
 

 

NỘI DUNG TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI  

Địa bàn: Huyện Diên Khánh 

(Trích từ Báo cáo số 246/BC-UBND ngày 30/11/2018 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7, 

HĐND tỉnh khóa VI) 

 

1. Cử tri thị trấn Diên Khánh kiến nghị lãnh đạo Đảng, chính quyền các 

cấp đẩy mạnh và tăng cường các biện pháp giám sát trong việc phòng chống 

tham nhũng góp phần làm trong sạch bộ máy Nhà nước. 

Hàng năm, UBND tỉnh đều ban hành Kế hoạch triển khai công tác phòng, 

chống tham nhũng; đồng thời, chỉ đạo các cấp, các ngành trên địa bàn toàn tỉnh 

khẩn trương ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện ngay từ đầu năm. Để đẩy 

mạnh và tăng cường các biện pháp giám sát trong việc phòng, chống tham 

nhũng, góp phần làm trong sạch bộ máy nhà nước và  triển khai thực hiện Kế 

hoạch số 35-KH/TU ngày 23/12/2016 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về thực hiện Nghị 

quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng (Khóa XII) và Kế hoạch số 45-

KH/TU ngày 22/3/2017 về thực hiện Kết luận 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ 

Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 3 (Khóa X); Kế hoạch số 08-

KH/TU ngày 01/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TU ngày 07/12/2015 của Bộ 

Chính trị đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 

12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phát hiện xử 

lý vụ việc, vụ án tham nhũng. UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành chủ động 

triển khai từ các giải pháp phòng ngừa đến phát hiện, xử lý tham nhũng, coi trọng 

công tác tuyên truyền, giáo dục, đấu tranh để phát hiện, ngăn chặn từ trong nội bộ 

cơ quan, tổ chức, đơn vị; tham mưu giải pháp đẩy nhanh việc thanh tra, kết luận 

những vụ việc tiêu cực, tham nhũng, lãng phí gây thất thoát tài sản nhà nước, không 

để kéo dài.  

Trong công tác thanh tra, kiểm tra, UBND tỉnh chỉ đạo sở, ngành tăng cường 

công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng và giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, tập 

trung vào các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng; thanh tra trách nhiệm người đứng 

đầu trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng; định kỳ có báo cáo kết quả rà soát 

các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện các biểu 

hiện vi phạm để có biện pháp giải quyết, xử lý kịp thời, nâng cao trách nhiệm người 

đứng đầu trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, giám sát việc thực thi chức trách công chức 

trong thi hành nhiệm vụ.  

Các cơ quan chuyên trách chống tham nhũng đã xác minh, điều tra làm rõ, 

xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật những vụ việc, vụ án tham nhũng với nguyên 

tắc: tích cực, khẩn trương; không phân biệt người thực hiện hành vi tham nhũng là 

ai, đã có dấu hiệu tội phạm phải khởi tố và khi đã kết luận có tội thì phải truy tố, 

xét xử. Đồng thời, đã chấn chỉnh, xử lý kịp thời vi phạm trong công tác phát hiện, 

xử lý tham nhũng; khắc phục tình trạng hành vi tham nhũng có dấu hiệu tội phạm 
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nhưng chỉ xử lý kỷ luật hành chính, kinh tế. Các cơ quan tiến hành tố tụng chấp 

hành nghiêm chế độ báo cáo theo quy định tại Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 7/7/2007 

của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ 

pháp luật trong việc điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng. 

Việc kê khai tài sản thu nhập của cán bộ, công chức và việc công khai, minh 

bạch trong các lĩnh vực về quản lý, sử dụng tài chính ngân sách; đầu tư xây dựng 

và mua sắm công; công tác tổ chức cán bộ; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt 

bằng; thủ tục hành chính; quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo,… bảo đảm cung 

cấp thông tin cho tổ chức, cá nhân theo quy định pháp luật, được các đơn vị thực 

hiện nghiêm túc theo quy định.  

Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng được cơ quan, tổ chức, đơn vị triển 

khai thực hiện tương đối đồng bộ, đạt được những kết quả nhất định; xây dựng các 

giải pháp để nâng cao chỉ số PCI và PAPI của tỉnh; các cuộc thanh tra khi phát 

hiện sai phạm được xử lý kịp thời, đúng pháp luật. Thành lập bộ chỉ số phục vụ 

phòng, chống tham nhũng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; xây dựng 

quy chế phối hợp trong việc quản lý, xử lý thông tin tiếp nhận đường dây nóng 

phòng chống tham nhũng do Thanh tra tỉnh quản lý. 

Bên cạnh đó, tăng cường hoạt động giám sát của HĐND các cấp đối với 

công tác phát hiện, xử lý tham nhũng. UBMTTQVN và các tổ chức thành viên của 

Mặt trận đã tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả Quyết định số 217-QĐ/TW 

của Bộ Chính trị về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ 

Chính trị về “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - 

xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”; phát 

huy quyền làm chủ và vai trò của nhân dân, vai trò của các cơ quan báo chí trong 

phát hiện, đấu tranh chống tham nhũng. 

Trong công tác tuyên truyền, Sở Tư pháp tiếp tục phối hợp với Đài Phát 

thanh - Truyền hình Khánh Hòa và các cơ quan trong tỉnh duy trì công tác tuyên 

truyền, phổ biến, nội dung các Luật mới phòng chống tham nhũng; phối hợp với 

Báo Khánh Hòa phát hành chuyên trang “Pháp luật và đời sống”, biên tập tin bài 

cho bản tin “Pháp luật và đời sống”; phối hợp với các sở, ngành có liên quan 

đăng tin bài trên Trang Thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh. 

Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa thường xuyên tuyên truyền, phổ 

biến chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nói chung và các quy định của 

Luật phòng, chống tham nhũng thông qua các tin, bài, chương trình thời sự, 

chuyên mục trên sóng Phát thanh; kịp thời phản ánh những vấn đề bức xúc của 

các tổ chức, cá nhân đến các cơ quan, đơn vị có liên quan trực tiếp để giải quyết, 

trả lời một cách thỏa đáng; đồng thời, cổ vũ, động viên kịp thời “Gương người 

tốt, việc tốt” về tinh thần, thái độ phục vụ, tinh thần đấu tranh chống tham nhũng 

của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong tỉnh; công khai kết quả công 

tác phòng, chống tham nhũng và việc phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. 

Nhìn chung, UBND tỉnh đã quan tâm, chỉ đạo sâu sát các cơ quan, đơn vị 

trên địa bàn toàn tỉnh thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; 
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việc phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng được tập trung chỉ đạo có 

hiệu quả; vụ việc, vụ án tham nhũng đều được làm rõ, xem xét xử lý thận 

trọng, nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật; một số vụ việc, vụ án có dấu 

hiệu tham nhũng tồn đọng, kéo dài từ nhiều năm đã được chỉ đạo xử lý. Công 

tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với việc phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án 

tham nhũng được tăng cường. Hoạt động của các cơ quan, đơn vị tham mưu có 

chức năng về phòng, chống tham nhũng, lãng phí các cấp đạt hiệu quả hơn; 

đồng thời, từng bước phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong 

công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng. Đảng, lãnh đạo chính 

quyền các cấp đã đẩy mạnh và tăng cường các biện pháp giám sát trong việc 

phòng, chống tham nhũng, góp phần làm trong sạch bộ máy nhà nước.  

2. Cử tri huyện Diên Khánh đề nghị Tỉnh có chính sách hỗ trợ một phần 

hoặc có chủ trương xã hội hóa từ nguồn đóng góp của phụ huynh học sinh để 

hỗ trợ thêm cho những người làm công tác cấp dưỡng, bảo mẫu ở các trường 

mầm non, tiểu học.  

