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BÁO CÁO 

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri  

sau kỳ họp thứ 7 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2022)  

HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 

 

 Đại biểu HĐND tỉnh đã thực hiện tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7 (kỳ họp 

thường lệ giữa năm 2022), HĐND tỉnh khóa XI, từ ngày 08/8/2022 đến ngày 

12/8/2022 tại 65 xã, phường, thị trấn; các Tổ đại biểu HĐND tỉnh cùng cơ quan 

chức năng được mời tham dự, đã trả lời trực tiếp các kiến nghị của cử tri tại nơi tiếp 

xúc, hầu hết các cử tri hài lòng với nội dung được trả lời. Việc tổ chức tiếp xúc cử 

tri của các Tổ đại biểu chất lượng, hiệu quả, đúng quy định pháp luật và đã tiếp thu 

79 ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh. 

 Hầu hết đại biểu tham gia đầy đủ, một số đại biểu vắng đều có lý do chính 

đáng. Trên cơ sở báo cáo của các Tổ đại biểu, Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp ý 

kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2022, HĐND tỉnh khóa 

XI, cụ thể như sau: 

1. Về lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn 

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Hữu: Tiếp tục kiến nghị các cấp có thẩm 

quyền và các ngành chức năng quan tâm có phương án bình ổn giá cả vật tư nông 

nghiệp, đồng thời thường xuyên kiểm tra, thanh tra các cửa hàng bán phân bón, 

thuốc trừ sâu, vì hiện nay, cử tri phản ánh có tình trạng thuốc và phân bón giả, ảnh 

hưởng đến sản xuất và kinh phí đầu tư của dân. 

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Sơn: Hiện nay giá cả vật tư nông nghiệp, đặc 

biệt phân bón không ngừng tăng cao đã tác động và ảnh hưởng không nhỏ đến sản 

xuất và đời sống của Nhân dân. Kiến nghị UBND tỉnh có giải pháp để giảm giá 

thành các loại phân bón giúp nhân dân giảm chi phí đầu tư; đồng thời chỉ đạo các 

Sở ngành liên quan tổ chức kiểm tra các đại lý phân bón để tránh phân giả, kém chất 

lượng ảnh hưởng đến kinh tế của nhân dân. 

- Kiến nghị của cử tri xã Mỹ Sơn, xã Phước Nam: Hiện nay giá xăng dầu liên 

tục giảm nhưng giá phân bón và các mặt hàng thiết yếu chưa có dấu hiệu giảm và 

giá thu mua nông sản lại thấp làm cho cuộc sống người dân ngày càng gặp khó 

khăn. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm, có giải pháp hữu hiệu hơn để bình ổn giá nhất 

là phân bón. 

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Nam: Hiện nay giá các loại sản phẩm tăng cao, 

nhất là đối với các loại vật tư nông nghiệp (phân bón, thuốc trừ sâu) ... đã ảnh 

hưởng đến đời sống người dân, trong đó có ảnh hưởng đến việc sản xuất vụ Hè Thu 
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năm 2022, nhiều hộ dân bỏ hoang đồng ruộng, không sản xuất. Đề nghị các ngành 

chức năng sớm có ý kiến can thiệp để điều chỉnh giá cả các sản phẩm nói chung và 

các loại vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp nhằm tạo điều kiện để nông dân sản 

xuất vụ Đông Xuân đến. 

- Kiến nghị của cử tri khu dân cư xã Phước Thắng: Hiện nay trên địa bàn xã 

đang xuất hiện tình trạng Bò bị viêm da nổi cục, tuy nhiên kháng thể vắc xin phòng ngừa 

bệnh viêm da nổi cục trên đàn Bò được tiêm năm 2021 đã hết hiệu lực, điều kiện kinh tế 

của bà con rất khó khăn, kiến nghị cấp trên xem xét tiếp tục hỗ trợ nguồn vắc xin phòng 

bệnh viêm da nổi cục trên đàn Bò để bà con yên tâm chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình. 

2. Về lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, giao thông, thủy lợi  

- Kiến nghị của cử tri Phước Diêm: Hiện tuyến đường tỉnh lộ 701, đoạn qua 

địa phận xã Phước Diêm đến mùa gió bấc hàng cây dương liễu 2 bên đường dễ gãy 

đỗ rất nguy hiểm gây tai nạn cho người dân tham gia giao thông. Cử tri kiến nghị 

cấp có thẩm quyền quan tâm, cắt tỉa gọn gàng để đảm bảo sự an toàn cho những 

người điều khiển phương tiện giao thông lưu thông trên khu vực này; đồng thời lắp 

hệ thống chiếu sang ngay ngã 3 vào thôn Thương Diêm thuận tiện cho người dân 

khi tham gia giao thông. 

- Kiến nghị của cử tri khu dân cư xã Phước Đại: Kênh mương phía đông mong 

muốn của bà con 2 thôn Tà Lú 1 và Tà Lú 2 có 03 cây cầu đi qua để thuận tiện cho 

việc vận chuyển nông sản, đến mùa thu hoạch bà con rất khó khăn trong việc vận 

chuyển. 

- Kiến nghị của cử tri khu dân cư xã Phước Hòa: Cử tri phản ánh đoạn đường 

707 điểm khu dân cư đội 5 thuộc xã Lương sơn –Ninh Sơn nhiều hộ dân lấn chiếm 

lồng đường phơi nông sản, gây ảnh hưởng việc đi lại của người dân. 

