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ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH BÌNH THUẬN                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
  
Số:       127     /BC-UBND               Bình Thuận, ngày     17   tháng 6  năm 2013

				     	
BÁO CÁO 
Kết quả thực hiện nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của 
cử tri tại kỳ họp thứ 5- Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX

Thực hiện Thông báo số 08/TB-HĐND tỉnh ngày 22/4/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc dự kiến nội dung và thời gian kỳ họp thứ 6-HĐND tỉnh khóa IX; trong đó có yêu cầu UBND tỉnh chuẩn bị Báo cáo kết quả thực hiện nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 5-HĐND tỉnh khóa IX. Nay, Ủy ban nhân dân tỉnh xin báo cáo cụ thể tiến độ, kết quả thực hiện như sau:
I. VỀ LĨNH VỰC SẢN XUẤT
1. Vụ Mùa năm 2012, nông dân đã gieo sạ từ 2 đến 3 lần, nhưng do điều kiện thời tiết mưa nhiều gây ngập úng, lúa giống bị chết. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo cơ quan chức năng hỗ trợ giống lúa cho bà con nông dân để tiếp tục sản xuất (cử tri xã Đức Chính – Đức Linh). 
Ngày 28/01/2013, UBND tỉnh có Quyết định số 276/QĐ-UBND về việc tạm ứng ngân sách tỉnh hỗ trợ khắc phục thiệt hại do mưa lũ, ngập lụt gây ra trong tháng 9/2013. Theo Quyết định này, UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ thiệt hại về giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản cho huyện Đức Linh số tiền: 1.680.415.000 đồng. Do đó, việc chi hỗ trợ trợ khắc phục thiệt hại cho bà con xã Đức Chính đã được giải quyết; UBND xã Đức Chính là đơn vị trực tiếp chi hỗ trợ cho bà con. 
2. Hai tàu thu mua của vựa cá Bích Thanh neo đậu không đúng quy định, gây khó khăn cho các tàu thuyền ra vào để bán hải sản và lấy nhiên liệu tại Cảng cá Phan Thiết. Đề nghị Sở nông nghiệp - PTNT chỉ đạo Ban Quản lý cảng cá Phan Thiết sắp xếp lại việc neo đậu tàu thuyền đúng quy định và trật tự.
Ban Quản lý Cảng Cá Phan Thiết đã phối hợp với Thanh tra Sở Nông nghiệp-PTNT mời các chủ tàu thuyền có đơn phản ánh, kiến nghị về vấn đề neo đậu tàu thuyền, nơi tàu thuyền cập bến lấy nước đá, nhiên liệu. Tại buổi làm việc, Ban Quản lý Cảng cá Phan Thiết đã thông báo cho các chủ tàu thuyền nắm rõ về quy định của Cảng, qua đó các chủ tàu thuyền đã hiểu rõ việc quản lý, điều hành Cảng, đã đồng thuận và thống nhất ký tên vào biên bản. Đồng thời, Ban Quản lý Cảng cá Phan Thiết đã mời các chủ doanh nghiệp kinh doanh trên Cảng (có chủ tàu cá Bích Thanh), yêu cầu phải thực hiện theo các nội quy, quy định của Cảng. Đến nay, các chủ doanh nghiệp, chủ tàu thuyền đã chấp hành đúng nội quy, quy định của Cảng, không còn tranh chấp khiếu kiện.
3. Đề nghị tỉnh chỉ đạo Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận - Chi nhánh La Ngà sớm chi trả tiền hỗ trợ và đền bù đất để thi công tuyến kênh thủy lợi Tà Pao đoạn đi qua địa bàn xã Đức Phú. Vừa qua tỉnh đã có trả lời, dự kiến hoàn thành việc chi trả 30% còn lại trong quý III/2012, nhưng đến nay vẫn chưa chi trả. Đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo (cử tri xã Đức Phú - Tánh Linh). 
Việc chi trả tiền hỗ trợ và đền bù đất để thi công tuyến kênh thủy lợi Tà Pao đoạn đi qua địa bàn xã Đức Phú, huyện Tánh Linh, đã giải quyết xong cho các hộ dân trong quý I năm 2013.
4. Đề nghị Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường nông thôn tỉnh sớm triển khai thi công đường ống dẫn nước sinh hoạt vào khu dân cư xóm Me, thôn Thiện Sơn và xóm Bàu Ron, thôn Thiện An để cấp nước sinh hoạt cho bà con, hiện nay các hộ dân ở khu vục này phải đi mua và chở nước về sử dụng.
  Khu vực dân cư xóm Me và xóm Bàu Ron (xã Thiện Nghiệp) đang gặp khó khăn về nước sinh hoạt. Các khu vực này nằm trong Dự án nâng cấp hệ thống nước xã Thiện Nghiệp (thuộc Gói thầu 6 - tuyến ống mở rộng) nhưng trong các năm qua, do nguồn vốn khó khăn nên tỉnh chưa bố trí được vốn để tiến hành thi công. 
Vừa qua, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường nông thôn đã sử dụng kinh phí khấu hao các công trình cấp nước từ nguồn sự nghiệp thủy lợi năm 2013, thi công một đoạn tuyến ống (700m PVC D60) thuộc xóm Bàu Ron - thôn Thiện An đã giải quyết một phần khó khăn về nước cho khu vực này. Còn lại tuyến ống cấp nước của xóm Me – thôn Thiện Sơn, dự ước kinh phí nối tuyến ống khoảng 350 triệu, nhưng chưa có vốn thi công. UBND tỉnh sẽ xem xét bố trí kinh phí thi công.
5. Kiến nghị tỉnh có kế hoạch cho cải tạo nạo vét lòng hồ Đu Đủ để tích đủ nước vào mùa khô, phục vụ sản xuất cho nhân dân xã Hàm Thạnh (cử tri Hàm Thạnh - huyện Hàm Thuận Nam).
Để tiếp nước về hồ Đu Đủ và hồ Tân Lập nhằm khắc phục tình trạng thiếu nước trong mùa khô, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi được UBND tỉnh giao triển khai thi công tuyến kênh chuyển nước từ hồ Sông Móng - hồ Đu Đủ - hồ Tân Lập. Công trình này đang được đơn vị tổ chức thi công hết sức khẩn trương, sẽ đưa vào khai thác sử dụng trong tháng 6/2013, khắc phục được tình trạng thiếu nước trong mùa khô tại vùng hưởng lợi của hồ Đu Đủ. Tuy nhiên nhân dân xã Hàm Thạnh không hưởng lợi từ hồ Đu đủ mà hưởng lợi từ công trình đập dâng Ba Bàu.
6. Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi đã nhiều lần khảo sát, đo đạc nhưng tình trạng sạt lở lớn của Suối Ông Bộ vẫn chưa được khắc phục. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo các ngành chức năng sớm khắc phục tình trạng sạt lở này (cử tri xã Hàm Liêm - huyện Hàm Thuận Bắc).
