
NỘI DUNG TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI  

PHẦN CHUNG VÀ KIẾN NGHỊ NHIỀU LẦN 

(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) 

I. VỀ TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG, ĐẢM BẢO AN NINH 

TRẬT TỰ XÃ HỘI 

Tình trạng vi phạm an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh gia tăng, nạn 

cướp giật, trộm cắp, số đề, ma túy,  nhất là hình thức cho vay nặng lãi (tín dụng 

đen) trên địa bàn thành phố Nha Trang, thành phố Cam Ranh và huyện Vạn 

Ninh hiện nay đang gia tăng gây lo lắng, bức xúc trong Nhân dân. Đề nghị 

UBND tỉnh chỉ đạo ngành công an và các địa phương có kế hoạch và biện pháp 

để ngăn chặn kịp thời hạn chế tình trạng trên.  

- Về tình trạng vi phạm an toàn giao thông: 

Trong thời gian quan, lực lượng Công an tăng cường tuần tra, kiểm soát, đồng 

thời, phối hợp với Thanh tra giao thông xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự 

an toàn giao thông (TTATGT), nhất là các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai 

nạn giao thông. Qua đó, đã phát hiện 25.646 trường hợp vi phạm TTATGT đường 

bộ, đường sắt, đường thủy; xử phạt hành chính 24.558 trường hợp với số tiền 15,769 

tỷ đồng; tước giấy phép lái xe 1.629 trường hợp; tạm giữ 2.938 phương tiện các loại. 

 Với nỗ lực nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông và kéo giảm tai nạn 

giao thông, lực lượng Công an phối hợp các ban, ngành, đoàn thể, địa phương, các 

cơ quan truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền về TTATGT như: xây 

dựng 30 phóng sự, 81 tin bài tuyên truyền về TTATGT đường bộ, đường sắt, 

đường thủy nội địa và công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm của lực lượng 

CSGT; cấp, phát 230 đĩa CD, 25.750 tờ rơi, thư bướm có nội dung tuyên truyền về 

TTATGT; tặng 558 áo phao cho các em học sinh. Tổ chức 87 buổi tuyên truyền 

các quy định của pháp luật về an toàn giao thông bằng nhiều hình thức cho học 

sinh và nhân dân, cán bộ trên địa bàn tỉnh với hơn 30.234 lượt người tham dự.  

 Do vậy, đã kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh, tai nạn giao thông 

đường bộ - đường sắt giảm trên cả 03 tiêu chí so với năm 2017: số vụ giảm 14,2% 

(145/169), số người chết giảm 5,2% (147/155), số người bị thương giảm 33,3% 

(36/54). Không để xảy ra tai nạn giao thông đường thủy nội địa. 

Thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban ATGT tỉnh, để tiếp tục đảm bảo 

TTATGT trên địa bàn tỉnh, hạn chế các hành vi vi phạm về TTATGT, Công an tỉnh 

đã ban hành Công văn số 1180/CV-PV11(CS) ngày 25/6/2018 và Công văn số 

2515/CV-PV01(CS) ngày 08/11/2018 chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực 

hiện đồng bộ các biện pháp nhằm hạn chế các hành vi vi phạm về TTATGT, tăng 

cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT, xử lý các xe 

ô tô điện chạy thí điểm chạy sai tuyến; tăng cường công tác tuyên truyền đến đông 

đảo nhân dân, chú trọng tuyên truyền về đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông 

bằng xe máy điện, xe đạp điện; phòng chống đua xe trái phép,... 
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Ngành Công an đã thực hiện đồng bộ các biện pháp từ tham mưu, tuyên truyền, 

giáo dục, tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm,... nhằm hạn chế các hành vi vi phạm về 

TTATGT, làm giảm tai nạn giao thông. Nguyên nhân chủ yếu và trực tiếp dẫn đến 

vi phạm TTATGT và tai nạn giao thông đó là ý thức chấp hành luật giao thông của 

người dân. 

- Về tình trạng cướp giật, trộm cắp, số đề, cho vay nặng lãi: 

Ngay từ đầu năm 2018, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo lực lượng Công an 

triển khai nhiều biện pháp đảm bảo trật tư an toàn xã hội. Công an tỉnh cũng đã chủ 

động xây dựng các kế hoạch, phương án, tổ chức các dợt cao điểm tấn công trấn áp 

tội phạm, tăng cường lực lượng tuần tra, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, 

chống các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm. 

Tính đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 642 vụ phạm pháp hình sự (riêng Nha 

Trang 320 vụ, Cam Ranh 80 vụ, Vạn Ninh 53 vụ), trong đó, cướp giật tài sản xảy 

ra 41 vụ - so với cùng kỳ năm 2017, giảm 05 vụ (riêng Nha Trang 27 vụ - so với 

năm 2017, không tăng, không giảm; Cam Ranh 13 vụ - so với năm 2017, tăng 01 

vụ; Vạn Ninh 02 vụ - so với năm 2017, giảm 01 vụ); trộm cắp tài sản xảy ra 315 vụ 

- so với cùng kỳ năm 2017, tăng 20 vụ (riêng Nha Trang 163 vụ - so với năm 2017, 

tăng 17 vụ; Cam Ranh 37 vụ - so với năm 2017, tăng 03 vụ; Vạn Ninh 16 vụ - so 

với năm 2017, tăng 06 vụ). Số vụ trộm cắp tài sản tăng do nhiều nguyên nhân, 

trong đó có việc các đối tượng hoạt động di động, khó nắm bắt tình hình đối tượng, 

nhiều đối tượng trộm cắp ở các địa phương khác tập trung đến Khánh Hòa hoạt 

động, một số vụ do tài sản trộm cắp chưa đủ cấu thành tội phạm, không thể xử lý 

hình sự nên các đối tượng này không sợ, tiếp tục gây án. 

Đối với tệ nạn cờ bạc nói chung, số đề nói riêng, Công an tỉnh đã đẩy mạnh 

đấu tranh, qua đó, phát hiện, triệt phá 84 vụ - 477 đối tượng hoạt động cờ bạc; khởi 

tố 08 vụ - 32 đối tượng; xử lý hành chính 393 đối tượng với số tiền 559,2 triệu 

đồng; đang củng cố hồ sơ xử lý 52 đối tượng còn lại. 

Hoạt động cho vay lãi nặng thường núp bóng dưới các hình thức kinh doanh 

dịch vụ cầm đồ, dịch vụ bán vé máy bay, mua bán xe cũ,… với nhiều thủ đoạn 

hoạt động và che giấu rất khó phát hiện, xử lý. Hoạt động này thường kéo theo việc 

đòi nợ, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, lực lượng Công an đã điều tra, xử lý 

nhiều vụ cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản, bắt giữ người trái pháp luật liên 

quan đến hoạt động này, tuy nhiên việc xử lý hanh vi cho vay nặng lãi rất khó do 

thiếu chứng cứ. Ngày 12/9/2018, Công an thành phố Nha Trang đã bắt giữ 02 đối 

tượng có hành vi cố ý gây thương tích và cho vay nặng lãi. 