- Kiến nghị của cử tri khu dân cư xã Phước Đại: Nhiều đoạn Kênh mương thôn 

Tà Lú 2 bị hư hỏng cần sửa chữa khắc phục sớm. 

- Kiến nghị của cử tri Phước Diêm: Cảng cá Cà Ná được quan tâm nạo vét bà 

con ngư dân rất phấn khởi. Tuy nhiên, đến thời điểm này chỉ nạo vét khoảng 30% 

thì dừng lại; vì vậy rất khó khăn cho tàu thuyền ra vào cảng trao đổi hàng hóa. Kiến 

nghị các cấp, các ngành quan tâm tiếp tục nạo vét phần còn lại giúp thuận tiện cho 

tàu thuyền của bà con ra vào Cảng tránh trú bão cũng như trao đổi hàng hóa. 

- Kiến nghị của cử tri xã Cà Ná: Hiện nay các loại phương tiện chở vật tư 

phục vụ công trình Cảng nước sâu Cà Ná lưu thông trên tuyến đường 701 chạy 

với tốc độ cao, rất dễ gây tai nạn giao thông cho người dân và học sinh, nhất là 

khu vực trường Đặng Chí Thanh. Kiến nghị các cấp quan tâm đặt biển báo hiệu 

và tăng cường tuần tra kiểm soát để hạn chế tốc độ. 

- Kiến nghị của cử tri xã Cà Ná: Kiến nghị các cấp quan tâm, xem xét lắp đặt 

rào chắn tự động qua đường Sắt đi vào khu nghĩa trang Yên Bình tại thôn Lạc Sơn 3 

nhằm đảm bảo an toàn cho người dân khi lưu thông. 
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- Kiến nghị của cử tri xã Phước Hà: Kiến nghị các cấp quan tâm sớm sửa chữa 

đường tỉnh lộ 709A đoạn từ ngã tư Bưu Điện xã đến sân vận động xã Phước Hà và 

đoạn từ xã Phước Ninh lên Nhị Hà vì đoạn đường này xuống cấp trầm trọng làm 

ảnh hưởng đi lại của người dân. 

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Minh: Tuyến quốc lộ 1A, đoạn ngã ba trường 

Tiểu học Lạc Tiến nguy cơ mất an toàn giao thông cho các em học sinh; đề nghị các 

cấp, các ngành sớm quan tâm bố trí gờ giảm tốc hoặc biển báo nhằm hạn chế tốc độ, 

đảm bảo an toàn cho học sinh khi tan trường. 

- Kiến nghị của cử tri Phước Diêm: Hiện nay dọc tuyến Quốc Lộ 1A từ Trạm 

thu phí Cà Ná đến Ngã 3 Cà Ná hệ thống thoát nước hai bên đường có nhiều đoạn 

bị bể nắp cống gây nguy hiểm tai nạn giao thông cho người dân, kiến nghị cơ quan 

chức năng sớm kiểm tra, khắc phục tình trạng trên. 

- Kiến nghị của cử tri xã Xuân Hải: Đề nghị Công ty TNHH một thành viên 

khai thác các công trình thủy lợi tỉnh quan tâm đầu tư bê tông hóa bờ kênh Bắc - đoạn 

còn lại các thôn trên địa bàn xã. 

- Kiến nghị của cử tri xã Xuân Hải: Đề nghị chủ đầu tư đường ống đập dâng 

Tân Mỹ sau khi thi công xong đường ống, tiến hành trả lại mặt bằng, ranh giới cho 

các hộ dân để các hộ dân sản xuất (địa bàn thôn Đồng Dầy, xã Phước Trung). 

- Kiến nghị của cử tri xã Nhơn Hải: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành 

liên quan làm việc với các Doanh nghiệp vận tải (Hành khách và hàng hóa), giảm 

giá cước phí vận chuyển, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng. Vì hiện nay giá xăng, 

dầu đã giảm nhưng giá cước phí vận chuyển vẫn còn cao 

- Kiến nghị của cử tri xã Thanh Hải: Hiện nay, hệ thống thoát nước tuyến 

đường Kiền Kiền - Mỹ Tân (khu vực trước Trụ sở Ban quản lý thôn Mỹ Phong đến 

cống Mỹ Phong) đã bị ứ động vào mùa mưa lũ không thoát được, làm thiệt tài sản 

và hoa màu của người dân; cử tri tiếp tục kiến nghị Sở Giao thông vận tải tỉnh khảo 

sát, nâng cấp và sửa chửa tuyến đường nói trên. 

- Kiến nghị của cử tri thôn Bình Tiên xã Công Hải: Người dân thôn Bình Tiên 

chủ yếu làm nghề nuôi tôm hùm lồng và nghề đánh bắt hải sản gần bờ, hiện nay 

chưa có chỗ neo dậu tàu thuyền tránh trú khi mùa mưa, bão. Đề nghị các cấp quan 

tâm bố trí nơi neo đậu để tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện tàu thuyền người 

dân tránh trú bão an toàn. 

- Kiến nghị của cử tri xã Tân Sơn: Quốc lộ 27 (đoạn đối diện Công an thị trấn 

đến tín hiệu đèn xanh, đỏ) vào mùa mưa, hệ thống thoát nước không đảm bảo, nước 

dâng lên gây ngập úng khi trời mưa, ảnh hưởng tới giao thông đi lại của Nhân dân, 

tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan có 

thẩm quyền có biện pháp cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước tại khuc vực này. 