Sạt lở Suối Ông Bộ chính là “sạt lở Bờ Dòng Suối Cát, xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc”. Sau khi kiểm tra, khảo sát thực địa, Sở Nông nghiệp – PTNT đã chỉ đạo Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi trước mắt khẩn trương xử lý đắp các lổ bể bờ dòng hiện hữu bằng nguồn vốn cấp bù thủy lợi phí, chuẩn bị thi công và hoàn thành trong tháng 6/2013. 
Về hướng xử lý lâu dài: tiến hành khảo sát, thiết kế và lập dự án đầu tư để trình UBND tỉnh bố trí nguồn vốn hàng năm để khắc phục cơ bản tình trạng sạt lở.
7. Đề nghị tỉnh chỉ đạo ngành chức năng sớm thi công cụm phay chắn ở Suối Chùa xã Nghị Đức để điều tiết, cung cấp nước tưới, phục vụ sản xuất cho bà con (cử tri xã Nghị Đức - huyện Tánh Linh).
Đây là hạng mục công trình thuộc tuyến kênh chính Bắc Tà Pao, đã có hồ sơ thiết kế kiên cố, nhưng hợp phần dự án này theo thông báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn từ nay đến 2015 không bố trí vốn cho công trình này. Như vậy việc thực hiện hạng mục cụm điều tiết Suối Chùa sẽ được thực hiện theo thiết kế khi hợp phần kênh chính Bắc Tà Pao được Trung ương bố trí vốn.
Trong thời gian qua, tại vị trí này Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi đã tạm thời khắc phục bằng cách lắp đặt ống buy và đắp chặn để điều tiết bơm tưới cho diện tích sản xuất của nhân dân các xã Nghị Đức, Đức Phú huyện Tánh Linh và xã Mé Pu huyện Đức Linh vào mùa khô, đồng thời vào mùa mưa lũ thì đào ra để tiêu thoát lũ. Đây cũng là biện pháp xử lý trong thời gian chưa có vốn để thực hiện cụm công trình này.
8. Đề nghị Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi (Chủ đầu tư) đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ đo đạc để tính toán bồi thường hỗ trợ cho người dân diện tích xen kẹp giữa Khu công nghiệp Hàm Kiệm với tuyến kênh thoát nước ngoài hàng rào Khu công nghiệp Hàm Kiệm (cử tri xã Hàm Kiệm - huyện Hàm Thuận Nam).  
Hồ sơ đo đạc thu hồi đất diện tích xen kẹp giữa tuyến kênh KT4 và khu công nghiệp Hàm Kiệm đã hoàn chỉnh, song Sở Tài nguyên & Môi trường chưa ủy quyền cho UBND huyện Hàm Thuận Nam để thu hồi và bồi thường, hỗ trợ cho dân theo quy định vì diện tích này nằm trong qui hoạch đất lúa nên phải chờ Chính phủ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất.
Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 04/5/2013 về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Bình Thuận. Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi đã liên hệ với Sở Tài nguyên - Môi trường đề nghị sớm ủy quyền cho UBND Hàm Thuận Nam tiến hành các thủ tục thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ cho dân theo quy định.
9. Đề nghị UBND tỉnh sớm trả tiền đền bù đất làm Kênh Châu Tá - 812 cho nhân dân. Trước đây cử tri đã kiến nghị nhiều lần và được Tỉnh trả lời nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết (Cử tri xã Thuận Hòa, Hàm Trí, Hồng Liêm- huyện Hàm Thuận Bắc).
Ngày 04/5/2013, tại Công văn số 1568/UBND–ĐTQH, UBND tỉnh đã ủy quyền cho UBND huyện Bắc Bình và huyện Hàm Thuận Bắc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình kênh tiếp nước 812 - Châu Tá. Hiện tại, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi đang phối hợp với địa phương rà soát bổ sung hồ sơ pháp lý, hoàn chỉnh hồ sơ bồi thường hỗ trợ để  chi trả cho dân tháng 7/2013.
10. Dự án Khu dân cư Suối Giêng khi giao đất gần cuối năm nên việc xây dựng nhà không kịp, bà con không có điều kiện để di dời. Đề nghị tỉnh xem xét gia hạn thời gian và hỗ trợ tiền di dời qua năm 2013 (Cử tri xã Tân Đức- huyện Hàm Tân).
Để triển khai thực hiện công tác bố trí dân cư năm 2013; Chi cục Phát triển nông thôn đã trình UBND tỉnh cho chuyển nguồn kinh phí bố trí dân cư từ năm 2012 sang năm 2013. Ngày 20/5/2013 UBND tỉnh đã có Công văn số 1842/UBND-TH đồng ý cho chuyển số dư nguồn vốn nêu trên. Vì vậy, sắp tới Chi cục phát triển nông thôn sẽ trình các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh phân khai kinh phí hỗ trợ di dời dân cư. Đề nghị bà con nhanh chóng xây dựng nhà ở và di dời đến nơi ở mới để được hỗ trợ theo chính sách quy định. 
11.  Xã Suối Kiết có 23 hộ dân được nhận đất giao khoán theo Chỉ thị 12 của Ủy ban nhân dân tỉnh, nhưng Công ty Lâm nghiệp Sông Dinh giao đất ở trên đồi cao, núi đá không thể sản xuất được, một số hộ bị chủ cũ tranh chấp; nhân dân đã làm đơn đề nghị Công ty Lâm nghiệp Sông Dinh xem xét xin đổi lại khu vực khác, nhưng đến nay chưa được giải quyết. Kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến can thiệp để bà con sớm có đất sản xuất (cử tri xã Suối Kiết – Tánh Linh).
Để giải quyết đất sản xuất cho 23 hộ dân xã Suối kiết đã được Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sông Dinh giao khoán đất lâm nghiệp theo Nghị định 135/2005/NĐ-CP, trong đó có một số hộ vị trí đất nằm trên đồi cao, núi đá; một số hộ bị chủ đất lấn chiếm cũ đe dọa, hành hung không cho sản xuất; Công ty đã rà soát và phân loại để đề xuất hướng xử lý phù hợp.
Đối với những trường hợp nhận khoán đất trên đồi cao, núi đá, Công ty đã giải quyết đổi lại vị trí đất khác cho 9 hộ. Đối với số hộ bị đe dọa, hành hung không dám sản xuất, Công ty cũng đã mời đến để kiểm tra xác minh diện tích bị tái chiếm. Sau đó, Công ty đã lựa chọn, khoanh vẽ khu rừng thưa, nghèo kiệt ước khoảng 44 ha để lập phương án giao khoán đất lâm nghiệp cho số hộ trên (có dự phòng số hộ phát sinh mới).
 Qua kiểm tra tại thực địa, huyện Tánh Linh cũng đã thống nhất vị trí khu vực Công ty Lâm nghiệp Sông Dinh dự kiến xây dựng phương án giao khoán cho số hộ dân nêu trên. Sở Nông nghiệp-PTNT cũng thống nhất xây dựng phương án bố trí diện tích khác để giao khoán cho các hộ dân yên tâm sản xuất.   
* Biện pháp giải quyết trong thời gian tới:
- Diện tích Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sông Dinh xây dựng Phương án 44 ha hiện trạng vẫn là đất có rừng thưa; Sở Nông nghiệp –PTNT sẽ trình xin chủ trương UBND tỉnh cho khai thác tận dụng theo đúng trình tự quy định. 
