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                                     Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định 

Thực hiện Công văn số 4451/UBND-TH ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND 

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

Cử tri huyện An Lão kiến nghị: UBND tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí cho 

huyện xây dựng khu quy hoạch du lịch sinh thái để huyện phát triển du lịch tại thôn 

1, xã An Toàn và Thác Đá Ghe, xã An Hưng. Đồng thời quan tâm có cơ chế riêng 

về xây dựng hạ tầng cho huyện miền núi và các xã đã lên đô thị loại V (có cơ chế 

xây dựng hạ tầng) vì hiện nay nhiều tiêu chí xã về đích nông thôn mới chưa theo kịp 

giai đoạn II. 

Trả lời: 

- Đối với việc quy hoạch Khu du lịch sinh thái tại thôn 1, xã An toàn và Thác 

Đá Ghe, xã Nhơn Hưng: Sở Xây dựng kiến nghị UBND tỉnh xem xét giao Sở Du 

lịch rà soát sự phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Bình Định đến 

năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; theo đó, tham mưu rõ các tính chất, chức năng, 

các sản phẩm du lịch có liên quan, bổ sung vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành 

theo quy định nếu có. Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng sẽ hướng dẫn UBND huyện các 

công tác liên quan đến việc tổ chức lập quy hoạch xây dựng khu chức năng theo quy 

định. Đối với việc hỗ trợ kinh phí tổ chức lập quy hoạch, xây dựng khu du lịch, kiến 

nghị UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính xem xét hỗ trợ theo các 

quy định hiện hành. 

- Đối với việc đề nghị cơ chế riêng về xây dựng hạ tầng cho huyện, xã miền 

núi: Hiện nay, Chính phủ đang hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình 

mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi giai đoạn 2021-2030; đồng thời đang dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định 

cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và Quyết định 

của Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu 

tư công nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình. Do vậy, Sở Xây 

dựng kiến nghị UBND tỉnh giao Ban Dân tộc, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, đề 

xuất UBND tỉnh tổ chức thực hiện các nội dung của Chương trình theo quy định. 

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

trước kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XIII; kính báo UBND tỉnh./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- VP UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

 GIÁM ĐỐC 
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