- Kiến nghị của cử tri xã Tân Sơn: Quốc lộ 27B (đoạn đường từ Ngã tư Ninh 

Bình đi huyện Bác Ái) lưu lượng xe và phương tiện giao thông qua lại rất đông mà 
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đường lại nhỏ và hẹp dễ gây tai nạn giao thông. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm, đầu 

tư nâng cấp mở rộng tuyến đường này để đảm bảo an toàn cho việc giao thông qua 

lại. 

- Kiến nghị của cử tri xã Hòa Sơn: Đề nghị Sở Giao thông vận tải nâng cấp 

đập tràn số 02 thuộc tỉnh lộ 709, để đảm bảo an toàn cho người dân đi lại vào mùa 

mưa lũ. 

- Kiến nghị của cử tri xã Mỹ Sơn: Kiến nghị ngành Giao thông vận tải chỉ đạo 

lực lượng Thanh tra Giao thông tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý 

nghiêm các phương tiện vi phạm quá khổ, quá tải, cơi nới kích thước thành thùng,... 

- Kiến nghị của cử tri xã Mỹ Sơn: Đề nghị UBND tỉnh quan tâm mở rộng 

tuyến tỉnh lộ 705, vì hiện nay tuyến tỉnh lộ này lưu lượng phương tiện giao thông 

qua lại rất đông nhất là khu vực chợ hay bị kẹt xe, gây mất an toàn. 

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Hậu tiếp tục có ý kiến: Đường tỉnh lộ 709B 

đoạn đi qua thôn Phước Đồng 1 đến Hiếu Lễ có nhiều vị trí bị đọng nước vì hiện 

nay 02 bên đường người dân xây dựng nhà ở mật độ rất dày nên nước không có 

hướng thoát tự nhiên, rất dễ xảy ra tai nạn giao thông và không đảm bảo vệ sinh môi 

trường vào mùa mưa. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư nâng cấp tuyến đường 

và xây dựng hệ thống thoát nước dọc đường 709B đoạn qua khu dân cư từ thôn 

Phước Đồng 1 đến Mương Giang thôn Hiếu Lễ. 

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Thuận: Tuyến Quốc lộ 1A đoạn từ cổng 

Nông Thôn Mới xã Phước Thuận đến ngã 5 Phủ Hà các xe khách dừng đỗ để đón 

khách gây cản trở giao thông; đồng thời, khách tham dự tiệc cưới tại nhà hàng tiệc 

cưới Hoa Phượng cũng như xe lưu thông tràn ra lề đường, đây là mối nguy hiểm 

cho người tham gia giao thông. Kiến nghị các ngành chức năng cần có biện pháp xử 

lý tình trạng này để đảm bảo cho người dân khi tham gia giao thông qua tuyến 

đường nêu trên 

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Thuận: Công tác quản lý, bảo trì sửa chữa 

các tuyến đường 703, ngành giao thông khi sửa chữa đoạn đường không làm cả 

đoạn đường cần được bảo trì, tu sửa mà làm từng đoạn đứt khúc, dẫn đến con đường 

chưa đảm bảo mỹ quan, dễ gây hư hỏng lại. Đề nghị ngành giao thông quan tâm, có 

kế hoạch bố trí kinh phí làm dứt điểm cả đoạn đường vừa được đảm bảo mỹ quan 

vừa bảo đảm an toàn. 

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Hải: Việc xả lũ trong hai ngày 31/7/2022 và 

ngày 01/8/2022 đã làm sạt lỡ nghiêm trọng 2 đoạn bờ phía Bắc sông lu 2 (đoạn 

thuộc địa bàn xã Phước Hải), gây khó khăn cho việc đi lại, sản xuất của bà con 

trong khu vực; đặc biệt trước mùa mưa lũ sắp đến, nếu không khắc phục kịp thời hai 

đoạn sạt lỡ như đã nêu, rất có nguy cơ cao xảy ra tình trạng chia cắt giao thông, 

đồng thời gây thiệt hại lớn đến sản xuất nông nghiệp của bà con;  Đề nghị ngành 

chức năng tỉnh sớm khảo sát, gia cố hai đoạn sạt lỡ thiết yếu này.  

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Hữu: Tiếp tục kiến nghị các cấp có thẩm 

quyền sớm có phương án đầu tư kinh phí xây dựng bờ kè sông Lu- thôn Mông Đức, vì 
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hiện nay bờ sông Lu tiếp tục sạt lở, nhất là vào mùa mưa lũ, ảnh hưởng đến sản xuất và 

đời sống của người dân. 

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Hữu: Tiếp tục kiến nghị các cấp có thẩm 

quyền làm việc với ngành chức năng sớm khảo sát, làm cống thoát nước qua đường 

709B tại khu vực Núi Tháp thôn Hậu Sanh. Vì hiện nay, khu vực này thường bị 

ngập úng khi mưa, gây khó khăn trong việc đi lại của người dân và không đảm bảo 

về môi trường. 

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Hữu: Hiện nay, tuyến đường từ sân bóng 

thôn Mông Đức đến cổng văn hóa thôn Hữu Đức đã bị xuống cấp, nhưng hằng năm 

chỉ duy tu, sửa chữa rồi tiếp tục hư hỏng lại, rồi lại duy tu, sửa chữa, gây lãnh phí. 