- Công ty Lâm nghiệp Sông Dinh tiếp tục phối hợp với UBND xã Suối Kiết kiểm tra rà soát diện tích thực tế các hộ nhận khoán không sản xuất được, tiến hành các thủ tục thu hồi diện tích giao khoán và thanh lý hợp đồng; làm căn cứ để thiết kế, phân lô và giao khoán lại đất khác cho đúng quy định.
- Sở Nông nghiệp – PTNT sẽ trực tiếp làm việc với huyện Tánh Linh để thành lập Đoàn kiểm tra việc tái lấn chiếm của các hộ cũ đã bị thu hồi đất trước đây (do không chịu ra kê khai), để có biện pháp ngăn chặn triệt để. Đề nghị Huyện Tánh Linh chỉ đạo Công an huyện điều tra, theo dõi thu thập chứng cứ và xử lý nghiêm các hành vi đe dọa, hành hung và tái chiếm đất làm ảnh hưởng đến tình hình trật tự tại địa phương và quản lý đất đai trên địa bàn huyện.
12. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra giám sát các cơ sở buôn bán vật tư nông nghiệp, thuốc trừ sâu để tránh hàng giả và nhằm quản lý giá cả tạo thuận lợi cho nông dân yên tâm sản xuất (cử tri xã Sông Phan - Hàm Tân).
Công tác thanh tra, kiểm tra phân bón, thuốc bảo vệ thực vật là nhiệm vụ thường xuyên của các ngành, các cấp nói chung và của ngành Nông nghiệp –PTNT nói riêng. Hàng năm, Sở Nông nghiệp –PTNT đã phê duyệt kế hoạch thanh, kiểm tra để tổ chức thực hiện định kỳ; đồng thời phối hợp với liên ngành để thực hiện nhiệm vụ cấp trên giao. 
* Kết quả thực hiện từ đầu năm 2013 đến nay:
- Sở Nông nghiệp –PTNT đã chỉ đạo các đơn vị thuộc ngành lập kế hoạch thanh, kiểm tra định kỳ năm 2013 về hoạt động sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. 
- Trên cơ sở kế hoạch thanh, kiểm tra năm 2013 của Sở Nông nghiệp –PTNT, đến nay Sở đang tổng hợp danh sách để Quyết định thành lập Đoàn Thanh tra liên ngành, sẽ triển khai đợt 1 trong tháng 6/2013 (đợt 2 sẽ tiến hành cuối năm), kiểm tra 160 cơ sở kinh doanh, buôn bán thuốc BVTV phân bón, thức ăn chăn nuôi
- Chi cục Bảo vệ thực vật đã tổ chức 10 lớp tập huấn phổ biến, hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật mới cho 605 cơ sở/Tổng số 717 cơ sở toàn tỉnh. Đồng thời chuẩn bị triển khai kế hoạch kiểm tra định kỳ; chú ý thanh, kiểm tra đột xuất và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; nhằm ngăn chặn thiệt hại về sản xuất nông nghiệp, đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng và môi trường, môi sinh.   
- Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo các đơn vị tập trung triển khai thực hiện Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT và Quyết định 1862/QĐ-UBND của UBND tỉnh trên diện rộng về kiểm tra, đánh giá, phân loại đối với các cơ sở kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; từng bước thực hiện công khai kết quả kiểm tra, đánh giá và tái kiểm đối với các cơ sở đã phân loại C theo đúng quy định.
13. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm nâng cấp trạm bơm xã Đa Kai, tạo điều kiện cho bà con có đủ nguồn nước sản xuất (cử tri xã Đa Kai - huyện Đức Linh). 
Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp trạm bơm Đa Kai do UBND huyện Đức Linh làm chủ đầu tư. Theo báo cáo của huyện Đức Linh thì Dự án đã được phê duyệt năm 2011 với tổng mức đầu tư là 17.467 triệu đồng. Gồm 04 gói thầu xây lắp. Đến nay có 2 gói thầu đã hoàn thành đưa vào sử dụng; còn lại 2 gói thầu đang giai đoạn phê duyệt thiết kế BVTC – Dự toán. Về hồ sơ đo đạc thu hồi đất giải phóng mặt bằng thi công 2 gói sau cũng đã hoàn thành. Ngày 02/5/2013 huyện Đức Linh đã trình Sở Tài nguyên & Môi trường kiểm tra bản đồ để ủy quyền huyện thu hồi đất. 
Sau khi Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xét duyệt bản đồ đo đạc và có ủy quyền thông báo thu hồi đất, UBND huyện Đức Linh sẽ khẩn trương hoàn tất các hồ sơ đền bù, thu hồi đất theo quy định. Đồng thời huyện tiếp tục đề nghị UBND tỉnh xem xét bổ sung kế hoạch vốn năm 2013 để đủ chi phí chi trả đền bù và triển khai đấu thầu thi công 02 gói thầu còn lại nêu trên.
14. Ý kiến của cử tri xã Hòa Phú, huyện Tuy Phong: “Hiện nay lượng tàu thuyền tại xã Hòa Phú là khá lớn nhưng bến neo đậu chỉ có 08 trụ neo buộc, trong đó một số trụ không còn neo buộc được. Đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng thêm trụ neo buộc tàu thuyền để đảm bảo an toàn tài sản của nhân dân, nhất là vào mùa mưa bão". 
Qua kiểm tra, khảo sát thực tế của huyện Tuy Phong tại tuyến kè Hòa Phú, hiện có tổng cộng 32 trụ neo đậu tàu thuyền, trong đó 12 trụ không sử dụng được (04 trụ nằm tại Chợ Hòa Phú, 08 trụ đã bị hư hỏng); còn lại 20 trụ đang sử dụng.
Hiện nay, UBND huyện Tuy Phong được giao làm chủ đầu tư Dự án Kè chống xói lở  bờ sông KDC Phan Rí Cửa, trong đó có hai tuyến kè C1 và C2. 
- Tuyến kè C1 nằm bên bờ tả, thuộc Thị trấn Phan Rí Cửa (nối từ kè K1 của Khu neo đậu đến Cầu Hòa Phú) đã thiết kế xây dựng 15 trụ neo tàu.
- Tuyến kè C2 nằm bên bờ hữu, thuộc xã Hòa Phú (nối từ kè K2 của Khu neo đậu đến cầu Hòa Phú), hiện đang được xây dựng; theo thiết kế thì tuyến kè C2 được đầu tư 28 trụ neo tàu thuyền, hiện đã thi công được 14 trụ, dự kiến công trình sẽ hoàn thành trong năm 2013.
Như vậy, cuối năm 2013 xã Hòa Phú sẽ có tổng cộng 48 trụ neo tàu (không kể 12 trụ không sử dụng được). Theo nhu cầu neo đậu tàu thuyền của nhân dân tại xã Hòa Phú, cần phải đầu tư xây dựng thêm khoảng 30 trụ neo tàu mới đáp ứng đủ cho số tàu thuyền hiện tại. 
Tuy nhiên, do ngân sách tỉnh còn nhiều khó khăn, nên UBND tỉnh đề nghị huyện Tuy Phong vận động các chủ tàu thuyền đóng góp kinh phí xây dựng và cân đối ngân sách huyện hàng năm để hỗ trợ xây dựng thêm trụ neo thuyền thei kiến nghị của cử tri.
15. Đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng nhà máy nước sạch cho các xã Đồng Kho, Huy Khiêm. Vì hiện nay nhân dân sử dụng nước giếng đào, giếng khoan bị nhiễm phèn nặng, ảnh hưởng đến sức khỏe, đến mùa nắng các giếng đào cũng cạn kiệt, rất khó khăn trong sinh hoạt và sản xuất của nhân dân (cử tri xã Đồng Kho, Huy Khiêm - Tánh Linh).    	
Dự án công trình Hệ thống nước sinh hoạt Tà Pao - huyện Tánh Linh cung cấp nước sinh hoạt và sản xuất cho các khu vực nêu trên do Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn làm chủ đầu tư. Công trình đã hoàn thành công tác khảo sát địa hình, địa chất và đang lập Dự án đầu tư, dự kiến trình phê duyệt Dự án cuối năm 2013. Tuy nhiên, tổng mức đầu tư của Dự án này khá lớn (khoảng 60 tỷ đồng), vì vậy ngân sách tỉnh chưa có khả năng cân đối được vốn để khởi công. Hiện nay, UBND tỉnh đang chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương tìm các nguồn vốn, nhất là các nguồn vốn vay hỗ trợ phát triển, các chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và VSMT nông thôn để ưu tiên bố trí vốn, khởi công công trình này trong thời gian sớm nhất, nhằm giải quyết khó khăn về nước trong sinh hoạt và sản xuất cho nhân dân tại khu vực trên .  
16. Đề nghị UBND Tỉnh quan tâm chỉ đạo ngành chức năng khảo sát có kế hoạch làm đập Suối Mây, đập Suối Cá tạo điều kiện cho bà con nhân dân thôn Thạnh Mỹ có nước phục vụ sản xuất (Cử tri xã Tân Thành - huyện Hàm Thuận Nam)
Sau khi UBND huyện Hàm Thuận Nam cùng với các đơn vị chuyên ngành thủy lợi và UBND xã Tân Thành khảo sát, kiểm tra thực địa ngày 11/11/2012; trên cơ sở đó đã đề xuất giải pháp công trình, ước tính kinh phí khỏang 900 triệu đồng. 
Tuy nhiên, ngân sách năm 2013 của huyện Hàm Thuận Nam không thể cân đối được. Do đó, ngày 20/5/2013 UBND huyện Hàm Thuận Nam đã có văn bản trình UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị bố trí vốn và cho phép đầu tư sửa chữa hai công trình trên trong năm 2013, để cung cấp nước tưới cho 160 ha Thanh long, 60 ha lúa thuộc xóm Bàu Sen, Dòng Dài, thôn Thạnh mỹ, xã Tân Thành. UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét đề xuất nguồn vốn đầu tư để giải quyết công trình này.
17. Việc đền bù cho các hộ dân nằm trong diện giải tỏa xây dựng tuyến kênh Tầm Ru – Tà Bo tại xã Phan Điền đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết dứt điểm. Đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo, sớm chi trả tiền đền bù cho các hộ dân nằm trong diện giải tỏa (cử tri xã Phan Điền - huyện Bắc Bình).
Trong tháng 6/2012, UBND huyện Bắc Bình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ chi tiết cho 45 hộ dân xã Phan Điền (tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ: 2.644 triệu đồng). Nguyên nhân kéo dài việc bồi thường, hỗ trợ là do công trình không có kế hoạch vốn được giao.
Cuối năm 2012, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi đã đăng ký với tỉnh kế hoạch vốn năm 2013 cho công trình để đền bù cho dân (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư). Nhưng vì ngân sách tỉnh khó khăn nên vẫn chưa bố trí được nguồn vốn năm 2013 cho công trình này, do vậy đến nay vẫn chưa chi trả tiền bồi thường cho 45 hộ dân này. UBND tỉnh sẽ xem xét, giao các sở, ngành liên quan tham mưu cân đối, bố trí vốn cho công trình để sớm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho nhân dân trong thời gian đến.
18. Khu tái định cư Láng Giang thuộc xã Tân Thuận với mục tiêu là bố trí tái định cư cho nhân dân sinh sống ven Sông Phan và khu vực cửa cạn ven biển thôn Thanh Phong, đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ dự án để Ủy ban nhân dân tỉnh phê  duyệt (tại Báo cáo số 47/BC-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2012) nhưng đến nay vẫn chưa được thực hiện. Kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo ngành chức năng sớm triển khai dự án (cử tri xã Tân Thuận - huyện Hàm Thuận Nam).
Dự án Khu TĐC Láng Giang, xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam có tổng giá trị đầu tư 60.244 triệu đồng;  Sở Kế hoạch và Đầu tư đang trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt Dự án. Tuy nhiên với nguồn vốn khá lớn như trên, ngân sách tỉnh khó tự cân đối được. Vì vậy, UBND tỉnh chưa phê duyệt dự án Khu TĐC Láng Giang khi không cân đối được nguồn vốn.
19. Dự án Cảng cá thị trấn Phan Rí Cửa giai đoạn 2 có tiếp tục triển khai thực hiện hay không ? Nếu tiếp tục triển khai thì đến thời gian nào triển khai. Đề nghị tỉnh cho cử tri được biết (cử tri thị trấn Phan Rí Cửa - huyện Tuy Phong).
Dự án Đầu tư xây dựng công trình Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cửa Phan Rí được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2316/QĐ-UBND ngày 18/8/2009, với tổng mức đầu tư lên đến 160.374 triệu đồng (thay vì  54.966 triệu đồng đã phê duyệt năm 2005). 
Dự án đã khởi công xây dựng từ tháng 10/2005 đến nay, đã hoàn thành các hạng mục trọng yếu, còn lại 4 nhóm hạng mục phụ trợ thuộc giai đoạn 2 chưa xây dựng, gồm: (1) Đền bù giải tỏa, giải phóng mặt bằng thi công công trình; (2) Nạo vét luồng vào khu tránh bão, khu nước trước bến và vũng quay đầu, khu nước trước kè, vũng đậu tàu và phao tiêu báo hiệu; (3) San lấp mặt bằng; Hệ thống thoát nước và trạm xử lý nước thải; Hệ thống cấp điện và điện chiếu sáng; Cổng, tường rào, nhà bảo vệ, nhà vệ sinh; (4) Hệ thống đường nội bộ; cây xanh; nhà điều hành; nhà để xe; khu dịch vụ thương mại vật tư nghề cá; xưởng cơ khí sửa chữa động cơ thủy; khu dịch vụ ngư lưới cụ; xưởng cơ khí.
Như vậy, tính từ khi khởi công đến nay, giá trị khối lượng thực hiện đạt 57.743 triệu đồng/dự toán 160,374 triệu đồng (36%); giải ngân 54.994 triệu đồng; còn nợ nhà thầu thi công khoảng 2.749 triệu đồng. Trước tình hình ngân sách tỉnh khó khăn; Sở Nông nghiệp và PTNT trình UBND tỉnh cho chủ trương tạm ngưng, giãn phân kỳ đầu tư các hạng mục công trình còn lại nói trên sau năm 2015. 
