
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

SỞ XÂY DỰNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:           /SXD-VP Bình Định, ngày      tháng      năm 2021 

V/v giải quyết các ý kiến, kiến nghị 

của cử tri gửi đến sau kỳ họp 

thứ 14, HĐND tỉnh khóa XII 

 

                                     Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định 

 

Thực hiện Văn bản số 3319/UBND-TH ngày 08/6/2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh; qua rà soát, Sở Xây dựng báo cáo một số nội dung như sau: 

I. Các ý kiến, kiến nghị thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng: 

1. Cử tri phường Tam Quan Bắc, Thị xã Hoài Nhơn kiến nghị: “UBND tỉnh 

chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân kinh phí hỗ trợ gia đình chính sách xây dựng 

nhà ở đã được duyệt theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ 

tướng Chính phủ.” 

Trả lời: 

Đối với các hộ gia đình chính sách là đối tượng người có công cách mạng 

được duyệt hỗ trợ theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ 

tướng Chính phủ và được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm tra thì việc 

hỗ trợ, giải ngân vốn đã thực hiện và kết thúc đến ngày 31/12/2019. Do vậy, kính 

đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Hoài Nhơn rà soát việc thực hiện giải 

ngân kinh phí hỗ trợ trên địa bàn các xã, phường để thông tin, trả lời cho cử tri 

được rõ. 

Đối với các hộ là đối tượng người có công cách mạng nhưng chưa nằm trong 

danh sách được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm tra trước đây, đã được 

UBND huyện Hoài Nhơn tổng hợp nhu cầu xây mới hoặc sửa chữa nhà ở, sau khi 

Đề án hỗ trợ người có công cách mạng có khó khăn về nhà ở giai đoạn 3 được phê 

duyệt, sẽ tổ chức xác minh đối tượng và hỗ trợ theo quy định. 

II. Các ý kiến, kiến nghị thuộc trách nhiệm quản lý của sở, ngành, đơn vị: 

1. Cử tri phường Bùi Thị Xuân kiến nghị: “UBND tỉnh quan tâm Quy hoạch và 

xây dựng các khu vui chơi, giải trí, thể dục - thể thao, tạo sân chơi lành mạnh cho nhân 

dân, nhất là Người cao tuổi, thanh thiếu niên. Vì trước đây trên địa bàn phường có quy 

hoạch xây dựng khu vui chơi giải trí, nhưng đến nay chưa thực hiện.” 

Trả lời:  

Hiện nay, trên địa bàn phường Bùi Thị Xuân đã được phủ kín quy hoạch phân 

khu, đang từng bước phủ kín quy hoạch chi tiết đô thị theo kế hoạch; trong đó, đã 

có quy hoạch các khu công viên, cây xanh, thể dục thể thao. Do đó, trong thời tới, 

kính đề nghị  UBND tỉnh chỉ đạo UBND thành phố Quy Nhơn tập trung đầu tư xây 

dựng các công trình hạ tầng xã hội bao gồm cả khu công viên, cây xanh kết hợp 

khu vui chơi giải trí, thể dục thể thao để phục vụ nhân dân theo quy hoạch được 

duyệt. 
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2. Cử tri phường Nhơn Bình kiến nghị: “Hiện nay, Dự án nhà ở xã hội trên 

địa bàn phường Nhơn Bình đã tổ chức xây dựng được 2 khối nhà. Trong quá trình 

làm, đơn vị thi công đã bơm nước mặn và phèn tại các hố móng ra ngoài nhưng 

không xử lý đã làm chết diện tích lúa của nông dân gieo xạ tại vùng xung quanh, 

làm ảnh hưởng đến sản xuất vụ Đông Xuân và vụ sau. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo 

giải quyết dứt điểm trình trạng trên và có phương án đền bù cho nhân dân, tránh 

trình trạng nhân dân bức xúc khiếu kiện đông người.” 