 Công an tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản số 1129/CAT-PV01(CS) ngày 

12/11/2018 chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tăng cường tấn công, trấn áp 

các loại tội phạm ma túy, trộm cắp, cướp giật tài sản, cho vay nặng lãi và đã ban 

hành nhiều văn bản chỉ đạo trên lĩnh vực phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma 

túy; đấu tranh với tội phạm, tệ nạn cờ bạc dưới mọi hình thức. Công an các đơn vị, 

địa phương đã triển khai thực hiện một cách nghiêm túc và thu được những kết quả 

nổi bật nêu trên. Hiện nay, nhiều đơn vị, địa phương đang tiếp tục lập các Kế 

hoạch, Chuyên án đấu tranh với các loại tội phạm này.  
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- Về tình trạng tội phạm và tệ nạn ma túy: 

Thực hiêṇ các chủ chương, quan điểm của Đảng, Chính phủ về công tác 

phòng, chống ma túy, hàng năm, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đều xây dưṇg các kế hoac̣h, 

chương trình và nhiều văn bản chỉ đạo quyết liệt các cấp ủy Đảng, chính quyền, 

các cơ quan chức năng triển khai đồng bô ̣các biêṇ pháp phòng, chống ma tuý trên 

điạ bàn tỉnh. Các lưc̣ lươṇg chức năng đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp, mở 

nhiều đợt cao điểm đấu tranh trấn áp mạnh mẽ tội phạm ma túy trên địa bàn; trong 

năm 2018, đã phát hơn 16.600 tờ rơi, tổ chức 55 lớp tập huấn, 460 buổi tuyên 

truyền về hậu quả, tác hại của ma túy, kỹ năng phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn ma túy 

với hơn 163.000 lượt cán bộ, nhân dân tham dự; qua đó, nhân dân đã cung cấp trên 

395 tin có giá trị giúp các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ 139 vụ - 181 đối 

tượng phạm tội về ma túy (trong đó, lực lượng Công an 115 vụ -154 đối tượng; Lực 

lượng Bộ Đội Biên phòng 19 vụ - 21 đối tượng; An ninh sây bay 05 vụ - 06 đối 

tượng) - tăng 66 vụ so năm 2017 (115/73) – 90,4%; trong đó có nhiều vụ tính chất, 

mức độ phạm tội nghiêm trọng, phức tạp, lượng ma túy thu được lớn hơn nhiều so 

với năm 2017 (tăng hơn 4,3 lần (5.847,9737g/1.330,1235g). Phát hiện, xử phạt 

hành chính 161 trường hợp tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy với số tiền 

124,075 triệu đồng. Lập hồ sơ giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Nghị định số 

111/CP 45 trường hợp. Đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 124 trường hợp (tăng 27 

trường hợp so với năm 2017 (124/97).  

Riêng trên địa bàn thành phố Nha Trang, Cam Ranh và huyện Vạn Ninh, các 

lực lượng chức năng đã phát hiện bắt 122 vụ - 158 đối tượng phạm tội về ma túy – 

chiếm tỉ lệ 87,8% số vụ phạm tội về ma túy bị phát hiện trên toàn tỉnh, so với năm 

2017 tăng 57 vụ - 56 đối tượng; cụ thể: Nha Trang: 86 vụ - 107 đối tượng (tăng 42 

vụ - 37 đối tượng), Cam Ranh 27 vụ - 41 đối tượng (tăng 12 vụ - 16 đối tượng), 

Vạn Ninh 09 vụ - 10 đối tượng (tăng 03 vụ - 04 đối tượng). Phát hiện, xử phạt phạt 

hành chính 42 trường hợp tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy với số tiền 40,75 

triệu đồng. Lập hồ sơ giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Nghị định 111/CP 32 

trường hợp; đưa vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc 99 trường hợp (tăng 17 trường hợp 

so với năm 2017). 

Tính đến ngày 15/11/2018, toàn tỉnh có 8/9 huyện, thị xã, thành phố - 1.396 

người nghiện ma túy hồ sơ quản lý ở 107/140 xã, phường, thị trấn; trong đó 23 xã, 

phường, thị trấn trọng điểm loại III về ma túy – so với cuối năm 2017 tăng 101 

người nghiện (1.396/1.295), tăng 06 xã, phường, thị trấn có ma túy (107/101), tăng 

03 xã, phường trọng điểm loại III về ma túy (23/20). Riêng địa bàn Nha Trang, 

Cam Ranh, Vạn Ninh có tổng số 775 người nghiện – chiếm 55,5% người nghiện 

toàn tỉnh; cụ thể: Nha Trang 398 người - giảm 47 người (398/445), Cam Ranh 196 

người – tăng 13 người (196/183), Vạn Ninh 181 người – giảm 13 người (181/194). 

Mặc dù lực lượng các lưc̣ lươṇg chức năng đã tập trung thực hiện nhiều giải 

pháp, mở nhiều đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm ma túy trên địa bàn nhưng 

tình hình tội phạm và người nghiện vâñ có xu hướng gia tăng. Nguyên nhân chủ 

yếu là do tính chất siêu lợi nhuận mà ma túy mang lại và tính ẩn của tội phạm ma 

túy nên các đối tượng đã bất chấp những tác hại của ma túy đối với xã hội và 

những quy định nghiêm khắc của pháp luật để thực hiện tội phạm; các đối tượng 
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thường lợi dụng các địa điểm, các khu vực địa hình phức tạp, tình hình dân cư 

không ổn định để hoạt động phạm tội nhằm tránh sự theo dõi, phát hiện, dễ dàng 

tẩu thoát, tiêu hủy tang vật khi bị các lực lượng chức năng truy bắt; trong khi đó 

công tác quản lý đối với một số lĩnh vực còn lỏng lẻo, nhất là trong các hoạt động 

kinh doanh quán Bar, vũ trường, khách sạn, karaoke, nhà nghỉ, nhà trọ,… tạo điều 

kiện cho tội phạm và tệ nạn ma túy phát sinh. Bên cạnh đó, hầu hết số người 

nghiêṇ ma tuý có lối sống buông thả, thực dụng, không làm chủ bản thân dễ dàng 

bi ̣baṇ bè, đối tươṇg xấu lôi kéo; sự phối hợp quản lý con em giữa gia đình, nhà 

trường, xã hội và các đoàn thể chưa đồng bộ; công tác cai nghiện, quản lý sau cai 

nghiện còn nhiều lúng túng, chưa thật sự hiệu quả dẫn đến tình trạng tái nghiện 

cao.  

Để đảm bảo tình hình TTATGT và nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng 

chống các loại tội phạm nói chung, tội phạm cướp giật, trộm cắp, đánh bạc, ma túy, 

cho vay nặng lãi nói riêng; trong thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với các 

sở, ban ngành, đoàn thể liên quan tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức tự, trách 

nhiệm của người dân; phát động quần chúng tham gia đấu tranh, phòng chống tội 

phạm; tăng cường tuần tra kiểm soát, tiếp cận địa bàn, đối tượng; tập trung rà soát 

nắm chắc thực trạng người nghiện ma tuý trên địa bàn, từ đó phân loại để quản lý, tổ 

chức cai nghiện bằng các biện pháp, hình thức phù hợp. Trước mắt, Công an tỉnh sẽ 

mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo TTATXH, TTATGT, phục vụ 

nhân dân vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Mong cử tri và nhân dân tiếp 

tục giúp đỡ, tham gia tích cực vào công tác này, kịp thời phát hiện những trường hợp 

có dấu hiệu vi phạm, những đối tượng hoạt động phạm tội, cung cấp thông tin cho 

lực lượng Công an để xử lý kịp thời. 

II. CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ SAU BÃO SỐ 12  

1. Cử tri Diên Khánh đề nghị Tỉnh sớm giải quyết hỗ trợ đợt 2 cho người 

dân bị thiệt hại cây trồng, vật nuôi do bão 12 gây ra theo Nghị định số 

02/2017/NĐ-CP về cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục 

sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. 

