạo các cơ quan chức
năng, Ủy ban nhân dân các xã, phường giải quyết theo thẩm quyền, báo cáo
Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã và
đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã theo Luật định. Tuy nhiên, trong điều kiện
nguồn lực còn hạn hẹp, những vụ việc cần phải kiểm tra, rà soát và kiến nghị cấp
thẩm quyền, nên không thể giải quyết thấu đáo, trọn vẹn tất cả các kiến nghị của
cử tri tại kỳ họp này. Rất mong cử tri chia sẻ.
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Trên đây là báo cáo của Ủy ban nhân dân thị xã Đức Phổ về kết trả lời
những ý kiến, kiến nghị của cử tri. Kính báo cáo HĐND thị xã./.
Nơi nhận:
- TT HĐND thị xã;
- CT, các PCT UBND thị xã;
- BTT UBMTTQVN thị xã;
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND
thị xã;
- HĐND, UBND các xã, phường;
- Văn phòng ĐKĐĐ-CN Đức Phổ;
- Phó Chánh VP;
- CVVPQuý;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Vũ Minh Tâm
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