
NỘI DUNG TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI  

Địa bàn: Huyện Khánh Vĩnh 

(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  xã Khánh Đông đề nghị Tỉnh quan tâm, sửa chữa đường Tỉnh lộ 

8 từ chợ Diên Xuân đến xã Khánh Bình, vì hiện nay đoạn đường này đã xuống 

cấp, gây nguy hiểm cho người dân tham gia giao thông.  

Đường Tỉnh lộ 8 dài 48,85km bắt đầu từ giao với Quốc lộ 1 tại thị trấn Diên 

Khánh, huyện Diên Khánh đến giáp với Quốc lộ 26 tại xã Ninh Xuân, thị xã Ninh 

Hòa.  

Trong các năm gần đây, bằng nguồn vốn sửa chữa điṇh kì, UBND tỉnh chỉ đaọ Sở 

Giao thông vận tải ưu tiên bố trí sửa chữa, nâng cấp, mở rộng mặt đường từ 3,5m đến 

5,5m một số đoạn từ km6+068 – km6+939, km8+267 – km9+190, km10+178 – 

km11+365, km11+365 – km13+422, km23+916 – km25+143, km25+143 – 

km27+000, km28+000 – km36+228 (láng bảo vệ mặt đường), km36+228 – km40+800 

(gia cố, láng bảo vệ mặt đường), km40+794 – km41+885, km42+399 – km43+246, 

km45+000 – km48+400.  

Theo kiến nghị của cử tri, đoạn chợ Diên Xuân đến xã Khánh Bình là đoaṇ từ 

lý trình km18+200 đến km25+260. Riêng trong năm 2018 hiện đang thực hiện 

bằng nguồn vốn sửa chữa vừa đoạn km18+012 – km18+925 với khối lượng mở 

rộng mặt đường, thảm tăng cường bê tông nhựa, xây dựng hệ thống thoát nước, bố 

trí an toàn giao thông. Dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối Quý IV/2018. 

Hiêṇ nay, UBND tỉnh đã có Quyết định số 3261/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 

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

trong đó có Công trình Sửa chữa đường ĐT.652H (Tỉnh lộ 8) 02 đoạn km13+440 – 

km17+500 (thảm bê tông nhựa dày 6cm trên mặt đường cũ 5,5m)  và km18+925 – 

km23+950 (tôn cao mặt đường cũ và láng nhựa mặt đường). Công trình triển khai 

thi công vào đầu năm 2019. Đoaṇ km23+950 – km25+143 đa ̃đươc̣ đầu tư nâng 

cấp mở rôṇg trong các năm trước như đa ̃nêu ở trên. 

Về công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên, UBND tỉnh đa ̃ chỉ đaọ Sở 

Giao thông vận tải thường xuyên kiểm tra, sửa chữa hư hỏng ổ gà, láng nhựa bảo 

vệ mặt đường tại vị trí trên, cụ thể: trong Quý I/2018 đã thực hiện vá ổ gà và láng 

nhựa mặt đường với khối lượng 1.685m2; Quý II/2018 đã thực hiện vá ổ gà và 

láng nhựa mặt đường tại 02 đoạn km23+000 – km23+150, km23+760 – km23+940 

với diện tích là 885m2. 

Trong thời gian sắp tới, UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải tiếp tục kiểm 

tra, sửa chữa đảm bảo giao thông khi có hư hỏng xảy ra, đảm bảo lưu thông và an 

toàn giao thông trong dịp cuối năm 2018. 
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2. Cử tri xã Khánh Đông đề nghị Tỉnh kiểm tra lại việc Hội Chữ thập đỏ 

Tỉnh xây dựng, hỗ trợ nhà ở tại địa phương. Vì hiện nay chất lượng các nhà vừa 

xây dựng xong đã xuống cấp, người dân không dám dọn vào nhà mới để ở. 

UBND tỉnh đã đề nghị Hội Chữ thập đỏ tỉnh xác minh lại nội dung kiến nghị 

của cử tri. Theo báo cáo của Hội Chữ thập đỏ tỉnh tại Công văn số 312/CTĐ-KH 

ngày 16/11/2018, Hội đã tổ chức đoàn đi xác minh lại 04 căn nhà tại xã Khánh 

Đông được hỗ trợ bởi Dự án “Xây mới 120 căn nhà có tính năng chống bão, lũ tính 

đến tác động của Biến đổi khí hậu cho người dân bị ảnh hưởng bởi Cơn bão số 

12”. Đoàn đã làm việc với UBND xã Khánh Đông và được biết tại buổi tiếp xúc cử 

tri HĐND tỉnh ngày 01/11/2018, lãnh đạo UBND xã có ý kiến góp ý về các trường 

hợp hỗ trợ nhà sau này của Hội Chữ thập đỏ theo hướng hỗ trợ xây tốt hơn (diện 

tích rộng hơn, không quét vôi mà sơn tường để chống thấm, nền lát gạch bông,…).  