Để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do bão 12 gây ra nặng nề, UBND 

tỉnh đã quyết định hỗ trợ sản xuất nông nghiệp cho người dân có thiệt hại do 

bão gây ra theo quy định của Nghị định số 02/2017/NĐ-CP với tổng kinh phí 

264,078 tỷ đồng; đồng thời chỉ đạo các địa phương tiếp tục rà soát, tổng hợp 

nhu cầu hỗ trợ bổ sung gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, 

tổng hợp, trình UBND tỉnh quyết định. Đến nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn đã có Công văn 3223/SNN-CCTL ngày 08/11/2018 đề nghị hỗ trợ bổ 

sung cho 1.504 hồ sơ với số tiền là 6,156 tỷ đồng. Tuy nhiên, nội dung thẩm 

định và đề xuất của Sở Nông nghiệp không cụ thể, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở 

phối hợp với các địa phương, xem xét từng trường hợp và có đề xuất, kiến nghị 

chi tiết để có cơ sở xem xét việc hỗ trợ. 

2. Cử tri huyện Vạn Ninh đề nghị Tỉnh cần hỗ trợ cho dân nuôi trồng 
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thuỷ sản trong bờ (ốc hương, tôm,…) bị thiệt hại; đồng thời, đẩy mạnh việc hỗ 

trợ người dân (vay vốn, hỗ trợ lãi suất; giống cây trồng, vật nuôi;...) để khôi 

phục sản xuất.  

Xem xét hỗ trợ cho các hộ nuôi trồng thủy sản trên lồng, bè bị thiệt hại kê 

khai sau ngày 15/01/2018, trong đó có 33 trường hợp tại xã Vạn Thạnh. 

Việc hỗ trợ cho người dân sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do thiên tai 

trong đó có nuôi trồng thủy sản (trên bờ và dưới nước) được thực hiện theo quy 

định của Nghị định 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, 

chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do 

thiên tai, dịch bệnh và Quyết định số 2229/QĐ-UBND ngày 04/8/2017 của UBND 

tỉnh Khánh Hòa về mức hỗ trợ cụ thể giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi 

phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.  

Để hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại về sản xuất nông nghiệp do bão số 12 

gây ra, UBND huyện Vạn Ninh đã rà soát tổng hợp, đề xuất các trường hợp hỗ 

trợ từ UBND các xã, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, 

trình UBND tỉnh để hỗ trợ. UBND tỉnh đã có các Quyết định số 319/QĐ-UBND 

ngày 26/01/2018, số 1000/QĐ-UBND ngày 17/4/2018 và số 1001/QĐ-UBND 

ngày 17/4/2018 về bổ sung có mục tiêu năm 2018 cho các huyện, thị xã, thành phố 

để hỗ trợ thiệt hại về nông nghiệp do bão số 12 theo quy định tại Nghị định số 

02/2017/NĐ-CP của Chính phủ; trong đó, kinh phí hỗ trợ về nuôi trồng thủy sản 

trên toàn tỉnh là 83,556 tỷ đồng, huyện Vạn Ninh được phân bổ 38,1 tỷ đồng. 

- Đối với kiến nghị hỗ trợ cho dân nuôi trồng thủy sản trong bờ (ốc hương, 

tôm,…) bị thiệt hại: 

Tại Điều 4 Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ 

quy định điều kiện hỗ trợ cho các hộ sản xuất bị thiệt hại khi đáp ứng tất cả các 

điều kiện sau: 

+ Sản xuất không trái với quy hoạch, kế hoạch và hướng dẫn sản xuất nông 

nghiệp của chính quyền địa phương. 

+ Có đăng ký kê khai ban đầu được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận đối 

với chăn nuôi tập trung (trang trại, gia trại, tổ hợp tác, hợp tác xã) và nuôi trồng 

thủy sản (theo Mẫu số 6 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này) hoặc giấy 

chứng nhận kiểm dịch (nếu có). Các hộ chăn nuôi tập trung kê khai trong thời gian 

15 ngày kể từ khi bắt đầu chăn nuôi; trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ khi 

nhận được bản kê khai, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận 

vào kê khai. Các hộ nuôi trồng thủy sản thực hiện kê khai và được xác nhận ngay 

khi thực hiện nuôi trồng. 

+ Thiệt hại xảy ra khi đã thực hiện đầy đủ, kịp thời các biện pháp phòng 

ngừa, ứng phó với thiên tai, dịch bệnh theo sự hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan 

chuyên môn và chính quyền địa phương. 
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Qua thẩm định hồ sơ của các hộ nuôi trồng thủy sản trong bờ bị thiệt hại do 

bão số 12 trên địa bàn huyện Vạn Ninh, các trường hợp trên không đủ điều kiện hỗ 

trợ theo quy định Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ. 

UBND tỉnh đã có Công văn số  11690/UBND-KT ngày 16/11/2018 kiến 

nghị Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn cho phép sử dụng giấy tờ mua bán hoặc hoá đơn mua giống để làm 

cơ sở pháp lý hoàn tất thủ tục hỗ trợ đối với các hộ nuôi trồng thuỷ sản bị thiệt hại 

do Bão số 12 năm 2017. Đa số các hội nuôi thuỷ sản đều không kê khai ban đầu; 

riêng đối với việc cấp giấy kiểm dịch đối với các hộ mua giống thuỷ sản từ các 

huyện trong địa bàn tỉnh Luật Thú y không bắt buộc. Thực tế, các hộ nuôi trồng 

thuỷ sản chỉ cung cấp được hoá đơn và hợp đồng mua bán giống, không có giấy 

chứng nhận kiểm dịch. 

- Đối với kiến nghị đẩy mạnh việc hỗ trợ người dân (vay vốn, hỗ trợ lãi suất; 

giống cây trồng, vật nuôi,…) để khôi phục sản xuất. 

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 về 

chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và Nghị định số 

116/2018/NĐ-CP ngày 07/9/2018 về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 

55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 trên. 

Hiện nay, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã và đang triển khai các chính 

sách của Chính phủ hỗ trợ vay vốn tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông 

thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống của nông dân, cư 

dân ở nông thôn và hỗ trợ lãi suất vốn vay thương mại đối với các khoản vay dài 

hạn, trung hạn, ngắn hạn để mua máy, thiết bị nhằm giảm tổn thất trong nông 

nghiệp. Ngoài ra, UBND tỉnh Khánh Hoà đã ban hành  Quyết định số 1609/QĐ-

UBND ngày 07/6/2018 ban hành quy định thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển 

nông nghiệp và dịch vụ nông thôn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2017-

2020, trong đó có chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay để phát triển sản xuất diêm 

nghiệp và ngành nghề nông thôn. UBND tỉnh cũng đã yêu cầu UBND huyện Vạn 

Ninh chỉ đạo các địa phương và các cơ quan chức năng tuyên truyền, phổ biến các 

chính sách này để người dân có thể tham gia. 

Người dân có nhu cầu vay vốn liên hệ với các ngân hàng tại địa phương để 

được hỗ trợ. Bên cạnh đó, ngày 24/10/2018, UBND huyện Vạn Ninh đã làm việc, 

tiếp tục đề nghị Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội, chi nhánh các ngân 

hàng trên địa bàn huyện tiếp tục quan tâm, hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn vốn, 

tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hộ dân trong phạm vi thuộc thẩm quyền; phối 

hợp với UBND huyện giải quyết các vấn đề bức xúc của người dân, các kiến nghị 

của khách hàng. 