Cử tri kiến nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm đầu tư kinh phí xây dựng mới, nếu 

không đủ kinh phí đầu tư một lần, thì đầu tư từng đoạn, để tránh lãng phí nguồn lực. 

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Hữu: Kiến nghị các cấp có thẩm quyền làm 

việc với ngành chuyên môn liên quan làm kè để đảm bảo an toàn khi hồ Bầu Zôn xả 

lũ trong mùa mưa lũ. 

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Thái: Cử tri kiến nghị đường liên xã (tỉnh lộ 

709B) hiện nay từ Phước Thái đến Phước Hậu, Phước Hữu đã xuống cấp, đề nghị 

cơ quan chức năng sớm quan tâm tu sữa trước “Ngày lễ hội katê”, nhằm tạo điều 

kiện thuận lợi cho bà con đi lại được thuận tiện hơn. 

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Thái: Hiện nay kênh mương Cấp II (mương 

Ly) còn khoản 1 km chưa bê tông, đề nghị cấp trên cần quan.   

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Thái: Đề nghị Sở Giao thông vận tải quan 

tâm, kiến nghị mở đường từ đèo (Gia Lai) qua Suối Dậu, vì nếu có con đường này 

sẽ rút ngắn khoảng cách 4 km, thay vì đi đường vòng qua thôn Phước An, Phước 

Vinh dài 18 km. 

- Kiến nghị của cử tri phường Đông Hải: Cảng cá Đông Hải hiện nay đã 

xuống cấp, vệ sinh môi trường bị ô nhiễm nặng; đề nghị tỉnh sớm quan tâm đầu tư 

xây dựng cảng cá Đông Hải. 

- Kiến nghị của cử tri phường Văn Hải: Dự án Đông Văn Sơn - Bắc Bình 

Sơn đang triển khai. Đề nghị các cấp sớm đẩy nhanh tiến độ. 

- Kiến nghị của cử tri xã Thành Hải: Ngã ba Cà Đú Quốc lộ 1 giao nhau với 

đường 704 thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Kiến nghị các cấp xem xét lắp 

đặt tín hiệu đèn giao thông để nhân dân tham gia giao thông được an toàn. 

- Kiến nghị của cử tri phường Mỹ Hải: Đề nghị các cấp xem xét sớm đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện dự án Hải Long, cần có thời gian cụ thể để bà con an tâm ổn 

định cuộc sống. 

- Kiến nghị của cử tri thôn Nha Hố 1 xã Nhơn Sơn: Các cấp, ngành của tỉnh 

quan tâm xem xét việc Công ty TNHH đầu tư và xây dựng công trình 656 thi công 

Quốc lộc 27 làm nứt nhà của 29 hộ dân Nha Hố 1. Cử tri đã kiến nghị nhiều lần lên 

xã, huyện nhưng vẫn không được giải quyết (UBND xã Nhơn Sơn cũng đã tổng hợp 
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và kiến nghị đến Công ty nhưng Công ty có văn bản phúc đáp không đủ căn cứ để 

mời đơn vị bảo hiểm vào giám định thiệt hại và lập hồ sơ bồi thường). 

- Kiến nghị của cử tri thôn Lương Cang xã Nhơn Sơn: Các cấp, các ngành 

chức năng xem xét việc thi công đường cao tốc Bắc Nam đi ngang qua diện tích đất 

nông nghiệp lấp hết đường đi và kênh mương dẫn nước vào đồng ruộng của bà con. 

Cử tri đã nhiều lần kiến nghị chính quyền địa phương vẫn chưa được giải quyết dứt 

điểm. 

- Kiến nghị của cử tri phường Phước Mỹ: Hiện nay tỉnh ta đang có thế mạnh 

du lịch rất mạnh, việc triển khai các dự án phát triển du lịch được bà con đồng tình 

và đánh giá cao. Tuy nhiên vẫn còn một số khu Resort dọc ven biển còn bỏ hoang, 

không có sự đầu tư. Đề nghị các cấp, các ngành sớm quan tâm có biện pháp thu hút 

nguồn lực đầu tư hoặc giải toả để có được công viên biển xanh cho du khách đến 

tham quan và tạo cảnh quan thẩm mỹ, môi trường trong lành. 

3. Lĩnh vực Văn Hóa, Giáo Dục 

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Hậu: Thực hiện chủ trương chọn sách giáo 

khoa cho các lớp học hàng năm, học sinh không tận dụng sách cũ của khóa trước, 

học phí tiếp tục tăng cao làm ảnh hưởng đến chi phí cho học sinh. Đề nghị ngành 

Giáo dục quan tâm đề xuất giảm học phí. 

- Kiến nghị của cử tri phường Kinh Dinh: Hiện nay kinh tế của tỉnh, thành phố 

đang phát triển, tuy nhiên các phong trào văn hóa, thể dục, thể thao ít được Tỉnh 

quan tâm. Trung tâm văn hóa thể dục thể thao tỉnh không hoạt động, khu liên hợp 

thể thao phường Mỹ Bình bị bức tử. Đề nghị các ngành chức năng xem xét giải 

quyết để có khu trung tâm thể thao phục vụ văn hóa thể dục thể thao của nhân dân 

trong tỉnh và thành phố. 

- Kiến nghị của cử tri phường Văn Hải: Tiềm năng về văn hóa-du lịch của tỉnh 

Ninh Thuận chưa được khai thác triệt để. Đề nghị lãnh đạo Tỉnh đẩy mạnh hơn nữa 

về phát triển văn hóa-du lịch tỉnh Ninh Thuận. 