Qua kiểm tra thực tế 04 căn nhà đã được xây dựng, đoàn xác minh của Hội 

Chữ thập đỏ khẳng định các hộ dân được hỗ trợ đều đang sinh sống tại đây, không 

có tình trạng xuống cấp, người dân không dám vào ở. 

Về chất lượng nhà được xây dựng theo thiết kế của Sở Xây dựng, đảm bảo 

chất lượng như thiết kế, dự toán, được giám sát bởi cán bộ tư vấn giám sát UNDP 

tại Khánh Hoà, Hội Chữ thập đỏ các cấp, UBND xã, thôn và hộ dân (vì cả 04 hộ 

dân đều đối ứng thêm tiền để xây dựng nhà rộng hơn). 

Như vậy, việc có ý kiến của cử tri cho rằng nhà do Hội Chữ thập đỏ tỉnh hỗ 

trợ vừa xây dựng xong đã xuống cấp, người dân không dám dọn vào ở là không có 

cơ sở. 

3. Hiện nay, việc khai thác cát tại các xã Khánh Phú, Sông Cầu, Khánh 

Đông, Khánh Trung gây ô nhiễm nguồn nước, sạt lỡ đất ảnh hưởng đến đời 

sống của người dân địa phương. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở ngành địa 

phương tăng cường kiểm tra thường xuyên sớm chấm dứt việc khai thác tại các 

địa phương này. 

Thời gian vừa qua, UBND tỉnh luôn liên tục chỉ đaọ các ngành, điạ phương 

tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm tình traṇg khai thác cát, sỏi trái phép trên điạ 

bàn tỉnh Khánh Hòa, đăc̣ biêṭ là trên điạ bàn Diên Khánh và Khánh Viñh. Các lưc̣ 

lươṇg chức năng ở hai điạ phương đa ̃thường xuyên kiểm tra, xử lý quyết liêṭ vi 

phaṃ. 

Ngày 02/10/2018, UBND tỉnh đa ̃ ban hành Quyết điṇh số 2918/QĐ-UBND 

thành lâp̣ Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra hoaṭ đôṇg, khai thác, vâṇ chuyển, kinh 

doanh cát, sỏi trên điạ bàn tỉnh Khánh Hòa. Theo đó, Đoàn kiểm tra thành lâp̣ các 

Tổ công tác theo 03 khu vưc̣ kiểm tra, trong đó có huyêṇ Khánh Viñh (thuôc̣ khu 

vưc̣ I). Đoàn kiểm tra liên ngành đa ̃ lâp̣ Kế hoac̣h số 2774/KH-ĐLN ngày 

23/10/2018, thời gian thưc̣ hiêṇ từ ngày 30/10/2018 đến 30/12/2018. Đoàn kiểm tra 

liên ngành kết thúc và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/12/2018. Từ đầu năm 
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đến nay ngành giao thông đa ̃tăng cường kiểm tra, xử phaṭ đối với phương tiêṇ chở 

cát vi phaṃ với số tiền gần 250 triêụ đồng, troṇg tâm là trên điạ bàn huyêṇ Diên 

Khánh và huyêṇ Khánh Viñh. 

Tiếp nhâṇ ý kiến cử tri, UBND tỉnh chỉ đaọ Đoàn kiểm tra liên ngành tiếp tuc̣ 

kiểm tra hoaṭ đôṇg khai thác, vâṇ chuyển kinh doanh cát, sỏi trên điạ bàn tỉnh 

Khánh Hòa kiểm tra xử lý và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh. 

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

Vĩnh đã tăng cường công tác giám sát hoạt động khai thác khoáng sản, kiểm tra 

các đơn vị đã được UBND tỉnh cho phép nạo vét, thu hồi khoáng sản cát làm 

VLXDTT tại xã Khánh Phú, xã Khánh Trung theo Kế hoạch bảo vệ môi trường đã 

được UBND huyện Khánh Vĩnh xác nhận, ngăn chặn hoạt động khai thác khoáng 

sản cát trái phép trên địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm theo thẩm quyền; 

đồng thời đã ban hành kế hoạch chi tiết bảo vệ khoáng sản chưa khai thác theo 

Quyết định số 354/QĐ-UBND ngày 08/02/2017 của UBND tỉnh phê duyệt phương 

án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

4. Cử tri xã Sông Cầu đề nghị Tỉnh làm việc với các Công ty đang hoạt 

động tại xã Sông Cầu, nhằm tạo điều kiện giải quyết việc làm cho người dân địa 

phương khi cụm Công nghiệp đi vào hoạt động. 

Hiện nay, Cụm công nghiệp Sông Cầu cơ bản hoàn thành đầu tư cơ sở hạ tầng 

kỹ thuật và đang thực hiện cắm mốc, bàn giao mặt bằng cho một số đơn vị đầu tư 

thứ cấp để triển khai đầu tư xây dựng. Dự kiến sau khi cụm công nghiệp Sông Cầu 

hoàn thành hạ tầng sẽ có 12 doanh nghiệp đi vào hoạt động, ước nhu cầu lao động 

làm việc trong Cụm công nghiệp khoảng 2.000 người tập trung các ngành nghề 

như: sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí và chế biến thực phẩm, nông lâm sản. 