Nhằm đảm bảo cho đội ngũ nhân viên nấu ăn ở các đơn vị sự nghiệp giáo dục 

công lập trên địa bàn tỉnh an tâm công tác, hạn chế tình trạng bỏ việc, góp phần 

nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là tăng cường chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ được 

phát triển toàn diện, UBND tỉnh có Công văn số 10053/UBND-KGVX ngày 

30/10/2018 giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, 

địa phương liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện xây dựng Đề án hỗ trợ kinh 

phí cho đội ngũ nhân viên nấu ăn ở các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập phù 

hợp với điều kiện kinh tế - xã hội chung của tỉnh và đặc thù của từng địa phương 

trong tỉnh, gửi các sở, ban, ngành, địa phương tham gia ý kiến trước khi trình 

UBND tỉnh xem xét ban hành thực hiện. 

3. Cử tri xã Diên Phú kiến nghị Tỉnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án 

điện chiếu sáng trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã để đảm bảo an toàn giao thông và 

phòng chống tệ nạn.  

Trên cơ sở đề nghị của UBND huyện Diên Khánh tại Tờ trình số 123/TTr-

UBND ngày 17/9/2018, UBND tỉnh có Công văn số 10507/UBND ngày 

16/10/2018 đồng ý chủ trương cho phép điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật công 

trình Hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên tuyến đường mở rộng Quốc lộ 1A, 

đoạn qua huyện Diên Khánh; yêu cầu UBND huyện Diên Khánh (chủ đầu tư) khẩn 

trương tổ chức lập hồ sơ điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình nêu trên, 

thực hiện thủ tục gửi Sở Xây dựng thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt; lựa 

chọn trực tiếp tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực để thực hiện thẩm tra hồ sơ 

báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình. 

4. Cử tri xã Diên Đồng kiến nghị: Hiện nay, người dân trồng mía gặp 

nhiều khó khăn do thời tiết nắng hạn kéo dài làm ảnh hưởng đến chất lượng 
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mía, giá thu mua mía không ổn định, nên đã chuyển đổi trồng cây dâu tầm hiệu 

quả hơn. Tuy nhiên, trồng cây dâu tằm không có trong danh mục được hỗ trợ 

sản xuất nông nghiệp…Vì vậy, người dân đề nghị UBND tỉnh có chính sách hỗ 

trợ cho các hộ dân này.  

UBND tỉnh đã ban hành chính sách hỗ trợ chuyển đổi cây trồng tại Quyết 

định số 1609/QĐ-UBND ngày 07/6/2018, cụ thể tại Điều 3 đã quy định cây dâu 

tằm cũng là đối tượng cây trồng được hỗ trợ. Yêu cầu UBND huyện Diên Khánh 

chỉ đạo UBND xã Diên Đồng triển khai phổ biến các nội dung tại Quyết định số 

1609/QĐ-UBND ngày 07/6/2018 đến nhân dân trong xã để đăng ký hỗ trợ trong 

năm 2019. 

5. Cử tri các xã Diên Thọ, Diên Tân đề nghị Tỉnh tăng cường công tác 

quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản, tiến tới 

việc thực hiện đấu thầu khai thác khoáng sản để tránh xảy ra tình trạng khai 

thác trái phép gây ô nhiễm môi trường và tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà 

nước 

 Ngoài các giải pháp chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, UBND huyện Diên 

