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Kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 2,
HĐND huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân huyện Quế Sơn.
1. Cầu Sông Cát thôn Phước Dương, xã Quế Thuận được đầu tư xây
dựng đã lâu, nay đã hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng; đồng thời tuyến
đường từ ĐT 611 đi vào cầu cũng hư hỏng, xuống cấp, đề nghị huyện kiểm
tra, đầu tư xây dựng lại để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông:
* Kết quả giải quyết:
UBND huyện đã chỉ đạo Phòng KTHT phối hợp với UBND xã Quế Thuận
kiểm tra khảo sát để tham mưu đề xuất. Hiện nay công trình cầu Sông Cát đã
được UBND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư và giao cho Ban Quản lý Dự ánQuỹ đất huyện làm chủ đầu tư để tổ chức thực hiện thi công trong năm 2022.
Đồng thời đối với việc sạc lỡ đường dẫn vào cầu trong đợt mưa lụt năm 2020,
UBND huyện đã hỗ trợ nguồn kinh phí từ nguồn khắc phục thiên tai trong năm
2021, đến nay UBND xã đã thực hiện xong.
Đối với tuyến đường từ ĐT611 đi vào cầu cầu Sông Cát hư hỏng, xuống
cấp; UBND xã đã chỉ đạo ngành chuyên môn phối hợp với BND thôn Phước
Dương kiểm tra khắc phục để đảm bảo cho việc đi lại của nhân dân. Đây là tuyến
đường kết nối liên xã đến Quế Hiệp, tuy nhiên thời gian xây dựng đã lâu, hiện
trạng có phần xuống cấp nghiêm trọng và chật hẹp, làm ảnh hưởng đến giao thông
đi lại. Qua một số cuộc họp nhân dân thôn Phước Dương mong muốn cấp trên
quan tâm đầu tư nâng cấp tuyến đường này lên ĐH để việc đi lại của nhân dân
được an toàn và thuận lợi.
2. Tuyến đường ĐH27 đã được đầu tư xây dựng, tuy nhiên các cống
thoát nước nằm trên tuyến đường này xây dựng không có hố tiêu năng, làm
sạt lở, hư hỏng đường:
* Kết quả giải quyết:
UBND xã đã phối hợp với Phòng KT&HT huyện kiểm tra thực tế. Vào
mùa mưa lượng nước đổ về các cống thoát nước qua đường ĐH27 là rất lớn. Hiện
nay UBND xã đang phối hợp với Phòng KTHT huyện lập hồ sơ đề xuất UBND
huyện để hỗ trợ nguồn kinh phí đầu tư xây dựng các hố tiêu năng theo thực tế
kiểm tra và ý kiến kiến nghị của cử tri xã Quế Thuận.
3. Cụm công nghiệp Gò Đồng Mặt đã được cấp có thẫm quyền phê
duyệt nhưng tiến độ triển khai chậm so với kế hoạch:
* Kết quả giải quyết:
- Công tác quy chủ quyền sử dụng đất:

UBND xã đã mời các hộ dân có vướng mắc liên quan đến 61 giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất làm việc, đến nay diện tích 39,4/50ha đủ điều kiện đã
được UBND huyện ban hành thông báo thu hồi đất để thực hiện công tác bồi
thường; đối với phần diện tích còn lại 10,6ha, UBND xã đang chờ hồ sơ pháp lý
được sao lục tại Phòng TNMT huyện để họp Hội đồng Tư vấn Đất đai cấp xã
thông qua.
- Công tác bố trí tái định cư:
UBND xã đã có Tờ trình số 25/TTr-UBND ngày 23/3/2022 về việc phê
duyệt Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu tái định cư Cụm công nghiệp Gò Đồng
Mặt gửi UBND huyện, Phòng KTHT huyện để xem xét phê duyệt làm cơ sở để
thực hiện các bước tiếp theo.
- Khu cải táng mồ mã:
UBND xã đã tổ chức họp nhân dân thống nhất vị trí, tiến hành đo đạc để
xác định diện tích, ranh giới; làm việc với các hộ dân có đất đai bị ảnh hưởng
thống nhất theo hướng hoán đổi diện tích đất quy chủ, nhân dân sử dụng ổn định
sang diện tích đất xã quản lý hiện nay nhân dân làng Sơn Dương đang canh tác
sản xuất.
UBND xã đã phối hợp với Chủ đầu tư hỗ trợ kinh phí đối với cây cối nằm
trong diện tích hoán đổi hiện nay nhân dân làng Sơn Dương đang canh tác sản
xuất; đồng thời thực hiện san ủi đối với phần diện tích được bố trí làm Khu cải
táng. Thời gian dự kiến hoàn thành trong tháng 6 năm 2022.
- Về kế hoạch sử dụng đất lúa:
UBND xã đã phối hợp với Phòng TNMT huyện thực hiện đăng ký kế hoạch
sử dụng đất năm 2022. Hiện nay đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch
sử dụng đất lúa đối với dự án CCN Gò Đồng Mặt diện tích 5,45ha.
- Công tác kiểm đếm để thực hiện công tác áp giá đền bù:
Trên cơ sở thông báo thu hồi đất của UBND huyện, UBND xã đã phối hợp
với BQL Dự án-Quỹ đất huyện để họp dân công khai thông báo thu hồi đất, thực
hiện niêm yết tại Trụ sở làm việc của xã, nhà sinh hoạt của thôn Phước Dương và
thôn Phong Phú. Căn cứ Quyết định số 582/QĐ-UBND ngày 02/6/2022 của
UBND huyện, hiện nay Tổ công tác đang tiến hành kiểm đếm để thực hiện công
tác bồi thường hỗ trợ đối với Dự án CCN Gò Đồng Mặt.
Trên đây là báo cáo Kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri sau
kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026. UBND xã kính báo
cáo UBND huyện theo dõi chỉ đạo./Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu VT.
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