- Đối với kiến nghị xem xét hỗ trợ cho các hộ nuôi trồng thủy sản trên lồng, 

bè bị thiệt hại kê khai sau ngày 15/01/2018, trong đó có 33 trường hợp tại xã Vạn 

Thạnh. 

Để hỗ trợ thiệt hại sau cơn bão số 12, sau nhiều lần gia hạn, UBND tỉnh có 

Công văn số 256/UBND-VP ngày 09/01/2018 yêu cầu các địa phương khẩn trương 
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thống kê thiệt hại về lĩnh vực nông nghiệp đối với các đối tượng có đầy đủ hồ sơ 

theo quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP trước ngày 15/01/2018. Qua tổng 

hợp Tờ trình của các địa phương, UBND tỉnh quyết định hỗ trợ khôi phục sản xuất 

nông nghiệp cho người dân có thiệt hại do bão số 12 gây ra với tổng kinh phí là 

264,078 tỷ.  Đến nay, các địa phương đã cơ bản hoàn thành việc hỗ trợ cho người 

dân. 

Qua quá trình thực hiện công tác hỗ trợ, một số địa phương tiếp tục đề nghị 

xem xét, hỗ trợ cho các trường hợp có bổ sung hồ sơ hỗ trợ thiệt hại, trong đó có 

một số hồ sơ nộp sau ngày 15/01/2018 (quá thời gian quy định theo chỉ đạo của 

UBND tỉnh). Ngày 17/10/2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối 

hợp với các địa phương để tổ chức họp bàn và có văn bản số 3233/SNN-CCTL 

ngày 08/11/2018 để tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ bổ sung cho người dân bị thiệt 

hại do bão số 12 gây ra và đối với việc hỗ trợ các trường hợp có hồ sơ kê khai sau 

ngày 15/01/2018 sẽ không được xem xét hỗ trợ vì quá hạn nộp hồ sơ theo chỉ đạo 

của UBND tỉnh. 

3. Cử tri huyện Khánh Vĩnh kiến nghị sau cơn bão số 12 năm 2017, người 

dân Khánh Vĩnh bị thiệt hại về hoa màu, chủ yếu cây keo. Hiện nay các hộ dân 

có keo trồng trong vùng đất được quy hoạch đã được Tỉnh hỗ trợ. Tuy nhiên, 

phần lớn số keo được người dân trồng trên vùng đất ngoài quy hoạch thì không 

được Tỉnh hỗ trợ. Cử  tri đề nghị UBND tỉnh quan tâm, hỗ trợ các hộ có keo 

trồng ngoài quy hoạch vì người dân bị thiệt hại rất nặng, ảnh hưởng đến đời 

sống hiện nay. 

Việc hỗ trợ cho người dân sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do thiên tai được 

thực hiện theo quy định theo Nghị định 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của 

Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất 

vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. Theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 

02/2017/NĐ-CP, điều kiện để các hộ dân được xem xét hỗ trợ khôi phục sản xuất 

nông nghiệp do thiên tai gây ra phải đáp ứng điều kiện “sản xuất không trái với 

quy hoạch, kế hoạch và hướng dẫn sản xuất nông nghiệp của chính quyền địa 

phương”. Do vậy, đối với các trường hợp kiến nghị của cử tri huyện Khánh Vĩnh là 

các đối tượng sản xuất ngoài quy hoạch nên không có cơ sở xem xét hỗ trợ. 

III. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 

1. Theo Quyết định số 1788/QĐ-UBND ngày 17/8/2018 của UBND tỉnh,  vị 

trí thôn Xuân Tự, xã Vạn Hưng và vị trí Cửa Lớn phía mũi Cổ Cò, xã Vạn 

Thạnh là vùng được quy hoạch để nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, điều kiện 

thời tiết ở 2 khu vực này gió nhiều không phù hợp để nuôi lồng, bè. Đồng thời, 

UBND huyện Vạn Ninh cũng đã có văn bản số 2003/UBND-KT ngày 17/8/2018 

đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu bổ sung thêm 06 khu vực vào Quy hoạch. Đề 

nghị UBND tỉnh khảo sát, điều chỉnh, bổ sung các khu vực nuôi lồng, bè trên 

địa bàn huyện Vạn Ninh vào Quy hoạch cho phù hợp. 
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Với  định hướng phát triển mạnh nuôi trồng thủy sản trên biển tại các vùng 

biển xa, ven các hải đảo (tôm hùm, cá biển) và khuyến khích phát triển nuôi lồng bè 

công nghiệp (có khả năng chịu được bão đến cấp 12) trong các vịnh và vùng biển hở 

nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường, đồng thời tạo ra sản phẩm phục vụ cho chế biến 

xuất khẩu, tại hai khu vực thôn Xuân Tự, xã Vạn Hưng và vị trí Cửa Lớn phía mũi 

Cổ Cò, xã Vạn Thạnh vẫn có thể nuôi trồng thủy sản lồng bè bằng vật liệu nhựa 

HDPE có khả năng chống chịu với sóng gió. 

 Việc UBND huyện Vạn Ninh đề xuất bổ sung thêm 6 khu vực vào Quy 

hoạch, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với UBND huyện Vạn 

Ninh thực hiện khảo sát vùng nuôi và đã có văn bản số 3266/SNN-CCTS ngày 

13/11/2018 trả lời UBND huyện, cụ thể: 

 - Vùng Bãi Búa- Bãi Gạo (phía đông Hòn Lớn thuộc xã Vạn Thạnh): Đã nằm 

trong quy hoạch nuôi trồng thủy sản được phê duyệt tại QĐ 1788/QĐ-UBND ngày 

22/6/2018 của UBND tỉnh. 

 - Vùng Mũi Ne – Hòn Mới (Thôn Đầm Môn, xã Vạn Thạnh) nằm trong quy 

hoạch được phê duyệt về Quy hoạch chi tiết Cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong 

– Khu bến cảng Đầm Môn thuộc cảng biển Khánh Hòa tại Quyết định số 2792/QĐ-

BGTVT ngày 5/8/2014 cảu Bộ Giao thông vận tải và Quyết định số 380/QĐ-TTg 

ngày 17/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ. 

 - Đối với các vùng Vũng Sim (Vĩnh Yên, xã Vạn Thạnh), vùng phía Nam đảo 

Hòn Vung (Vạn Giã), vùng Rạn Cỏ (Vạn Giã), vùng phía nam đảo Cùm Meo (phía 

Bắc Xuân Tự, Vạn Hưng): UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND huyện Vạn Ninh rà soát 

tránh chồng lấn với Quy hoạch của ngành khác trên địa bàn quản lý. Nếu không 

chồng lấn thì đề xuất thời gian cụ thể sử dụng tạm thời để nuôi trồng thủy sản lồng 

bè cho từng khu vực đồng thời khẩn trương sắp xếp lồng bè vào vùng quy hoạch đã 

được duyệt để có cơ sở bổ sung vùng quy hoạch nuôi lồng bè cho địa phương. 

2. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, 

xử lý nghiêm việc sản xuất, kinh doanh các sản phẩm phân bón, thuốc trừ sâu 

giả, kém chất lượng để người dân yên tâm sản xuất. 

Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng 

như Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Quản lý thị trường tập trung 

tăng cường nhiệm vụ chống sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, 

trong đó tăng cường việc kiểm tra, kiểm soát đối với mặt hàng phân bón, thuốc 

bảo vệ thực vật nhằm ngăn chặn có hiệu quả các hành vi sản xuất, kinh doanh phân 

bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng trên địa bàn tỉnh. Qua đó đã đạt 

được một số kết quả thiết thực, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về 

sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng trong đó có mặt hàng phân bón, 

thuốc bảo vệ thực vật, góp phần duy trì trật tự kỷ cương trong hoạt động sản xuất, 

kinh doanh hàng hóa trên địa bàn. 