Khánh đã tăng cường công tác tuyên truyền đến quần chúng nhân dân về hoạt động 

quản lý, khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản, cát, sỏi và đất san lấp làm 

vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn huyện. Mặt khác, UBND huyện đã tổ 

chức nhiều cuộc họp, ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo UBND cấp xã thực 

hiện tốt công tác quản lý tài nguyên khoáng sản chưa khai thác (Kế hoạch số 

58/KH-UBND ngày 04/4/2018, Kế hoạch số 144/KH-UBND,…). Các cơ quan 

chức năng của huyện và UBND các xã đã tổ chức nhiều đợt kiểm tra cao điểm và 

đột xuất. Kết quả, từ đầu năm đến nay đã phát hiện và xử lý 147 trường hợp khai 

thác, vận chuyển  không có nguồn gốc hợp pháp, để rơi vãi gây ô nhiễm môi 

trường, đã xử phạt với tổng số tiền 248,3 triệu đồng, giữ 16 ghe, 06 máy xúc, 05 

phà, tịch thu 656.1m3 cát; xử phạt 07 trường hợp tự ý cho mở đường vận chuyển 

qua đất canh tác để vận chuyển, làm bãi tập kết cát trái phép sử dụng đất sai mục 

đích với tổng số tiền 10,5 triệu đồng, các hộ dân đã rào chắn lại đường đi, dừng 

việc khai thác, vận chuyển cát tại vị trí trên. 

UBND huyện Diên Khánh khẳng định hiện nay không còn tình trạng neo đậu 

ghe hút, máy đào dọc sông Cái và nhánh sông Cái, toàn bộ ghe hút đã được đưa lên 

bờ. Tại các điểm được cấp phép, hiện tại, các phương tiện khai thác đều kéo cẩu 

lên tập trung tại bãi, đang thực hiện việc đăng ký, đăng kiểm theo quy định. 

Về công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản: 

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND về quy chế đấu 

giá quyền khai thác khoáng sản của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản 

do UBND tỉnh thành lập đối với các khu vực khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp 

phép khai thác của UBND tỉnh, Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 
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của UBND tỉnh ban hành nội quy đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với các 

khu vực khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép khai thác của UBND tỉnh Khánh 

Hòa, Quyết định số 3385/QĐ-UBND ngày 07/11/2018 phê duyệt Kế hoạch đấu giá 

quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Khánh 

Hòa năm 2019. Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, hướng dâñ các cơ quan, 

đơn vi ̣ thưc̣ hiêṇ Quy chế này; Xây dưṇg kế hoac̣h và hồ sơ mời đấu giá quyền 

khai thác khoáng sản hằng năm trình UBND tỉnh phê duyêṭ. 

6. Cử tri xã Diên Thọ đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư hệ 

thống cung cấp nước sinh hoạt cho 100 hộ dân thuộc thôn Phú Thọ, hiện nay 

vào mùa khô không có nước sinh hoạt.  

Hiện nay, nguồn nước cung cấp nước máy của Công ty Cổ phần cấp thoát 

nước chỉ cung cấp đến cuối xã Diên Thạnh và một phần dân cư đầu xã Diên Lạc – 

Diên Khánh. Từ xã Diên Lạc đến xã Diên Thọ đã có hệ thống cấp nước của Trung 

tâm nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn nên Công ty không thể dầu tư tuyến 

ống chồng lấn trong khu vực Diên Lạc và Diên Tân. 

7. Cử tri xã Diên Tân phản ánh Dự án Khu du lịch sinh thái vườn đồi do 

Công ty du lịch Á Châu làm chủ đầu tư triển khai quá chậm làm ảnh hưởng đến 

người dân. Đề nghị tỉnh kiểm tra tiến độ dự án và thông tin về dự án cho người 

dân biết.  

 Mục tiêu chính của dự án Du lịch sinh thái vườn đồi kết hợp trồng rừng 

tham quan du lịch Diên Tân là Khoanh nuôi bảo vệ rừng và trồng rừng mới; kết 

hợp với nuôi cá và tham quan du lịch dưới tán rừng.  

 Hiện nay, Nhà đầu tư đã thực hiện việc trồng rừng, do đó đối với chi tiết 

việc khoanh nuôi bảo về rừng và trồng rừng mới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Nông 

nghiệp và Nông thôn kiểm tra, báo cáo trước ngày 31/01/2019. 