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Thuận: Đề nghị Sở Văn hóa duy trì phong 

trào thể dục thể thao của tỉnh nhà phát triển như: bóng đá, bóng chuyền … như các 

tỉnh bạn, để tạo sân chơi cho các em thanh thiếu niên. 

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Nam: Việc cải cách chương trình giáo dục 

thời gian vừa qua bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực. Tuy nhiên, chương trình 

cải cách sách giáo khoa và tăng học phí đã và đang làm ảnh hưởng đến kinh tế đối 

với các hộ gia đình không có điều kiện, vì sách giáo khoa năm trước không được 

tiếp tục sử dụng được cho năm sau và mức tăng học phí cao nhất là thời điểm dịch 

bệnh Covid-19. Kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét. 

4. Lĩnh vực y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo hiểm 

- Kiến nghị của cử tri xã Thanh Hải: Hiện nay, nhân dân khám chữa bệnh bảo 

hiểm y tế đã được thông tuyến cấp huyện; cử tri đề nghị UBND tỉnh quan tâm, tạo 

điều kiện cho nhân dân khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được thông tuyến cấp tỉnh. 
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- Kiến nghị của cử tri phường Bảo An: Việc khám, chữa bệnh cho người dân 

tại bệnh viện tỉnh Ninh Thuận còn gặp nhiều khó khăn về thuốc điều trị nhất là (đối 

với các bệnh hiểm nghèo bác sĩ kê đơn mua thêm ở hiệu thuốc, nguồn thuốc tại 

bênh viện không có). Đề nghị bệnh viện tỉnh Ninh Thuận quan tâm đảm bảo nguồn 

thuốc điều trị cho người dân vì bà con bị bệnh hiểm nghèo rất khó khăn - không có 

điều kiện để mua thuốc điều trị bệnh.  

- Kiến nghị của cử tri xã Thành Hải: Hiện nay, người Chăm ở Huyện Ninh 

Phước theo Chỉ thị số 1971/CT-TTg, ngày 27/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về 

tăng cường công tác dân tộc thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thì 

được hưởng Chương trình về hỗ trợ thẻ bảo hiểm khám chữa bệnh cho người dân, 

nhưng người Chăm ở thôn Thành Ý, xã Thành Hải không được quan tâm hỗ trợ. 

Kiến nghị các cấp xem xét tạo điều kiện để người Chăm thôn Thành Ý được có thẻ 

bảo hiểm đi khám bệnh. 

- Kiến nghị của cử tri phường Văn Hải: Cử tri phường rất mong muốn được 

tiếp cận và khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận vì bệnh 

viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận có trụ sở tại phường Văn Hải và khi người dân thực 

hiện việc đi khám bệnh, chữa bệnh rất gần và thuận lợi; đặc biệt là cho đối tượng 

người già, người khuyết tật, trẻ em...Đề nghị các cấp quan tâm. 

- Kiến nghị của cử tri phường Mỹ Đông: Đề nghị Bệnh viện Tỉnh tăng cường 

công tác vệ sinh môi trường trong khuôn viên và hệ thống chiếu sáng ở các lối đi, vì 

hiện nay hơi tối. 

5. Lĩnh vực lao động, việc làm và chế độ chính sách, an sinh xã hội 

- Kiến nghị của cử tri Phước Diêm: Thủ tục đăng ký thường trú, nhập khẩu, 

nhập sinh cho công dân bắt buộc theo quy định phải có giấy xác nhận nhà ở, đất ở 

hợp pháp vì vậy bà con Nhân dân gặp rất nhiều khó khăn về vấn đề này; cụ thể như 

một số hộ dân ở xã Cà Ná, Phước Diêm không có nhà ở ổn định, phải ở nhà trọ, nên 

không xác nhận giấy nhà ở, đất ở được… Đề nghị các cấp, các ngành sớm quan tâm 

kiến nghị cấp có thẩm quyền giảm các thủ tục trên, tạo điều kiện công dân đăng ký 

thường trú, nhập khẩu, nhập sinh. 

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Hữu: Kiến nghị các cấp có thẩm quyền cần 

xem xét giải quyết chế độ, chính sách đối với Thôn Đội Trưởng, vì đến nay Thôn 

Đội Trưởng không có chế độ, từ đó gây khó khăn cho công tác tuyển chọn và gọi 

công dân nhập ngũ hằng năm. 

- Kiến nghị của cử tri thị trấn Phước Dân: Cử tri phản ánh thời gian qua, 

phần lớn các hồ sơ liên quan đất đai thuộc thẩm quyền của Văn phòng đất đai tỉnh 

thường xuyên để kéo dài, giải quyết chậm so với thời gian quy định, gây phiền hà 

cho nhân dân; đề nghị ngành chức năng tỉnh sớm khắc phục, đồng thời rà soát, chỉ 

đạo đẩy nhanh tiến độ giải quyết theo quy định.   