Kết quả, lực lượng quản lý thị trường đã chủ trì, phối hợp kiểm tra 53 cơ sở; 

phát hiện 21 trường hợp vi phạm về quy định ghi nhãn hàng hóa, sản xuất, kinh 

doanh sản phẩm, hàng hóa có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố 

áp dụng, sản xuất, kinh doanh sản phẩm trên nhãn có các thông tin không đúng bản 
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chất, không đúng sự thật về hàng hóa đó, không niêm yết giá hàng hóa,…đã xử 

phạt 179,50 triệu đồng; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thành lập 09 

đoàn thanh kiểm tra, tiến hành kiểm tra 192 cơ sở sản xuất, kinh doanh phân bón 

thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, phạt vi phạm hành chính 40 cơ sở có nội 

dung nhãn không đúng với nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ 

thực vật hoặc trên nhãn có một số thông tin ghi không đúng bản chất, không đúng sự 

thật về hàng hóa, 18 cơ sở kinh doanh phân bón không đạt chất lượng so với công 

bố hoặc có nhãn sai quy định  và 04 cơ sở kinh doanh giống cây trồng vi phạm về 

nhãn với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 427,465 triệu đồng. Ngoài ra, 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã xây dựng Kế hoạch thanh tra đột 

xuất chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước và sau Tết nguyên đán 

nhằm ngăn chặn việc buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng nhất là mặt hàng 

phân bón, thuốc trừ sâu cho vụ Đông xuân hàng năm, giúp người dân an tâm sản 

xuất. 

Cùng với hoạt động kiểm tra, kiểm soát, lực lượng quản lý thị trường đã triển 

khai tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật, vận động các cơ sở kinh 

doanh ký cam kết không kinh doanh hàng hóa nhập lậu, không sản xuất, buôn bán 

hàng cấm, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ;… 

Trong thời gian tới, để ngăn ngừa và xử lý nghiêm việc sản xuất, kinh doanh 

các sản phẩm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng, UBND tỉnh sẽ 

tiếp tục chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường và các ngành, lực lượng chức năng: 

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 

của Chính phủ về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương 

mại và hàng giả trong tình hình mới; 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra vật tư nông nghiệp, thành lập các 

đoàn thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực vật tư nông nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh. Đẩy 

mạnh công tác thanh tra đột xuất nhằm phát hiện và đấu tranh phòng chống gian 

lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng hiệu quả nhất và kịp thời; 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật cho các tổ 

chức, cá nhân tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực phân bón, 

thuốc bảo vệ thực vật; tổ chức tuyên truyền giáo dục cho người sử dụng phân bón, 

thuốc bảo vệ thực vật để nhận biết và hướng xử lý khi gặp phân  bón, thuốc bảo vệ 

thực vật giả, kém chất lượng; hướng dẫn lựa chọn sử dụng các loại phân bón, 

thuốc bảo vệ thực vật của các đơn vị có uy tín, có thương hiệu; phát hiện và tiếp 

nhận các phản ánh của người dân nhanh nhất và xử lý kịp thời các vấn đề có liên 

quan. 

3. Hiện nay, tình trạng được mùa mất giá luôn xảy ra thường xuyên, gây 

ảnh hưởng lớn đến thu nhập, đời sống của nông dân. Đề nghị UBND tỉnh có 

những giải pháp thiết thực, hiệu quả giúp người nông dân ổn định sản xuất, ổn 

định đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp. 

Để khắc phục tình trạng này, thời gian qua UBND tỉnh  đã chỉ đạo Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng các quy hoạch, đề án trong lĩnh vực nông 

nghiệp một cách cụ thể để xác định các loại cây chủ lực cho từng vùng, quy hoạch 
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các vùng nuôi, trồng tập trung để xây dựng phương án chuyển đổi cây trồng vật nuôi 

cho phù hợp, bám sát với nhu cầu thị trường. 

Đồng thời, UBND tỉnh đã ban hành các chính sách đi kèm để khuyến khích 

phát triển sản xuất nông nghiệp tạo ra những liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông 

sản, cụ thể như Quyết định số 1609/QĐ-UBND ngày 07/6/2018 của UBND tỉnh về 

chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông 

sản, xây dựng cánh đồng lớn.  

Tuy nhiên, việc triển khai đang gặp nhiều khó khăn do người nông dân và các 

doanh nghiệp chưa có tiếng nói chung và sự tin tưởng, thống nhất phân chia lợi 

nhuận,… Vì vậy, các địa phương, Hội Nông dân và cơ quan chức năng tăng cường 

công tác tuyên truyền, xây dựng và nhân rộng các dự án điểm về liên kết sản xuất và 

tiêu thụ nông sản để giúp người nông dân ổn định sản xuất, ổn định đầu ra cho sản 

phẩm nông nghiệp. 

IV. LĨNH VỰC Y TẾ, GIÁO DỤC 

1. Cử tri huyện Cam Lâm và thành phố Cam Ranh đề nghị UBND tỉnh có 

giải pháp để thu hút nhân tài, cụ thể là bác sĩ có kinh nghiệm giỏi chuyên môn 

về làm việc tại Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa nói chung và Bệnh viện đa khoa 

khu vực Cam Ranh, Cam Lâm nói riêng để bệnh nhân an tâm khám chữa bệnh 

tại địa phương và không làm quá tải cho tuyến trên. 

Trong những năm qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp phát 

triển nguồn nhân lực y tế. Từ năm  2009, UBND tỉnh đã phê duyệt 01 đề án  và 02 

Kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho ngành y tế. Ngành y tế đã thu hút 

đào tạo 115  bác sĩ chính quy theo địa chỉ sử dụng tại các trường đại học y dược 

trong cả nước và hơn 200 bác sỹ liên thông tại các trường Đại học Y dược thành 

phố Hồ Chí Minh, Huế, Tây Nguyên, Cần Thơ và Y khoa Phạm Ngọc Thạch; cử 

cán bộ y tế  đào tạo các chuyên khoa sâu thuộc các bậc sau đại học như: Chuyên 

khoa I, Chuyên khoa II, Thạc sĩ, Tiến sĩ trong và ngoài nước. Đến nay, ngành Y tế 

có  5.079 cán  bộ y tế, trong đó có 730 bác sỹ và hơn 50 dược sỹ đại học; tỷ lệ bác 

sỹ trên vạn dân là 6,8 (chỉ tính bác sĩ làm việc tại cơ sở y tế công lập). 

 Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế, khó 

khăn trong công tác phát triển nguồn nhân lực của ngành y tế, còn nhiều bất cập do 

chế độ thu hút theo Nghị quyết số 17/2010/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chế độ 

ưu đãi đối với ngành y tế, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể dục thể thao và Nghị 

quyết 07/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc quy định chế độ đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ,… thu hút nhân tài chưa đủ sức lôi kéo các bác sỹ về công tác tại 

tỉnh Khánh Hòa. Số lượng bác sỹ về công tác hàng năm trên phạm vi toàn tỉnh nói 

chung và miền núi, hải đảo nói riêng chưa đảm bảo và đáp ứng được quy hoạch 

phát triển ngành y tế và phát triển dân số tự nhiên của tỉnh. Đặc biệt là bác sỹ về 

công tác tại các trạm y tế xã, phường thị trấn và các đơn vị y tế như Lao, Phong, 

HIV/AIDS, Pháp y thiếu bác sỹ trầm trọng.  
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Do vậy, UBND tỉnh đang trình HĐND tỉnh sửa đổi bổ sung 02 Nghị quyết 

trên để có chế độ thu hút cao hơn, phù hợp hơn với điều kiện kinh tế xã hội của 

tỉnh để có thể thu hút bác sỹ, cán bộ y tế giỏi, chuyên gia đầu ngành về làm việc 

cho tỉnh, trong đó có Bệnh viện đa khoa khu vực Cam Ranh và Cam Lâm. 