20. Hiện nay tỉnh đã cấp phép cho 13 chủ cơ sở xây dựng lò gạch Hoffman để sản xuất gạch nhưng chưa có kế hoạch cho phép các chủ cơ sở khai thác nguyên liệu sét để sản xuất. Đề nghị UBND tỉnh có kế hoạch quy hoạch vùng nguyên liệu sét để cấp cho 13 cơ sở sản xuất gạch nói trên có nguồn nguyên liệu sản xuất kịp thời (cử tri xã Gia An – Tánh Linh)
- Trong 13 đơn vị mà cử tri đề cập, theo số liệu mà Sở Xây dựng và UBND huyện Tánh Linh cung cấp, có 09 đơn vị đã được UBND tỉnh chấp thuận cho chuyển đổi sang sản xuất gạch bằng lò hoffman, gồm: Công ty TNHH Thuận Kiều, DNTN Tân Lộc Sơn, DNTN Anh Quân, DNTN An Tiến, DNTN Tân Hùng Lan, CSSX gạch ngói Trường An, CSSX gạch ngói Thuận Đạt, DNTN Duy Tân và Cơ sở giáo dục Huy Khiêm; 04 đơn vị chưa được UBND tỉnh chấp thuận cho chuyển đổi sang lò hoffman: CSSX gạch ngói Thiên Thanh, CSSX gạch ngói An Lạc, CSSX gạch ngói Minh Hải, CSSX gạch ngói Tân Việt. 
- Về quy hoạch vùng nguyên liệu sét và cấp phép khai thác: UBND tỉnh đã có Quyết định số 1534/QĐ-UBND ngày 08/8/2012 phê duyệt quy hoạch vùng nguyên liệu sét để khai thác phục vụ sản xuất gạch ngói tại xã Gia An, huyện Tánh Linh với tổng diện tích khoảng 170 ha. Trong đó: 
+ 09 đơn vị được UBND tỉnh chấp thuận cho chuyển đổi sang sản xuất gạch bằng lò hoffman nêu trên đều đã được cấp phép hoặc bố trí vùng nguyên liệu sét trong khu vực quy hoạch với tổng diện tích khoảng 107 ha (cấp phép: Thuận Kiều 46,26 ha; Tân Lộc Sơn 08 ha, Anh Quân 15 ha; bố trí vùng nguyên liệu: An Tiến 7 ha, Tân Hùng Lan 13 ha, Trường An 10 ha, Thuận Đạt 8 ha, Duy Tân 4,6 ha, Huy Khiêm 4,7 ha).
+ Trong 04 đơn vị chưa được UBND tỉnh đồng ý cho chuyển qua lò hoffman thì CSSX gạch ngói Thiên Thanh cũng đã được bố trí vùng nguyên liệu khoảng 7ha trong vùng quy hoạch sét xã Gia An; 03 đơn vị còn lại khi nào được UBND tỉnh cho chuyển đổi sang lò hoffman thì cũng sẽ bố trí diện tích khai thác trong vùng quy hoạch sét xã Gia An nêu trên.
Như vậy, UBND tỉnh đã có quy hoạch vùng nguyên liệu sét tại xã Gia An, huyện Tánh Linh để cung ứng cho các lò hoffman trên địa bàn huyện Tánh Linh (khoảng 170 ha) cũng như đã cấp phép khai thác hoặc bố trí diện tích khai thác cho các đơn vị được UBND tỉnh cho phép chuyển đổi sang lò hoffman (khoảng 107 ha). Các đơn vị còn lại nếu tiếp tục được UBND tỉnh cho chuyển đổi sang lò hoffman thì cũng đã có vùng nguyên liệu để khai thác. Theo đó, nội dung kiến nghị của cử tri xã Gia An xem như đã được giải quyết.
Tuy nhiên, thực tế diện tích khoảng 170 ha quy hoạch khai thác đất sét tại xã Gia An nêu trên đều có hiện trạng là đất lúa nên phải thực hiện theo quy định tại Nghị định số 42/2012/NĐ-CP của Chính phủ (phải tổng hợp, trình ra Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và PTNT để thống nhất, trình Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng từ đất lúa sang đất khai thác sét). Việc này có thể sẽ mất nhiều thời gian nên nhìn chung nguồn nguyên liệu sét phục vụ cho các lò hoffman xã Gia An trong thời gian đến (ít nhất là 3 năm đến) sẽ rất khó khăn. Vì vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo UBND tỉnh xin chủ trương giải quyết vùng nguyên liệu sét cho các lò hoffman xã Gia An. Theo đó, UBND tỉnh đã có Công văn số 1336/UBND-KTN ngày 15/4/2013 đồng ý chủ trương cho DNTN khai thác đất sét Thuận lợi được cung ứng đất sét từ khu vực đã được UBND tỉnh cấp phép cho các lò hoffman trên địa bàn huyện Tánh Linh trong thời gian đến; đồng thời, giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND huyện Tánh Linh khoanh định một số diện tích có đất sét trong lòng hồ Biển Lạc để UBND tỉnh xem xét, cho phép khai thác, tận dụng phục vụ nguyên liệu sét cho các lò hoffman tại xã Gia An. Việc này, Sở Tài nguyên và Môi trương đã triển khai thực hiện.
21. Khi tiến hành mở rộng tuyến đường Quốc lộ 28 (đường Nguyễn Hội), các hộ dân trên tuyến đường này đều hiến đất với diện tích lớn, và tỉnh có quyết định cấp đất hộ ghép cho các hộ dân. Nhưng hiện nay một số hộ được nhận đất, còn một số hộ chưa nhận được đất, mặc dù đã làm thủ tục xin cấp đất theo đúng quy định.
Dự án Mở rộng Quốc lộ 28 (đường Nguyễn Hội) nằm trên địa bàn 03 phường: Phú Trinh, Phú Tài và Xuân An, thành phố Phan Thiết, trước đây Ban Đền bù giải tỏa tỉnh (nay là Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh) thực hiện xong công tác bồi thường thiệt hại giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư (không có trường hợp hiến đất). Đối với các hộ có nhà ở, đất ở hợp pháp giải tỏa, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã bố trí đất tái định cư tại khu dân cư Kênh Bàu, các trường hợp còn lại chưa bố trí là những hộ ghép do chưa có quỹ đất tái định cư gồm 12 hộ, trong đó: phường Phú Trinh 05 hộ, phường Phú Tài 03 hộ, phường Xuân An 04 hộ. Để có cơ sở đề xuất UBND tỉnh xem xét giải quyết các trường hợp này, ngày 18/01/2013 Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì họp với các sở, ngành, địa phương để thống nhất đề xuất hướng giải quyết. Cuộc họp thống nhất giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh có công văn gửi về địa phương (các phường) xác minh lại lần cuối hiện nay các hộ nêu trên có thực sự bức xúc về chỗ ở hay không để tổng hợp báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét giải quyết. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã có Công văn số 604/PTQĐ-QLQĐ ngày 01/4/2013 đề nghị các địa phương liên quan (Phú Trinh, Phú Tài, Xuân An) rà soát có ý kiến lại các trường hợp hộ ghép của dự án Mở rộng Quốc lộ 28 để đề xuất các sở, ngành xem xét giải quyết. Đến nay các phường trên chưa có ý kiến phản hồi, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh sẽ đôn đốc các phường có ý kiến để có cơ sở báo cáo các sở, ngành xem xét tham mưu UBND tỉnh có ý kiến giải quyết trả lời cho các hộ trong tháng 6/2013.