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Sơn: Trước đây, theo Nghị định số 

92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về “Chức danh, số lượng, một số 

chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người 

hoạt động không chuyên trách ở cấp xã” thì xã loại 1 có tối đa 25 cán bộ, công 
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chức. Hiện nay thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, ngày 24/4/2019 của Chính 

phủ về “Sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người 

hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố” thì số lượng cán bộ, công 

chức cấp xã giảm xuống còn tối đa 23 người và còn giảm thêm 01 người khi bố trí 

Trưởng Công an xã là công an chính quy. Việc giảm thêm biên chế cán bộ, công 

chức cấp xã khi bố trí Trưởng Công an xã là công an chính quy là điều bất hợp lý vì 

Trưởng Công an xã cũng như tất cả các Công an xã chính quy đều do Công an cấp 

trên điều về xã và không nhận lương tại xã. Trong khi đó việc giảm số lượng cán 

bộ, công chức cấp xã đã gia tăng thêm áp lực, khối lượng công việc đối với cán bộ, 

công chức cấp xã. 

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Sơn: Những người hoạt động không chuyên 

trách cấp xã đóng vai trò quan trọng trong việc giúp chính quyền cơ sở quản lý Nhà 

nước trên các lĩnh vực, là lực lượng hỗ trợ cùng với đội ngũ cán bộ, công chức cấp 

xã trong thực hiện các nhiệm vụ ở địa phương. Tuy nhiên, hiện nay chế độ đãi ngộ 

đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã lại quá thấp, không đảm 

bảo mức sinh hoạt tối thiểu cuộc sống dẫn đến khá nhiều trường hợp xin nghỉ việc 

và không bổ sung được người, mặc dù xã đã thông báo tuyển dụng và tìm người 

thay thế nhưng đến nay vẫn chưa có người nộp đơn hoặc chịu làm vì lương quá 

thấp, đặc biệt là các chức danh Phó Mặt trận và Phó các đoàn thể chính trị - xã hội ở 

xã. Việc này đã ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả hoạt động của Mặt trận và các đoàn 

thể chính trị - xã hội nói riêng và nhiệm vụ chính trị của xã nói chung. Theo Quyết 

định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 của UBND tỉnh Ninh Thuận về “Quy 

định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên 

trách ở cấp xã, ở thôn, khu phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức 

chính trị - xã hội ở cấp xã; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của 

thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận” thì những người hoạt động không 

chuyên trách cấp xã ngoài việc nhận mức phụ cấp được khoán là 16,0 lần mức 

lương cơ sở cho tối đa 14 người đối với xã loại 1. Trừ các khoản bảo hiểm bắt buộc, 

bình quân mỗi người hoạt động không chuyên trách cấp xã chỉ nhận không quá 

1.500.000đ/tháng và không được hưởng bất kỳ khoản phụ cấp hoặc hỗ trợ nào thêm. 

Mức thu nhập này quá thấp, thậm chí còn thấp hơn mức chuẩn hộ nghèo và hộ cận 

nghèo đối với khu vực nông thôn theo Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 

27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 – 2025. 

Kiến nghị UBND tỉnh quan tâm, có chính sách hỗ trợ phù hợp để những người hoạt 

động không chuyên trách cấp xã an tâm công tác, góp phần hoàn thành nhiệm vụ 

chính trị của địa phương. 

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Ninh: Đối với người hoạt động không chuyên 

trách cấp xã (gọi tắt HĐKCT): Trước đây xã Phước Ninh là xã loại II, quy định có 

15 người HĐKCT ở cấp xã nhưng theo Nghị quyết 24/2019/NQ-HĐND ngày 

16/12/2019 của HĐND tỉnh quy định còn lại 12 người với mức khoán phụ cấp hệ số 

13,7/12 người, mỗi người HĐKCT ở cấp xã được hưởng hệ số 1,14 mức lương cơ 

sở. Đối với cấp thôn: theo Nghị quyết 24/2019/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 của 

HĐND tỉnh, quy định số lượng chức danh và mức phụ cấp đối với người hoạt động 

không chuyên trách ở thôn được bố trí từ 5 người xuống còn không quá 3 người cho 
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các chức danh Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng Ban công tác Mặt trận. Tuy 

nhiên, quá trình thực hiện thực tế tại cơ sở, khối lượng công việc rất lớn. 

Vì vậy kiến nghị các cấp các ngành xem xét chuyển biên chế HĐKCT cấp xã 

thực hiện công tác tại Văn phòng Đảng ủy xã thành chức danh công chức hoạt động 

chuyên trách; tăng số lượng HĐKCT ở cấp xã từ 12 người như hiện nay lên 15 

người cho xã loại II và hưởng phụ cấp theo hệ số bằng cấp chuyên môn Trung cấp, 

Cao đẳng, Đại học. Đối với HĐKCT ở thôn cần bổ sung biên chế đối với cấp thôn 

như: Phó thôn, y tế thôn bản và hưởng phụ cấp không thấp hơn hệ số 1,66 như hiện 

tại. 

6. Lĩnh vực điện sản xuất, thắp sáng, điện thoại, viễn thông, nước sinh 

hoạt  

- Kiến nghị của cử tri khu dân cư thôn Ma Hoa xã Phước Đại: có hơn 45 hộ 

dân chưa có hạ thế điện và hệ thống nước sinh hoạt hiện nay bà con cử tri rất mong 

muốn quan tâm của Nhà nước. 

- Kiến nghị của cử tri phường Đông Hải: Thắp sáng cầu An Đông về đêm 

tránh tai nạn giao thông 

- Kiến nghị của cử tri thị trấn Khánh Hải: Dự án quy hoạch mở rộng tuyến 

đường 704 (đường Phạm Ngọc Thạch) trên địa bàn thị trấn Khánh Hải đến nay vẫn 

chưa thực hiện ảnh hưởng tới an toàn giao thông của người dân. Trong khi chờ thực 

hiện, đề nghị các ngành chức năng và cấp trên quan tâm đầu tư lắp đặt hệ thống đèn 

chiếu sáng tuyến đường này, nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người dân. 