2. Cử tri các huyện Khánh Vĩnh, Khánh Sơn, Diên Khánh,… kiến nghị 

Tỉnh xem xét nâng mức hỗ trợ tiền ăn bán trú cho học sinh người dân tộc, mức 

hỗ trợ như hiện này là 290.000đ/học sinh tiểu học/1 tháng là không đủ chi trả 

thường bị thâm hụt.  

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn chỉnh Nghị quyết sửa 

đổi, bổ sung Nghị quyết số 17/2012/NQ-HĐND ngày 28/6/2011 của HĐND tỉnh 

về một số chế độ học bổng, khen thưởng học sinh để trình HĐND tỉnh vào kỳ họp 

thứ 8 (theo nội dung đăng ký với Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn số 

11985/UBND-TH ngày 23/11/2018). Trong đó, đối với chế độ hỗ trợ ăn trưa cho 

học sinh bán trú, dự kiến điều chỉnh từ 290.000 đồng/trẻ em/tháng lên 340.000 

đồng/trẻ em/tháng. 

V. CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI, ĐỀN BÙ GIẢI 

TỎA VÀ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG 

1. Cử tri nhiều địa phương của huyện Vạn Ninh đề nghị UBND tỉnh xem xét 

hủy văn bản chỉ đạo tạm dừng các thủ tục liên quan đến đất đai trên địa bàn  

huyện Vạn Ninh (Công văn số 4391/UBND-XDNĐ ngày 09/5/2018 của UBND 

tỉnh) để người dân được thực hiện các quyền sử dụng đất theo quy định. 

Về đề này, theo các nội dung đã trả lời cử tri trước đây,  UBND tỉnh đã nêu rõ 

việc tạm dừng các thủ tục liên quan đến đất đai trên địa bàn  

huyện Vạn Ninh để ổn định công  tác quản lý đất đai, thị trường bất động sản ở địa 

phương. 

2. Cử tri huyện Vạn Ninh (Liên quan đến dự án đường từ Quốc lộ 1A đi 

Đầm Môn) cho rằng giá đền bù đất đai, cây trồng và vật kiến trúc hiện đang áp 

dụng trên địa bàn tỉnh quá thấp; giá đất đền bù thấp hơn rất nhiều so với giá đất 

tái định cư nên số tiền đền bù không đủ để các hộ dân tái định cư, ổn định cuộc 

sống. Đề nghị tỉnh nâng mức giá đền bù đất đai, cây trồng và vật kiến trúc cho 

phù hợp với giá thị trường. 

Nguyên tắc xác định giá đất cụ thể thực hiện theo quy định tại Điểm đ Khoản 4 

Điều 114 Luật Đất đai năm 2013, Điều 18 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 

15/05/2014 của Chính phủ. Phương pháp xác định giá đất thực hiện theo Thông tư số 

36/2014/TT-BTNMT ngày 30/06/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các quy 

định hiện hành của UBND tỉnh. Việc xác định giá đất tái định cư cũng thực hiện như 

xác định đối với giá đất đền bù. Theo đó, đối với dự án dự án đường từ Quốc lộ 1A đi 

Đầm Môn:  



12 

 

- Về giá đất đền bù: UBND tỉnh phê duyệt đối với giá đất ở tại Quyết định số 

2117/QĐ-UBND ngày 21/7/2017 như sau: Thửa đất tiếp giáp đường Đầm Môn: vị trí 

1: giá 728.000đ/ m2; vị trí 2: giá 364.000đ/ m2; vị trí 3: giá 218.400đ/m2 

- Về giá đất tái định cư: UBND tỉnh phê duyệt giá đất tái định cư tại khu tái định 

cư Vĩnh Yên để giao đất tái định cư cho các hộ bị thu hồi đất của dự án công trình 

đường giao thông từ Quốc lộ 1A đến Đầm Môn tại Quyết định số 3852/QĐ-UBND 

ngày 18/12/2017 như sau: Các lô đất tiếp giáp đường quy hoạch rộng 22,5m giá 

300.300 đ/m2; các lô đất tiếp giáp đường quy hoạch rộng 15,5m giá 273.000 đ/m2; các 

lô đất tiếp giáp đường quy hoạch rộng 7m giá 200.200 đ/m2; 

Xét tổng quát, phương pháp xác định giá là như nhau, giá đất đền bù và giá đất 

tái định cư tương đồng nhau. Trường hợp khi giá đất đền bù cao hơn so với giá tái đất 

định cư, hay giá tái định cư cao hơn giá đền bù sẽ phụ thuộc vào vị trí thửa đất thu 

hồi, vị trí của lô đất tái định cư được giao (nếu không cùng mức vị trí, mặt bằng giá 

quy định tại Bảng giá đất hiện hành thì khi xác định giá đất đền bù, giá đất tái định cư 

cũng có sự chênh lệch tương ứng).  

Ngoài chính sách trên, trường hợp hộ gia đình thuộc diện tái định cư mà có khó 

khăn về tài chính, có nguyện vọng ghi nợ thì được xem xét giải quyết ghi nợ tiền sử 

dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. 

- Về giá đền bù cây trồng và vật kiến trúc: Giá đền bù công trình vật kiến trúc 

(Sở Xây dựng), giá đền bù cây trồng (Sở Tài chính) hàng năm đều kiểm tra tham mưu 

điều chỉnh theo quy định.  

3. Đề nghị UBND tỉnh rà soát các văn bản liên quan đến việc bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất liên quan đến các trường hợp được 

cấp đất tái định cư. Vì thực tế, nhiều trường hợp diện tích sau khi thu hồi đất 

không đủ để cấp đất tái định cư nhưng không đủ điều kiện để cấp phép xây 

dựng theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ Xây dựng. 

Căn cứ Luật Đất đai, các Nghị định và Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất 

đai, UBND tỉnh đã ban hành quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi 

Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 

21/12/2014, Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 19/4/2016 (sửa đổi, bổ sung 

Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND) và Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 

16/4/2018 (sửa đổi, bổ sung Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND và Quyết định số 

06/2016/QĐ-UBND).  

Với ý kiến của cử tri nêu trên, đã được quy định tại Khoản 1 Điều 7 Quy định 

ban hành kèm theo Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND (và được điều chỉnh, bổ sung 

tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND), cụ thể:  

Trường hợp diện tích thửa đất ở còn lại sau khi thu hồi không bảo đảm các điều 
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kiện theo quy định thì khuyến khích chủ sử dụng đất chuyển nhượng cho chủ sử dụng 

thửa đất liền kề; trường hợp không chuyển nhượng được thì Nhà nước thực hiện thu 

hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định đối với toàn bộ diện tích của 

thửa đất. 

VI. CÔNG CHỨC, CÔNG VỤ 

1. Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo các cơ quan chức năng 

chấn chỉnh thái độ, tác phong công chức, viên chức cấp xã, phường hướng đến 

sự hài lòng của người dân. 