8. Cử tri xã Diên Điền đề nghị Tỉnh có kế hoạch khảo sát và sửa chữa, 

nâng cấp hệ thống kênh xả lũ Hồ Am Chúa vì hiện nay bị sạt lở nặng nhằm 

đảm bảo việc sản xuất và việc đi lại của người dân.  

Ngày 02/10/2018, UBND tỉnh đã có Tờ trình số 10087/TTr-UBND kiến 

nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư quan tâm, xem xét hỗ trợ kinh phí 80 tỷ đồng để sửa 

chữa nâng cấp hệ thống kênh thoát lũ sau hồ Am Chúa (bao gồm hệ thống kênh 

liên xã Diên Sơn – Diên Điền – Diên Phú, tuyến mương Bầu Máng và 03 tuyến 

mương thoát lũ ở hạ lưu cầu Đá Lố) nhằm khắc phục tình trạng ngập lụt vào mùa 

mưa lũ của khu vực. Nếu được Trung ương hỗ trợ kinh phí, UBND tỉnh sẽ triển 

khai dự án trong năm 2019. 

9. Cử tri các xã Diên Thọ, Diên Phước, Diên Đồng đề nghị Tỉnh xem xét hỗ 

trợ tăng thêm kinh phí tiền điện cho các Hợp tác xã có trạm bơm tưới chủ động, 

để thực hiện việc bơm tưới phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. 
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Việc hỗ trợ kinh phí tiền điện để bơm tưới nước phục vụ sản xuất nông 

nghiệp được thực hiện theo Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của 

Chính phủ về việc Quy định chi tiết về gia sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ 

tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi. UBND tỉnh yêu cầu UBND 

huyện Diên Khánh chỉ đạo các đơn vị quản lý các trạm bơm rà soát diện tích tưới, 

tổng hợp báo cáo gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, trình 

UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí cấp bù thủy lợi phí trong năm 2019. 

10. Cử tri đề nghị Tỉnh cần có giải pháp (yêu cầu) đối với các đơn vị cung 

cấp dịch vụ viễn thông, internet khi tiến hành lắp đặt, đấu nối đường dây phải 

phối hợp với địa phương và đảm bảo an toàn, tránh để xảy ra tình trạng các 

đường dây lắp đặt không theo hệ thống gây mất an toàn cho người dân, nhất là 

trong mùa mưa bão. 

UBND tỉnh đã có Công văn số 11548/UBND-TH ngày 12/11/2018  yêu cầu 

các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết các kiến nghị nêu trên. 

11. Cử tri các xã Diên Tân, Diên Hòa, Diên Phước đề nghị Tỉnh quan tâm 

bố trí kinh phí cải tạo, nạo vét lòng hồ Láng Nhớt để đảm bảo đủ lượng nước 

tưới phục vụ hoạt động sản xuất nông nghiệp.  

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang tổ chức lập hồ sơ thiết kế Sửa 

chữa và nâng cao an toàn đập đối với 08 hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 

thuộc dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” do Ngân hàng Thế giới tài trợ, 

trong đó có hồ chứa nước Láng Nhớt, xã Diên Tân. Mục tiêu của dự án là sửa chữa, 

nâng cấp các hạng mục công trình (đập, cống, tràn, đường quản lý) và tăng cường 

năng lực quản lý vận hành để đảm bảo an toàn đập nhằm bảo vệ dân cư và cơ sở hạ 

tầng, kinh tế - xã hội vùng hạ du. Trong năm 2019 tổ chức lựa chọn nhà thầu và triển 

khai thi công xây dựng công trình. Đồng thời, UBND tỉnh  đã chỉ đạo Công ty 

TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa tiến hành kiểm tra, rà soát, 

đánh giá nhu cầu dùng nước và lập kế hoạch cải tạo, nạo vét phù hợp để đảm bảo 

mục đích cấp nước phục vụ sản xuất tại địa phương. 

12. Đề nghị Tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ việc đăng ký và cấp quyền sử 

dụng đất cho người dân vì hồ sơ đăng ký hiện nay còn tồn đọng nhiều tại chi 

nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.  