- Kiến nghị của cử tri xã Hộ Hải: Trong thời gian qua, khu vực trước Đài Liệt 

sĩ tỉnh thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông làm ảnh hưởng đến người điều khiển 

giao thông và phương tiện giao thông. Cử tri xã Hộ Hải kính mong lãnh đạo UBND 

tỉnh xem xét, bố trí hệ thống điều khiển cụm đèn điều khiển giao thông trước Đài Liệt 

sĩ tỉnh, để thuận lợi cho nhân dân tham gia giao thông. 

- Kiến nghị của cử tri xã Hộ Hải: Đề nghị ngành điện lực tỉnh trong quá trình 

khắc phục, sữa chữa hệ thống điện nên có thông báo trước và thời gian bảo đảm như 

thông báo. Tránh để ảnh hưởng đến việc nuôi trồng thủy sản của người dân.  

- Kiến nghị của cử tri thôn Mỹ Nhơn, xã Bắc Phong: Hiện nay hệ thống nước 

sinh hoạt thôn Mỹ Nhơn, xã Bắc Phong đã dược các cấp quan tâm đầu tư mới sử 

dụng 02 nguồn nước từ đường ống nước thô Tân Mỹ và từ đường nước thô thuộc hệ 

thống nước thô kênh Bắc lấy từ đập Nha Trinh. Tuy nhiên, người dân đề nghị các cấp 

xem xét hủy bỏ đường ống cũ trước đây để yên tâm sử dụng nước sinh hoạt của Nhân 

dân địa phương. 

- Kiến nghị của cử tri xã Tân Sơn: Các tuyến đường Hải Thượng Lão Ông 

(Khu phố 5) và Bùi Thị Xuân (Khu phố 3) chưa được đầu tư hạ trạm 220Kv, để 

Nhân dân đấu nối đảm bảo an toàn, nhất là trong mùa mưa. Kiến nghị ngành điện 

lực sớm có kế hoạch đầu tư hạ trạm 220 Kv nhằm đảm bảo an toàn cho người dân. 
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- Kiến nghị của cử tri xã Phước Thuận: Mạng lưới điện từ chợ Phước Khánh 

đến vào bên trong bình hơi cũ có đặt một bình hơi sát nhà dân và đường dây điện đi 

qua nhà dân, gây cản trở giao thông, nguy hiểm đến tính mạng nhân dân khi bình 

hơi bị sự cố và đường dây làm ảnh hưởng đến việc xây dựng của hộ dân. Kiến nghị 

cần di dời bình hơi đến vị trí khác an toàn và bảo đảm hơn.  

Hệ thống điện trong công tác tu dưỡng và bảo trì đã được ý kiến nhiều năm 

liền nhưng ngành điện lực trả lời và giải quyết chưa thỏa đáng, có tổ chức khảo sát 

nhưng không có tu dưỡng, bảo trì. Đề nghị ngành Điện lực có kế hoạch khảo sát, trả 

lời cho cử tri. 

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Thái: Hiện nay trên địa bàn xã đã có 2 Trạm 

Cấp nước sạch, để đảm bảo cung cấp nguồn nước sạch sinh hoạt cho bà con khi xảy 

ra cúp điện, đề nghị Công ty Cấp nước quan tâm bố trí 2 máy phát điện dự phòng để 

bơm nước cho bà con sử dụng khi điện cúp. 

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Thái: Việc tính giá bậc thang khi thu tiền 

điện, nước như hiện nay là không công bằng, mua vào một giá, bán ra nhiều giá, đề 

nghị bán thống nhất một giá. 

- Kiến nghị chung của cử tri tổ 6: Hiện nay các đường dây viễn thông đan 

xen rằn rịt các trục đường làm mất cảnh quan đô thị và mất an toàn. Đề nghị Công 

ty viễn thông cần nghiên cứu vận hành đường dây đảm bảo cảnh quan và anh toàn 

cho người dân - nhất là mùa mưa 

- Kiến nghị của cử tri thôn Nha Hố xã Nhơn Sơn: Cử tri không đồng tình việc 

trả lời của Công ty Điện lực về đường dây trung áp 22kV đi dọc theo Quốc lộ 27 và 

băng ngang qua thửa đất của hộ dân. Tiếp tục kiến nghị ngành điện lực sớm bọc 

nhựa đường dây trung áp để đảm bảo an toàn cho người dân - nhất là trong mùa 

mưa sắp tới (vì đã có trường hợp năm 2021 do đường dây trung không an toàn nên 

cá nhân bị điện giật phải cưa chân, tay và không được Công ty Điện lực hỗ trợ - lý 

do đường dây nằm trong hành lang lưới điện là không hợp lý nhưng kiểm tra trong 

sổ đỏ của hộ dân không có ghi nội dung khu vực hành lang bảo vệ lưới điện); Sau 

đó công ty điện lực đã nâng đường dây cao lên nhưng vẫn là dây trần chưa được bọc 

nhựa. Vì vậy bà con cử tri rất mong ngành sớm triển khai để đảm bảo an toàn trong 

mùa mưa sắp tới. 