Vấn đề này, UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo (Công văn số 

5212/UBND-KSTTHC ngày 29/5/2018, Công văn số 9316/UBND-TH ngày 

11/9/2018,…). Gần đây nhất, UBND tỉnh có Công văn số 12011/UBND-KSTTHC 

ngày 12/11/2018 triển khai Chỉ thị 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính. Theo đó, UBND 

tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành 

chính tại cơ quan, đơn vị mình, hạn chế tối đa việc người dân, doanh nghiệp phải 

đi lại nhiều lần. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành 

chính, khắc phục tình trạng thiếu công khai, minh bạch thông tin về thủ tục hành 

chính. Nghiêm túc xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định 

thủ tục hành chính; khắc phục tình trạng quá hạn trong giải quyết thủ tục hành 

chính; thực hiện nghiêm việc xin lỗi cá nhân, tổ chức khi xảy ra tình trạng chậm, 

muộn trong giải quyết thủ tục hành chính; triển khai đánh giá việc giải quyết thủ 

tục hành chính và đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với 

việc giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa các cấp, bảo đảm thực chất, 

tránh hình thức; kịp thời động viên, khen thưởng cán bộ, công chức, viên chức 

được đánh giá cao trong giải quyết thủ tục hành chính và xử lý nghiêm, thay thế 

cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm.  

2.  Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn các địa 

phương thực hiện đơn giản hóa thủ tục kê khai hồ sơ cá nhân theo hướng tinh 

gọn đối với một số trường hợp công dân lớn tuổi thất lạc giấy tờ phải đến UBND 

các xã, phường để làm lại (giấy khai sinh, hộ khẩu, chứng minh nhân dân…) 

Theo quy định Khoản 3 Điều 4 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 

23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 

giải quyết thủ tục hành chính và các quy định hiện hành về kiểm soát thủ tục hành 

chính thì việc giải quyết thủ tục hành chính phải đảm bảo nguyên tắc đúng pháp 

luật, công bằng, bình đẳng. Thành phần hồ sơ, biểu mẫu, thẩm quyền giải quyết 

thủ tục hành chính đều được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật của 

Trung ương và do các Bộ, ngành công bố theo thẩm quyền. Việc giải quyết thủ tục 

hành chính trong các trường hợp cụ thể cũng phải tuân thủ quy định, hướng dẫn 

của ngành, lĩnh vực và phải do cán bộ, công chức trực tiếp thụ lý hồ sơ tham mưu 

theo quy định. Các cơ quan hành chính địa phương không có quyền quy định thủ 

tục, sửa đổi thủ tục, biểu mẫu hoặc chỉ đạo giải quyết thủ tục hành chính không 

đúng quy định pháp luật. 
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Hiện nay, Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa đã 

đi vào hoạt động, công khai toàn bộ thủ tục hành chính trên các lĩnh vực. Đề nghị 

bà con cử tri truy cập địa chỉ www.hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn để xem thông 

tin chi tiết và thực hiện thuận lợi. Các vướng mắc sẽ được hướng dẫn, hỗ trợ trực 

tuyến trên Cổng thông tin. Những trường hợp hồ sơ cụ thể có vướng mắc, đề nghị 

gửi phản ánh qua đường dây nóng đã được công bố để UBND tỉnh chỉ đạo các cơ 

quan chức năng nghiên cứu hướng dẫn, trả lời theo quy định. 

3.  Đề nghị UBND tỉnh xem xét trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ 

chuyên trách dân số cấp xã khi sáp nhập về Trung tâm Y tế cấp huyện để họ an 

tâm công tác khi thực hiện chủ trương sáp nhập của tỉnh. 

Sau 25 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Trung 

ương khóa VII và các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, 

công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, 

góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Có 

được thành tựu trên một phần là nhờ đến công tác tuyên truyền, giáo dục, nhận 

thức về dân số và kế hoạch hóa gia đình của các cấp, các ngành và toàn dân, trong 

đó có sự góp công của đội ngũ cộng tác viên và cán bộ chuyên trách dân số-

KHHGĐ. Tuy nhiên, với mục tiêu công tác Dân số trong tình hình mới cũng như 

việc đáp ứng các tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dân số một số chuyên trách 

dân số-KHHGĐ tuyến xã còn nhiều hạn chế về trình độ, nghiệp vụ chuyên môn. 

Để khắc phục vấn đề này, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Y tế nghiên cứu sắp xếp, đào 

tạo, bồi dưỡng, rà soát các cán bộ đáp ứng  đủ các điều kiện, tiêu chuẩn phù hợp 

với nhiệm vụ công tác Dân số trong tình hình mới của tỉnh nói chung và trên địa 

bàn thành phố Cam Ranh nói riêng. 

VII. CÁC KIẾN NGHỊ ĐÃ ĐƯỢC UBND TỈNH TRẢ LỜI NHƯNG CỬ 

TRI CHƯA ĐỒNG TÌNH VÀ TIẾP TỤC KIẾN NGHỊ 

1. Cử tri xã Vạn Thắng: 

- Bụi đá của Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và sản xuất Sơn Phát thải 

ra trong quá trình sản xuất chưa được thu gom, thường xuyên gây ô nhiễm môi 

trường. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành kiểm tra và có giải pháp khắc 

phục dứt điểm. 

Ngày 13/6/2018, Đoàn Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành 

kiểm tra thực tế Công ty. Kết quả kiểm tra cho thấy, Công ty có vị trí xung quanh 

giáp nghĩa địa, bãi rác, khai thác thái, núi, đất trống, vườn  dừa, đường giao thông 

nội bộ, Quốc lộ 1A, trạm điện và trong vòng bán kính 01 km không có nhà dân 

sinh sống; nước thải phát sinh được thu gom về hồ để xử lý tuần hoàn và tái sử 

dụng không xả ra môi trường; bụi đá phát sinh từ cưa đá được thu gom để san lấp 

mặt bằng trong khuôn viên nhà máy không xả ra môi trường.  

Để giải quyết kiến nghị của cử tri, Sở Tài nguyên và Môi trường đã mời các 

đơn vị chức năng phối hợp kiểm tra thực tế công tác bảo vệ môi trường của Công 

ty (dự kiến vào ngày 20/11/2018). Tuy nhiên, trong ngày 17-18/11/2018, do ảnh 

http://www.hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/
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hưởng của cơn bão số 8 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa xảy ra mưa lớn, lũ lụt; các cơ 

sở bị ngập lụt, ngừng hoạt động để khắc phục thiệt hại nên Sở Tài nguyên và Môi 

trường chưa tiến hành kiểm tra thực tế. Để đảm bảo việc chấp hành đúng quy định 

pháp luật về bảo vệ môi trường, giải quyết kiến nghị của cử tri, Sở Tài nguyên  và 

Môi trường đã có Công văn số 5102/STNMT-CCBVMT ngày 21/11/2018 yêu cầu 

Công ty báo cáo thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường (trong đó có nội dung 

về việc thu gom, xử lý bụi đá) gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý 

Khu kinh tế Vân Phong, UBND huyện Vạn Ninh, UBND xã Vạn Thắng  trước 

ngày 30/11/2018 để theo dõi, giám sát. 

UBND tỉnh đã yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục theo dõi, xử lý 

các vấn đề phát sinh, báo cáo kết quả thực hiện về HĐND tỉnh, UBND tỉnh trước 

ngày 20/12/2018. 

- Về chất thải bụi đá của Công ty TNHH MTV Minexco Grannite Khánh 

Hoà ở thôn Suối Luồng, xã Vạn Thắng tồn dư tại cơ sở hơn 1000 m3 không phải 

40 m3 như UBND tỉnh đã trả lời, khối lượng bụi đá lớn gây ô nhiễm môi trường, 

ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc sản xuất nông nghiệp của người dân nhất là 

khi thời tiết mưa, gió. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành kiểm tra và có giải 

pháp khắc phục dứt điểm. 