22. Hiện nay, tại khu vực Bàu Sen – xã Hồng phong là nơi cung cấp nguồn nước sinh hoạt cho các hộ dân của xã nhưng thời gian qua, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Đức Cảnh đang khai thác cát đen tại khu vực này đã làm ô nhiễm nguồn nước. Đề nghị tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng xem xét, giải quyết dứt điểm việc khai thác cát đen ở khu vực Bàu Sen, đồng thời không cấp phép khai thác cát đen tại Bàu Sen cho Công ty Cổ phần Khoáng sản và Thương mại Sao Mai (cử tri xã Hồng Phong – Bắc Bình).
Trước đây Công ty có dùng nước Bàu Sen để chạy thử nghiệm thiết bị, máy móc và cử tri đã có ý kiến phản ánh. Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã kiểm tra và có Công văn số 3190/STNMT-TNKS ngày 26/10/2012 yêu cầu Công ty dừng và tháo dỡ, di chuyển hết thiết bị ra khỏi Bàu Sen. Theo đó, Công ty đã tháo dỡ hết các thiết bị, máy móc ra khỏi Bàu Sen và không tác động, không sử dụng nước Bàu Sen cho đến nay.
Đến nay, Công ty TNHH TM Đức Cảnh chưa được Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản cho phép triển khai khai thác cát đen tại khu vực mỏ Thiện Ái 2, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình (liền kề khu vực Bàu Sen); thời gian qua Công ty cũng chỉ chạy thử nghiệm thiết bị máy móc trong thời gian ngắn và chỉ dùng nước từ các giếng khoan thăm dò, không dùng nước Bàu Sen nên hầu như không làm ô nhiễm nguồn nước Bàu Sen. Tuy nhiên, tiếp giáp khu vực Bàu Sen thời gian qua có rất nhiều đối tượng khai thác cát đen trái phép và sử dụng nước Bàu Sen phục vụ việc đãi cát nên có gây ô nhiêm Bàu Sen. Việc này, Tổ kiểm tra liên ngành 2128 của tỉnh thường xuyên tổ chức, kiểm tra, xử lý nên đến nay hầu như đã giảm hẳn.
Riêng việc kiến nghị không cấp phép khai thác cát đen tại khu vực Bàu Sen cho Công ty Sao Mai gần khu vực Bàu Sen không thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh mà thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường; đồng thời việc cấp phép khai thác cát đen đều phải thực hiện theo quy định của pháp luật cũng như đều được xem xét kỹ các tác động đến môi trường. 
Thời gian đến, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, ngăn chặn, xử lý hoạt động khai thác trái phép cũng như giám sát quá trình khai thác titan của Công ty Đức Cảnh theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo cảnh quan và môi trường trong khu vực khai thác.
23. Đề nghị tỉnh cho phép thanh lý số cát đen bị tịch thu trong các đợt kiểm tra truy quét đang để tại xã Tân Thắng và Sơn Mỹ để tránh gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan và lãng phí tài nguyên.
 Số lượng cát đen đang để tại xã Tân Thắng và Sơn Mỹ hiện nay theo ý kiến của cử tri nêu trên do UBND huyện Hàm Tân kiểm tra, bắt giữ. Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành thì việc bán đấu giá hoặc thanh lý tang vật (nếu sau nhiều lần thông báo bán đấu giá và 02 lần hạ giá không có khách hàng đăng ký mua) do UBND huyện Hàm Tân tổ chức thực hiện. UBND tỉnh sẽ tiếp tục yêu cầu UBND huyện Hàm Tân sớm tổ chức triển khai bán đấu giá hoặc thanh lý số tang vật trên theo quy định của pháp luật hiện hành.
24. Kênh thoát lũ ở địa bàn khu phố 3, phường Xuân An đang ngập úng cục bộ, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến đời sống của các hộ dân xung quanh. Đây là vấn đề được cử tri kiến nghị nhiều lần nhưng đến nay chưa được giải quyết, đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo sớm thi công dự án Kênh thoát lũ.
Tại địa bàn phường Xuân An có 58 hộ có quyết định thu hồi đất, trong đó gói thầu 2C có 28 hộ, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đang tiếp tục thực hiện công tác bồi thường thiệt hại giải phóng mặt bằng. Hiện nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đang đề nghị UBND phường Xuân An đẩy nhanh tiến độ xét pháp lý nguồn gốc đất của các hộ còn lại và chủ dự án (Ban Quản lý dự án Sở Xây dựng) sớm lập các thủ tục điều chỉnh quyết định thu hồi đất các hộ còn lại để đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ đền bù chi trả cơ bản hoàn thành trong năm 2013 theo như kế hoạch đề ra, tập trung vào gói thầu 2C ở địa bàn phường Xuân An.
Tuy nhiên, các chính sách và giá đền bù đất, tài sản áp dụng cho dự án trên không còn phù hợp nên UBND tỉnh đang xem xét cho điều chỉnh chính sách và giá bồi thường của dự án cho phù hợp với quy định. Sau khi điều chỉnh giá đền bù, UBND tỉnh sẽ giao Sở Tài nguyên và Môi trường lập hồ sơ bồi thường cho các hộ dân.  
25. Hiện nay, nước thải nhà máy đèn (tại km số 3 – Hàm Liêm) làm ảnh hưởng đến sản xuất của bà con xung quanh. Đề nghị tỉnh chỉ đạo nhà máy đèn có hướng khắc phục, đồng thời cho thi công nới rộng cống qua nhà máy đèn, đảm bảo sản xuất của nhân dân ở khu vực này (cử tri xã Hàm Liêm – Hàm Thuận Bắc).
Hệ thống xử lý nước thải tại Phân xưởng phát điện Hàm Liêm đảm bảo đúng quy định không gây hại môi trường theo kết quả kiểm tra và công nhận của Phòng cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường. Bởi vì bên trong khu vực tường rào  nhà máy điện không có hệ thống cống thoát nước công cộng nào chảy qua nên không thể nới rộng cống theo yêu cầu của cử tri. 
26. Vừa qua việc thông báo thu tiền điện sản xuất chong đèn thanh long trái vụ được ngành điện thông báo qua tin nhắn điện thoại di động, việc này được các hộ trồng thanh long đồng tình, nhưng tin nhắn thông báo có người nhận được, có người không nhận được. Bên cạnh đó, việc quy định trong thời hạn nhận tin nhắn các hộ có hợp đồng chong đèn thanh long không nộp tiền điện thì sẽ bị cắt điện. Cử tri đề nghị Điện lực tỉnh xem lại việc nhắn tin thông báo qua điện thoại và thời gian nộp tiền. Đồng thời, đề nghị để mọi người biết rõ thông tin Điện lực tỉnh nên thông báo trên truyền hình tỉnh và bố trí thời gian, địa điểm thuận lợi tạo điều kiện cho các hộ nộp tiền theo quy định (cử tri huyện Hàm Thuận Nam).