Qua rà soát lại nội dung kiến nghị của cử tri, thực tế cử tri phản ánh các hợp 

đồng đo đạc chậm làm ảnh hưởng đến tiến độ chuẩn bị hồ sơ giải quyết thủ tục hành 

chính lĩnh vực đất đai. 

Từ đầu năm 2018 đến nay, nhu cầu đo đạc để thực hiện việc chuyển nhượng, 

thừa kế, tặng cho, tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp đổi lại giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất của người dân huyện Diên Khánh tăng đột biến. Đến nay, 

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Diên Khánh đã đo đạc xong 3.552 hợp 

đồng. Mặc dù có nhiều cố gắng nhưng vẫn không thể giải quyết đo đạc kịp thời cho 

người dân.  
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Tại thời điểm ngày 10/11/2018, ngày nhận được thông báo ý kiến của cử tri 

Diên Khánh phản ánh việc chậm giải quyết hồ sơ đo đạc, hồ sơ còn tồn đọng trên 

140 hồ sơ. Để giải quyết nhanh các hợp đồng đo đạc này, Văn phòng Đăng ký Đất 

đai tỉnh đã tăng cường thêm 2 tổ máy đo đạc, giúp cho Chi nhánh Diên Khánh giải 

quyết hồ sơ tồn đọng. 

Đến ngày 26/11/2018 đã giải quyết đo đạc được 90 hồ sơ và đang biên tập xuất 

bản vẽ, nếu không có mưa bão sẽ hoàn thành đo đạc. Dự kiến sẽ giải quyết xong hồ 

sơ đo đạc tồn đọng trước ngày 15/12/2018. 

13. Cử tri xã Diên Tân kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm mở rộng 

Hương lộ 62, đoạn từ đường rẽ vào khu khai thác đá đến xã Khánh Phú. Hiện nay, 

đoạn đường này có nhiều xe ô tô tải trọng lớn lưu thông nên tiềm ẩn nguy hiểm 

cho người tham gia giao thông. 

UBND tỉnh đã có Quyết định số 3261/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 về việc 

phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sửa chữa công trình giao thông năm 2019, trong 

đó tuyến đường ĐT.653D (Hương lộ 62), đoạn tuyến kiến nghị trên (từ Km4+879 

đến Km11+072 qua huyện Diên Khánh và huyện Khánh Vĩnh) sẽ được đầu tư sửa 

chữa, mở rộng mặt đường từ 3,5m lên 5,5m bằng kết cấu đá dăm láng nhựa, bổ 

sung hệ thống thoát nước và hệ thống an toàn giao thông với kinh phí dự kiến 6,6 

tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh. Công trình sẽ được Sở Giao thông vận tải 

triển khai thi công vào đầu năm 2019.  

14. Cử tri xã Diên An kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm bổ sung 

chế độ thai sản cho người hoạt động không chuyên trách ở các xã, thị trấn. 

Hiện nay, các đối tượng này không được hưởng chế độ thai sản theo Luật Bảo 

hiểm xã hội. 

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, từ ngày 01/01/2016, 

người hoạt động không chuyên trách cấp xã thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội 

bắt buộc, mức đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất bằng 22% mức lương cơ sở (người 

hoạt động không chuyên trách đóng 8% và UBND xã được ngân sách nhà nước 

cấp đóng 14%). Như vậy, người hoạt động không chuyên trách cấp xã không tham 

gia bảo hiểm xã hội cho chế độ ốm đau, thai sản  Luật Bảo hiểm xã hội cũng chưa 

quy định để được giải quyết chế độ thai sản. Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ tiếp thu ý 

kiến, kiến nghị đến Bảo hiểm xã hội Việt Nam để kiến nghị cấp có thẩm quyền 

xem xét. 

15. Cử tri xã Diên An kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh 

tiến độ thi công nạo vét cống dọc tuyến đường 23/10 để đảm bảo an toàn và đời 

sống sinh hoạt cho người dân. 