Ngày 14/6/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì phối hợp với 

UBND huyện Vạn Ninh, UBND xã Vạn Thắng tiến hành kiểm tra thực tế Công ty. 

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu Công ty vận chuyển lượng bột đá dư đưa xử lý, đảm bảo 

không tồn lưu tại Công ty quá 40m3 (hoàn thành trước ngày 30/8/2018). Ngày 

10/9/2018, Công ty đã có công văn số 47/GRANCO báo cáo đã thực hiện vận 

chuyển bột đá tồn dư không để tồn quá 40 m3 tại bãi chứa. 

Sở Tài nguyên và Môi trường đã mời các đơn vị chức năng phối hợp kiểm 

tra thực tế công tác bảo vệ môi trường của Công ty (dự kiến vào ngày 20/11/2018). 

Tuy nhiên, trong ngày 17-18/11/2018, do ảnh hưởng của cơn bão số 8 trên địa bàn 

tỉnh Khánh Hòa xảy ra mưa lớn, lũ lụt; các cơ sở bị ngập lụt, ngừng hoạt động để 

khắc phục thiệt hại nên Sở Tài nguyên và Môi trường chưa tiến hành kiểm tra thực 

tế. Để đảm bảo việc chấp hành đúng quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, giải 

quyết kiến nghị của cử tri, Sở Tài nguyên  và Môi trường đã có Công văn số 

5102/STNMT-CCBVMT ngày 21/11/2018 yêu cầu Công ty báo cáo thực hiện các 

biện pháp bảo vệ môi trường (trong đó có nội dung về việc thu gom, xử lý bụi đá) 

gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong, UBND 

huyện Vạn Ninh, UBND xã Vạn Thắng  trước ngày 30/11/2018 để theo dõi, giám 

sát. 
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UBND tỉnh đã yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục theo dõi, xử lý 

các vấn đề phát sinh, báo cáo kết quả thực hiện về HĐND tỉnh, UBND tỉnh trước 

ngày 20/12/2018. 

2. Cử tri xã Đại Lãnh:  

- Đề nghị UBND tỉnh sớm giải quyết dứt điểm dự án khách sạn Vavisal. 

Đối với dự án Khách sạn Vavisal Đại Lãnh, sau khi có ý kiến của cử tri từ 

năm 2016, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đôn đốc các nhà đầu tập 

trung doṇ dep̣ laị khu vưc̣ xây dưṇg khách saṇ để đảm bảo mỹ quan đô thi ̣và triển 

khai dự án. 

Tuy nhiên, kể từ khi các cơ quan chuyên môn làm việc với nhà đầu tư từ 

tháng 10/2016 cho đến nay đã 02 năm, Nhà đầu tư đã nhiều lần cam kết thực hiện 

việc dọn dẹp và xây dựng kế hoạch triển khai dự án nhưng vẫn không nghiêm túc 

triển khai các nội dung như đã cam kết. 

Tháng 10/2017, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn 

trương tổ chức thanh tra, kiểm tra việc sử dụng đất của dự án này theo quy định 

pháp luật về đất đai. Sở Tài nguyên và Môi trường đã nhiều lần mời Nhà đầu tư lên 

làm việc nhưng không liên lạc được (có dấu hiệu bất hợp tác từ Nhà đầu tư) và có 

Công văn số 4792/STNMT-TTr ngày 02/11/2018 kiến nghị giao Ban Quản lý khu 

kinh tế Vân Phong nghiên cứu tham mưu chấm dứt hoạt động dự án theo pháp luật 

đầu tư. UBND tỉnh có Công văn số 12009/UBND-XDNĐ ngày 23/11/2018 yêu 

cầu Sở Tài nguyên và Môi trường nghiêm túc, khẩn trương báo cáo tình hình thực 

hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 482/TB-UBND ngày 08/08/2018 (tổ 

chức thanh tra lại việc quản lý, sử dụng đất tại dự án) và đề xuất hướng xử lý cụ 

thể, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 05/12/2018. 

- Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo sớm triển khai thi công giai đoạn 2 kè Đại 

Lãnh để đảm bảo an toàn cho Nhân dân.  

Ngày 31/10/2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp cùng 

với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chi cục Thủy lợi, UBND huyện Vạn Ninh, UBND xã 

Đại Lãnh và đơn vị tư vấn thiết kế tiến hành khảo sát khu vực dự kiến xây dựng 

công trình Kè Đại Lãnh đoạn 2. Dự kiến trong tháng 12/2018 trình Uỷ ban nhân dân 

tỉnh phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình để có cơ sở triển khai 

các bước đấu thầu xây lắp đoạn 2. 

- Về dự án xây dựng Trạm dừng nghỉ phía Tây Hầm đường bộ qua Đèo Cả 

đã kéo dài quá lâu vì còn nhiều hộ dân chưa nhận bồi thường bàn giao mặt 

bằng. Đề nghị tỉnh trả lời dứt điểm về việc có triển khai dự án hay không và nêu 

rõ tiến độ thực hiện dự án  

Cuối năm năm 2015, UBND huyện Vạn Ninh đã hoàn thành công tác bồi 

thường, giải phóng mặt bằng đối với 917 trường hợp bị ảnh hưởng bởi các hạng 

mục thuộc dự án Hầm đường bộ qua Đèo Cả đã được Bộ Giao thông vận tải phê 

duyệt dự án tại Quyết định số 47/QĐ-BGTVT ngày 06/01/2012. 

Thực hiện Quyết định số 2025/QĐ-BGTVT ngày 30/5/2014 của Bộ Giao 

thông Vận tải về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng 
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hầm đường bộ qua Đèo Cả - Quốc lộ 1A tỉnh Phú Yên và tỉnh Khánh Hoà theo 

hình thức BOT và BT, UBND huyện Vạn Ninh ban hành Thông báo thu hồi đất, 

tiến hành kiểm kê khối lượng, lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 

76 trường hợp bị ảnh hưởng bởi hạng mục Trạm dừng nghỉ phía Tây thuộc dự án 

Hầm đường bộ qua Đèo Cả với tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ là 15,5 tỷ đồng (số 

liệu lấy tròn), có 53/76 trường hợp đủ điều kiện giao đất tái định cư. 

Đến nay, đã có 47/76 trường hợp nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, 35/53 trường 

hợp đã nhận đất tái định cư; còn 29/76 trường hợp chưa nhận tiền bồi thường, chưa 

bàn giao mặt bằng thi công dự án (gồm 24 trường hợp có công trình nhà trên đất; 

04 trường hợp đất trống và 01 trường hợp mộ trên đất). 

Về phương án thưc̣ hiêṇ Traṃ dừng nghỉ phía Tây thuôc̣ Dư ̣án hầm đường bô ̣

Đèo Cả, UBND tỉnh đã giao Sở Giao thông vận tải đánh giá laị tình hình thưc̣ tế khu 

vưc̣ để tham mưu UBND tỉnh kiến nghi ̣Bô ̣Giao thông vâṇ tải xem xét, có quyết 

định phù hợp trước khi triển khai thưc̣ hiêṇ haṇg muc̣ dự án Traṃ dừng nghỉ phía 

Tây thuôc̣ Dư ̣án Hầm đường bô ̣đèo Cả (taị Km 10+180), trình UBND tỉnh trước 

ngày 30/11/2018. 

 