7. Lĩnh vực khác: 

- Kiến nghị của cử tri xã Cà Ná: Hiện nay nhiều dự án tại địa phương đã quy 

hoạch lâu nay không thực hiện (Khu công nghiệp Dốc Hầm). Kiến nghị các cấp 

thẩm quyền quan tâm xem xét, giải quyết cho người dân thực hiện cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất nếu dự án không triển khai. 

- Kiến nghị của cử tri xã Phước Thái: Hiện nay chưa có giải pháp mạnh để 

xử lý các trường hợp chống khám nghĩa vụ quân sự, đề nghị cấp trên cần có các giải 

pháp xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp chống khám để làm gương và vận 

động các thanh niên trong độ tuổi chấp hành tham gia khám tuyển và thi hành nghĩa 

vụ quân sự theo quy định. 
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- Kiến nghị của cử tri xã Phước Vinh: Năm 2014, dự án điện 250 KV thuộc 

Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân đã triển khai thực hiện và đi vào hoạt động cho đến 

nay. Quá trình triển khai thi công, đoạn qua xã Phước Vinh các hộ dân đều đồng 

thuận giao đất để thực hiện dự án; tuy nhiên, dự án chỉ bồi thường, hỗ trợ cho 

những hộ dân có đất xây dựng phần Móng trụ, các hộ dân trong phạm vi hành lang 

an toàn lưới điện thì không được hỗ trợ, bồi thường. Cử tri phản ánh đến các ngành 

chức năng của tỉnh xem xét và kiến nghị có cơ chế hỗ trợ, bồi thường bổ sung cho 

hộ dân. 

- Kiến nghị của cử tri xã Mỹ Sơn: Dự án Thủy điện Tân Mỹ, khi đơn vị thi 

công cho nổ mìn làm nứt tường, hư hỏng nhiều nhà dân làm ảnh hưởng đến căn nhà 

dân đang sinh sống. Hiện nay các cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm kê hiện 

trạng nhưng tiến độ rất chậm. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các ngành chức 

năng sớm giải quyết. 

- Kiến nghị của cử tri xã Nhơn Sơn: Việc thi công dự án Cao tốc Bắc Nam 

đã ảnh hưởng đến các đường đi lại phục vụ cho sản xuất của các hộ dân bị ảnh 

hưởng, các mương dẫn nước và tiêu thoát nước do thay đổi hiện trạng tự nhiên 

trước đây đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc canh tác nông nghiệp của các hộ 

dân. Các vấn đề này các hộ dân đã phản ánh đến chính quyền địa phương và đã 

được địa phương tiếp nhận, hết sức quan tâm trong việc giải quyết cho các hộ dân, 

các vấn đề này cử tri cũng đã ý kiến trong các cuộc tiếp xúc cử tri trước đây, tuy 

nhiên kết quả giải quyết đến nay vẫn không đáng kể, việc canh tác sản xuất nông 

nghiệp của các hộ dân bị ảnh hưởng nặng. Đề nghị UBND tỉnh yêu cầu đơn vị thi 

công có giải pháp khắc phục để giải quyết vấn đề nay sớm nhất. 

- Kiến nghị của cử tri xã trên địa bàn huyện Thuận Bắc: Theo phản ảnh của 

người dân sau khi làm thẻ căn cước công dân, công an sẽ tiến hành thu hồi sổ hộ 

khẩu của người dân, tuy nhiên hiện nay trong quá trình làm các thủ tục, giao dịch 

của người dân vẫn còn yêu cầu photo sổ hộ khẩu gây khó khăn cho người dân. Đề 

nghị các cấp quan tâm.  

- Kiến nghị của cử tri xã Thanh Hải: Tình hình dã cào bay và tàu thuyền mành 

chụp ngoài tỉnh đến địa bàn sử dụng điện vượt công suất để khai thác gần bờ không 

đúng theo quy định làm ảnh hưởng tình hình khai thác thủy sản của ngư dân trên địa 

bàn; cử tri tiếp tục đề nghị tỉnh sớm có biện pháp khắc phục tình hình nêu trên. 

- Kiến nghị của cử tri xã Thanh Hải: Hiện nay, ngọn đèn báo bão trước cửa 

lạch cảng cá Mỹ Tân đã và đang hư hỏng; cử tri kiến nghị tỉnh có biện pháp khắc 

phục, sửa chữa lại ngọn đèn báo bão để thuận tiện cho tàu thuyền nhập cảng được 

thuận lợi hơn, tránh làm thiệt hại tài sản cho ngư dân, nhất là mùa mưa bão sắp đến. 

Trên đây là báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 7, HĐND 

tỉnh khóa XI. Để chuẩn bị nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Hội nghị 

tiếp xúc cử tri lần tiếp theo đảm bảo đầy đủ, toàn diện, chất lượng, hiệu quả, Thường 

trực HĐND tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan có liên quan thực 
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hiện đúng Quyết định số 67/2019/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 của UBND tỉnh ban 

hành Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh 

Ninh Thuận (file Word gửi trước ngày 30/9/2022 qua Zalo: 038.367.0492 hoặc 

email congtachdnd@ninhthuan.gov.vn)./.  

Nơi nhận: 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh;  

- Ủy ban MTTQVN tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh khóa XI; 

- VP. Đoàn ĐBQH và HĐND; 

- Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, Phòng Công tác HĐND. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

                                         

                                       

 

 

 

 

                          

 

 

Trần Minh Lực 
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