Công ty Điện lực Bình Thuận đã thông báo đến từng khách hàng sử dụng điện thắp sáng thanh long, nếu hộ nào muốn áp dụng theo hình thức thông báo tiền điện theo phương thức trước đây (nhận giấy báo trực tiếp) thì Công ty Điện lực Bình Thuận sẽ đáp ứng, kết quả không có trường hợp nào đăng ký; Hầu hết khách hàng đồng thuận theo phương thức nhận thông báo tiền điện qua tin nhắn. Công ty Điện lực cũng đã trợ giúp cho một số khách hàng lúc đầu còn bỡ ngỡ khi truy cập tin nhắn bằng công nghệ mới của thiết bị thông tin đầu cuối, đến nay thì đã sử dụng thành thạo nên không còn trường hợp nào phản ánh không nhận được tin nhắn.
Đã tiến hành rà soát và kiểm tra các nơi tổ chức thu tiền điện của các Điện lực hiện nay đang hoạt động và tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng đến nộp tiền tại quầy theo quy định. Cụ thể là Công ty đã tăng số quầy thu tiền từ 2 quầy lên 5 quầy (Tại Điện lực Phan Thiết: 3; Tổ điện Hàm Thuận Nam: 2) để khách hàng thanh toán tiền điện được nhanh chóng. Ngoài ra, Công ty đã hợp tác với Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình cử nhân viên Ngân hàng thu tiền trực tiếp tại các quầy thu của Điện lực. Đối với các khách hàng mới phát triển, Điện lực đang tiến hành đưa nội dung thông báo tiền điện bằng nhắn tin qua điện thoại vào điều khoản trong hợp đồng mua bán điện. Công ty Điện lực Bình Thuận luôn tiếp thu những ý kiến phản ánh của cử tri để kịp thời sửa chữa, mong từng bước nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.
27. Việc quy hoạch 08 ha tại khu vực Bàu Sầm – xã Bình Thạnh để xây dựng khu nhà ở cho công nhân vận hành Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2. Đề nghị tỉnh có chỉ đạo khi xây dựng xong chỉ bố trí cho công nhân người Việt Nam ở, còn công nhân người Trung Quốc nên cho ở tập trung một khu vực tại Vĩnh Tân để dễ quản lý (cử tri xã Bình Thạnh – Tuy Phong)”.
Khu nhà ở cho công nhân quản lý vận hành nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 (08ha) tại khu vực Bàu Sầm, xã Bình Thạnh được quy hoạch và triển khai thực hiện dựa trên các cơ sở pháp lý như sau:
- Quyết định số 74/QĐ-EVN ngày 19/01/2009 và Quyết định số 1189/QĐ-EVN ngày 12/12/2011, Quyết định số 431/QĐ-EVN ngày 23/5/2012 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng - Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân.
- Công văn số 3189/UBND-ĐTQH ngày 06/7/2011 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc xây dựng khu quản lý vận hành nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2.
Dự án Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 do Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư đang triển khai xây dựng và quản lý vận hành sau này do nhà thầu Tập đoàn điện khí Thượng Hải đang thi công. Sau khi xây dựng hoàn thành nhà máy, khu nhà ở cho công nhân quản lý, vận hành nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 (08 ha) tại khu vực Bàu Sầm (xã Bình Thạnh) sẽ là nơi ở và sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên người Việt Nam làm việc trong nhà máy không có bố trí cho công nhân người Trung Quốc ở như ý kiến cử tri nêu.
II. VỀ LĨNH VỰC QUY HOẠCH -XÂY DỰNG, TÀI CHÍNH
1. Tiến độ thực hiện Dự án nâng cấp Quốc lộ 55 trên địa bàn xã Sông Phan thi công quá chậm ảnh hưởng đến việc đi lại trên địa bàn. Đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo chủ đầu tư, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công của công trình để thuận lợi cho bà con đi lại và không bị ô nhiễm môi trường.
Sở Giao thông vận tải được Bộ Giao thông vận tải giao làm chủ đầu tư Dự án nâng cấp Quốc lộ 55, tỉnh Bình Thuận. Hiện nay, dự án đang trong giai đoạn triển khai thi công xây dựng; trong đó có đoạn qua địa bàn xã Sông Phan. Do công tác đền bù, giải tỏa đoạn tuyến qua địa bàn xã Sông Phan, huyện Hàm Tân còn chậm và gặp rất nhiều khó khăn; nên chưa bàn giao được toàn bộ mặt bằng cho nhà thầu để thi công công trình. Đối với các đoạn tuyến đã có mặt bằng, Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo nhà thầu thi công cơ bản hoàn thành.
Để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu UBND huyện Hàm Tân đẩy nhanh hơn nữa việc thực hiện công tác đền bù, giải toả đối với đoạn tuyến qua địa bàn huyện để sớm có mặt bằng cho đơn vị thi công triển khai thi công công trình. 
2. Hiện nay, tuyến xe buýt La Gi – Phan Thiết chạy theo hướng Tân Hải – Kê Gà 60 phút mới có một chuyến, nhân dân rất khó khăn trong lưu thông. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, có ý kiến để Công ty Quản Trung tăng cường thêm xe cho tuyến này 30 phút/chuyến để nhân dân có điều kiện đi lại thuận tiện hơn (cử tri La Gi).
Tuyến xe buýt Phan Thiết-Kê Gà-La Gi do Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Quản Trung thực hiện đầu tư và hoạt động; tuyến được hoạt động từ năm 2008 đến nay, số lượng xe là 06 xe, thời gian hoạt động trong ngày từ 05 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút, tần suất xe chạy là 30 phút/xe.
Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo Lực lượng Thanh tra tổ chức kiểm tra kết quả về tần suất xe chạy hiện nay trên tuyến xe buýt La Gi – Phan Thiết do Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Quản Trung đầu tư và hoạt động. Qua kiểm tra tần suất xe chạy tuyến xe buýt khoảng 35-40 phút/chuyến; Sở đã có văn bản nhắc nhỡ  và đề nghị Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Quản Trung tăng cường thêm xe để hoạt động đúng tần suất chuyến, đảm bảo theo nội dung đã đăng ký. 
3. Các tuyến đường Phú Long – Phú Hài và Ma Lâm – Thuận Minh hiện đã xuống cấp trầm trọng gây khó khăn cho việc lưu thông của nhân dân, nhất là các em học sinh khi đến trường. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ghi vốn để đầu tư năm 2012. Trước mắt, đề nghị Sở Giao thông vận tải có kế hoạch sửa chữa sớm để tạo điều kiện cho nhân dân đi lại thuận tiện hơn (cử tri thị trấn Phú Long, Ma Lâm và xã Thuận Minh – huyện Hàm Thuận Bắc).
a) Đối với tuyến đường Phú Long - Phú Hài:
- Về Dự án Nâng cấp, cải tạo đường Phú Long – Phú Hài: Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 925/QĐ-UBND ngày 26/8/2010. Theo đó, Chủ đầu tư dự án là Sở Giao thông vận tải, quy mô dự án với chiều dài 3,817Km, bề rộng mặt đường là 7m, bề rộng nền đường là 12m, kết cấu mặt đường là bê tông nhựa nóng dày 5cm; tổng mức đầu tư dự án là 56.623 triệu đồng; nguồn vốn đầu tư từ nguồn ngân sách tỉnh. Tuy nhiên, do nguồn ngân sách tỉnh khó khăn, chưa cân đối được vốn để triển khai dự án đầu tư xây dựng công trình.      