Trong đó, 70% là lao động phổ thông còn lại là kỹ sư, công nhân kỹ thuật vận hành 

máy móc, nhân viên văn phòng, kế toán,… 

 UBND tỉnh đã có kết luận tại các văn bản (Thông báo số 141/TB-UBND 

ngày 13/3/2017, Thông báo số 144/TB-UBND ngày 13/3/2018, Thông báo số 

615/TB-UBND ngày 03/10/2018,…) chỉ đạo UBND huyện Khánh Vĩnh, Sở Lao 

động – Thương binh và Xã hội UBND, Sở Công Thương chủ động làm việc với 

Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa (đơn vị chủ đầu tư 

cụm công nghiệp Sông Cầu) để có kế hoạch định hướng đào tạo nghề cho người 

lao động trên địa bàn huyện ngay từ đầu năm 2018 để sau này đủ điều kiện được 

các nhà đầu tư thứ cấp xem xét tuyển vào làm việc tại các dự án trong Cụm công 

nghiệp.  

 UBND huyện Khánh Vĩnh đang làm việc với các doanh nghiệp dự kiến vào 

Cụm công nghiệp Sông Cầu (do phía Công ty TNHH Nhà nước một thành viên 

Yến sào Khánh Hòa cung cấp) để nắm nhu cầu lao động, chuẩn bị nguồn nhân lực 

cung ứng cho cụm công nghiệp. 

 Các Sở: Lao động – Thương binh và Xã hội, Công Thương tiếp tục phối hợp 

với UBND huyện Khánh Vĩnh, Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Yến sào 
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Khánh Hòa và các doanh nghiệp để có kế hoạch tuyển dụng lao động tại địa 

phương phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp, cụ thể: 

 - Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND huyện Khánh 

Vĩnh chỉ đạo các xã, thị trấn, Trường Trung cấp nghề dân tộc nội trú Khánh Vĩnh 

tuyên truyền, tư vấn nghề nghiệp, tổ chức tuyển sinh, đào tạo những ngành nghề 

liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong cụm công 

nghiệp. 

- Chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm Khánh Hòa thường xuyên cập nhật 

thông tin tuyển dụng tại cụm công nghiệp Sông Cầu tổ chức các phiên giao dịch 

việc làm tại địa phương. 

- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đẩy mạnh phối hợp với Đài Phát 

thanh và Truyền hình Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa thông tin, tuyên truyền về nhu 

cầu tuyển dụng lao động làm việc trong cụm công nghiệp Sông Cầu. 

5. Cử tri xã Khánh Hiệp đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các Sở ngành liên 

quan, sớm giải quyết dứt điểm vụ tranh chấp đất giữa các hộ dân (113 hộ) với 

Công ty Cổ phần trang trại dược liệu Liên Sơn và Công ty TNHH MTV Trầm 

Hương. Vì tình trạng tranh chấp đất kéo dài, gây ảnh hưởng rất lớn đến đời 

sống của người dân địa phương. 

Nội dung này, UBND tỉnh đã giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm 

tra và đã báo cáo đề xuất tại văn bản số 4746/STNMT-TTr ngày 31/10/2018. 

UBND tỉnh dự kiến tổ chức họp trước ngày 10/12/2018 để xem xét, chỉ đạo giải 

quyết vấn đề này. 

6. Hiện nay, Tỉnh có quy định cán bộ văn hóa -xã hội phụ trách lĩnh vực 

Vệ sinh an toàn thực phẩm tại các xã, thị trấn là không phù hợp, không đúng 

với công tác chuyên môn. Đề nghị Tỉnh quan tâm, điểu chỉnh quy định lại đối 

tượng phụ trách nội dung này. 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 43/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc 

hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai 

đoạn 2016-2020, tại Nghị quyết 106/NQ-CP ngày 10/10/2017, Chính phủ giao 

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn việc kiêm nhiệm nhiệm 

vụ theo dõi công tác an toàn thực phẩm đối với công chức cấp xã.  

Theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 

của Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng 

công chức xã, phường, thị trấn thì lĩnh vực y tế thuộc nhiệm vụ của chức danh 

công chức Văn hóa - Xã hội. Mặt khác, Công văn số 4432/BNV-CQĐP ngày 

21/8/2017 của Bộ Nội vụ về việc bố trí cán bộ theo dõi công tác an toàn thực phẩm 

cấp xã cũng khẳng định việc theo dõi công tác an toàn thực phẩm cấp xã giao cho 

công chức Văn hóa - Xã hội thực hiện là phù hợp. Do vậy, UBND tỉnh ban hành 

Quyết định 1284/QĐ-UBND ngày 11/5/2018 quy định việc phân công công chức 

Văn hóa - Xã hội cấp xã thực hiện nhiệm vụ theo dõi công tác an toàn thực phẩm 

tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa là đúng quy định. 