Công trình xử lý, khắc phục hệ thống thoát nước Quốc lộ 1C đoạn Km15+050 

- Km17+000, tỉnh Khánh Hòa do Tổng cục Đường bộ Việt Nam phê duyệt chủ 

trương đầu tư và phê duyệt Hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình, Sở 
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Giao thông vận tải Khánh Hoà được Tổng cục Đường bộ Việt Nam uỷ quyền làm 

Chủ đầu tư. 

Khối lượng thi công chủ yếu bao gồm lắp đặt cống dọc và hố thu bên trái 

tuyến đoạn từ Km15+005 đến Km16+210 (dài 1.200m) và nạo vét rãnh dọc hiện 

hữu bên phải tuyến đoạn từ Km15+181 đến Km16+290. Hiện đã thực hiện xong 

nạo vét rãnh dọc hiện hữu bên phải tuyến trong tháng 8 năm 2018 và đã hoàn thành 

việc đổ bê tông các cấu kiện đúc sẵn: Gối cống, hố thu, đan chìm, cống bêtông ly 

tâm D1200, D1000, D800, đang thi công lắp đặt cống D1200 đoạn đầu phía bên 

trái tuyến. 

Qua thực tế triển khai thi công các hạng mục công trình đã có các phát sinh 

những khó khăn phải điều chỉnh Hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật. Để đảm bảo an 

toàn kết cấu công trình, đảm bảo hoàn thành công trình trong năm 2018, Sở Giao 

thông vận tải đã kiến nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam xem xét điều chỉnh quy 

mô xây dựng công trình tại Công văn số 2631/SGTVT-GTNT ngày 08/10/2018 và 

Công văn số 2976/SGTVT-GTNT ngày 08/11/2018 với nội dung bổ sung khối 

lươṇg thi công hê ̣thống thoát nước và điều chỉnh biêṇ pháp thi công 

Ngày 09/11/2018, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có Công văn số 

7555/TCĐBVN-ATGT chấp thuận điều chỉnh, bổ sung khối lượng và uỷ quyền Sở 

Giao thông vận tải thẩm định, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung các hạng mục nêu 

trên. 

Hiện nay, UBND tỉnh chỉ đaọ Sở Giao thông vận tải đôn đốc đơn vị thi công 

đẩy nhanh tiến độ lắp đặt cống D1200, bổ sung xe máy thiết bị để triển khai thêm 

các mũi thi công nhằm hoàn thành công trình trong năm 2018. Tuy nhiên, do thời 

tiết không thuận lợi, mưa nhiều nên cũng ảnh hưởng phần nào tiến độ thi công.  

16. Cử tri xã Diên Thạnh nhiều lần kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh khai 

thông cống thoát nước dọc quốc lộ 1A, tại khu vực nhà ông Hai Sẽ thôn Phú 

Khánh Trung nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Hiện nay cống này 

không thoát nước được nên vào mùa mưa liên tục bị ngập úng cục bộ. 

Tiếp nhâṇ kiến nghi ̣cử tri, trong tháng 11/2018, UBND tỉnh chỉ đaọ Sở Giao 

thông vâṇ tải phối hơp̣ Chi cuc̣ Quản lý đường bô ̣III.3, UBND huyện Diên Khánh 

tổ chức rà soát toàn bộ đoạn tuyến Quốc lộ 1 qua địa bàn huyện Diên Khánh để 

xem xét bổ sung các vị trí bị ngập úng cần đề nghị xử lý cải tạo hệ thống thoát 

nước dọc và thoát nước ngang trên tuyến, báo cáo Tổng cuc̣ Đường bô ̣Viêṭ Nam 

và Bộ Giao thông vâṇ tải xem xét. UBND tỉnh giao Sở Giao thông vâṇ tải tiếp tuc̣ 

đôn đốc Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Bộ Giao thông vâṇ tải sớm giải quyết 

kiến nghi ̣trên trong năm 2019. 

 