Trả lời:  

Nội dung kiến nghị này đang được UBND thành phố Quy Nhơn giải quyết tại 

Văn bản số 1226/UBND-TN ngày 21/5/2021 về việc giải quyết phản ánh đơn vị 

thi công dự án nhà ở xã hội Ecohome Nhơn Bình xả thải nước nhiếm mặn ảnh 

hưởng đến môi trường xung quanh, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn (Có 

văn bản kèm theo). Vì vậy, kính đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND thành phố Quy 

Nhơn khẩn trương giải quyết dứt điểm vụ việc nêu trên và trả lời cho cử tri được 

biết. 

3. Cử tri khu vực 7, phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn tiếp tục kiến 

nghị: “Hiện nay hệ thống cống thoát nước tại Ngã tư Quốc lộ 1A giao với đường 

Trần Quốc Hoàn khu tái định cư thường xuyên ngập úng cục bộ mỗi khi trời mưa, 

các nắp hố ga bị hư hỏng bốc mùi hôi làm ô nhiễm môi trường. Đề nghị UBND 

tỉnh kiến nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền có kế hoạch nạo vét khơi 

thông cống, sửa chữa lại các nắp hố ga.” 

Trả lời:  

Hiện nay, Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh đang triển khai thi công dự án 

Tuyến đường trục Đông - Tây kết nối với tuyến đường phía Tây tỉnh (ĐT.638), 

đoạn Km137+580-Km143+787 nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng ngập úng tại 

nút giao đường Trần Quốc Hoàn với Quốc lộ 1A. Tuy nhiên, trong quá trình thi 

công, các hộ dân có các vật kiến trúc trong phạm vi dự án gây cản trở cho công tác 

thi công (có Văn bản số 1016/BQLGT-ĐHDA2 ngày 28/5/2021 của Ban quản lý 

dự án giao thông tỉnh kèm theo). 

Vì vậy, để sớm giải quyết các kiến nghị của cử tri, kính đề nghị UBND tỉnh 

chỉ đạo Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh phối hợp các đơn vị có liên quan giải 

quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng và khẩn trương đầy nhanh tiến độ thi 

công dự án. 

4. Cử tri phường Hải Cảng kiến nghị: “UBND tỉnh và nhà đầu tư dự án chung 

cư Trần Bình Trọng giải trình rõ việc đền bù nhà giải tỏa được tính theo diện tích 

đất thực tế đang ở hay diện tích sổ đỏ.” 

Trả lời:  

Đối với nội dung kiến nghị, UBND tỉnh có Thông báo số 91/TB-UBND ngày 

07/6/2021, thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự 

Công Hoàng tại cuộc họp giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác giải phóng 

mặt bằng và thực hiện dự án Chung cư Trần Bình Trọng, thành phố Quy Nhơn; 

theo đó, có nội dung: Giao Thanh tra tỉnh chủ trì kiểm tra, xác minh, rà soát lại việc 

thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với 05 hộ còn lại chưa 

thống nhất phương án bồi thường, báo cáo đề xuất UBND tỉnh để xử lý theo đúng 
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quy định hiện hành của Nhà nước, hoàn thành trước ngày 15/6/2021 (Có Thông 

báo 91/TB-UBND kèm theo). Do đó, kính đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Thanh tra 

tỉnh thực hiện, báo cáo đề xuất để trả lời cử tri. 

5. Cử tri phường Lê Lợi kiến nghị: “Hiện nay, Khu tập thể (35 Lý Tự Trọng) 

đã xuống cấp nhưng chưa được hóa giá, đề nghị tỉnh quan tâm hóa giá cho bà con 

ở khu tập thể này.” 

Trả lời:  

Qua rà soát, Ngôi nhà số 35 đường Lý Tự Trọng, phường Lê Lợi, thành phố 

Quy Nhơn có nguồn gốc là Nhà trẻ Hoa Mai do Phòng Giáo dục và Đào tạo - 

UBND thành phố Quy Nhơn quản lý. Do đó, nội dung này kính đề nghị UBND 

tỉnh giao UBND thành phố Quy Nhơn rà soát, báo cáo theo thẩm quyền. 

Trên đây là ý kiến giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến 

sau kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XII; kính báo UBND tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- VP UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng thuộc Sở, TTra; 

- Lưu: VT, VP. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

  Trần Viết Bảo 
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