- Về duy tu sửa chữa tuyến đường: Tuyến đường này, hàng năm Sở Giao thông vận tải đều bố trí vốn từ nguồn sự nghiệp giao thông để thực hiện công tác duy tu sửa chữa, đảm bảo giao thông cho tuyến đường. Tuy nhiên do tuyến đường đã khai thác lâu, hiện nay đã xuất hiện nhiều hư hỏng; trong khi nguồn kinh phí sửa chữa còn hạn chế nên chỉ sắp xếp sửa dần qua từng năm trên cơ sở kế hoạch vốn được giao; trong đó, tập trung ưu tiên xử lý trước các vị trí hư hỏng nặng, đảm bảo an toàn giao thông.
Tháng 12/2012, Sở Giao thông vận tải đã tổ chức kiểm tra, xác nhận khối lượng hư hỏng và thi công hoàn thành sửa chữa tuyến đường này; đến nay, các phương tiện lưu thông trên tuyến đường đảm bảo an toàn, thuận lợi.
b) Đối với tuyến đường Ma Lâm - Thuận Minh:
- Về dự án xây dựng đường từ UBND xã Thuận Minh đi thôn Ku Kê (trong đó có đoạn Ma Lâm – Thuận Minh): Công trình đường từ UBND xã Thuận Minh đi thôn Ku Kê (trong đó có đoạn Ma Lâm – Thuận Minh) đã được UBND huyện Hàm Thuận Bắc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán tại Quyết định số 3004/QĐ-UBND ngày 04/8/2011. Theo đó, quy mô dự án với chiều dài 2,7 Km, bề rộng mặt đường là 5,5m, bề rộng nền đường là 7,5m, kết cấu mặt đường là bê tông nhựa nóng; tổng mức đầu tư dự án là 9.558 triệu đồng; nguồn vốn đầu tư từ nguồn Trung ương hỗ trợ theo Nghị quyết 39-NQ/TW, ngân sách huyện và huy động nhân dân đóng góp (hiến đất). Theo báo cáo của UBND huyện Hàm Thuận Bắc, công trình đã khởi công vào đầu tháng 6/2013.
- Về duy tu sửa chữa tuyến đường: Theo phân cấp, tuyến Ma Lâm – Thuận Minh do UBND huyện Hàm Thuận Bắc quản lý và thực hiện duy tu sửa chữa. Theo báo cáo của huyện, trong tháng 01/2013, huyện đã tổ chức sửa chữa, đảm bảo giao thông tuyến đường này, phục vụ cho nhân dân đi lại trong dịp tết Nguyên đán năm 2013 an toàn, thuận lợi. 
4. Quốc lộ 55 đoạn đi qua xã Đa Mi đang thi công dang dỡ rồi ngưng, hiện nay đã hư hỏng, xuống cấp nặng gây khó khăn cho việc lưu thông của nhân dân và thường xảy ra tai nạn giao thông. Đề nghị tỉnh quan tâm tiếp tục bố trí vốn để thi công sớm, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân (cử tri xã Đa Mi – huyện Hàm Thuận Bắc).
Dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 55 hiện đang triển khai đầu tư xây dựng đoạn Km96+300 – Km205+140; trong đó có đoạn đi qua xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc, đoạn từ Km184+812 - Km205+140 (Đa mi giáp Lâm Đồng). 
Hiện nay, đoạn Km184+812 – Km186+868 đã thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng; riêng đoạn Km186+868 - Km205+140 Quốc lộ 55 đã thi công phần tường chắn, cống rãnh, đào bạt mái taluy và một phần nền đường nhưng do đoạn tuyến này trùng với đường vận chuyển bôxít nhôm từ Nhà máy Tân Rai đến Cảng Kê Gà nên Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo phải điều chỉnh lại quy mô, kết cấu nền mặt đường để đảm bảo lưu lượng, tải trọng xe vận chuyển; hồ sơ điều chỉnh Sở Giao thông vận tải đã tổ chức lập xong và trình Bộ Giao thông vận tải tại Tờ trình số 868/TTr-BGTVT ngày 10/4/2012.
Do Dự án đầu tư Cảng Kê Gà tạm dừng triển khai nên việc điều chỉnh quy mô đoạn tuyến từ Km184+812 - Km205+140 tuyến Quốc lộ 55 để phù hợp với tính chất vận chuyển bôxít nhôm là không còn phù hợp nữa. Để có cơ sở tiếp tục triển khai dự án, ngày 26/3/2013 Sở Giao thông vận tải đã có Văn bản số 662/SGTVT-QL55 gửi Bộ Giao thông vận tải xin chủ trương thực hiện đoạn tuyến Km184+675,84 – Km205+140 của Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 55 nối dài, đoạn Km96+300-Km205+140. Theo đó, ngày 23/5/2013, Bộ Giao thông vận tải đã có Văn bản số 4658/BGTVT-KHĐT chấp thuận chủ trương tiếp tục triển khai đoạn tuyến Km184+675,84 – Km205+140 của Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 55 nối dài, đoạn Km96+300 - Km205+140 theo quy mô được duyệt trước đây.
	Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Giao thông vận tải và nhà thầu tiếp tục tổ chức triển khai đoạn từ Km184+812 - Km205+140 (Đa mi giáp Lâm Đồng) thuộc Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 55 nối dài, đoạn Km96+300-Km205+140 theo chủ trương của Bộ Giao thông vận tải.
5. Tuyến đường ĐT.720, đoạn qua thị trấn Lạc Tánh không có hố ga thoát nước, không có các cống đấu nối, trời mưa nước không thoát được gây ngập úng, ách tắc nhiếu đoạn đường, rác thải vương vãi gây ô nhiễm môi trường. Cơn bão số 7 vừa qua gây mưa lớn, không có đường thoát, nước dâng gây ngập lụt trên diện rộng dọc theo tuyến đường ĐT.720, gây thiệt hại tài sản, làm ngả tường rào, đe doạ tính mạng nhân dân. Tình trạng trên làm người dân vô cùng bức xúc, vì chưa bao giờ xảy ra ngập lụt như thế. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng sớm kiểm tra, xử lý, khắc phục tình trạng trên (cử tri xã thị trấn Lạc Tánh - huyện Tánh Linh).
Ngày 26/10/2012, đại diện Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với UBND huyện Tánh Linh, Trung tâm Quản lý dự án tư vấn xây dựng công trình giao thông Bình Thuận, Công ty TNHH MTV công trình giao thông Bình Thuận, Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Trường Thành, kiểm tra thực tế hệ thống thoát nước tuyến ĐT.720. Qua kiểm tra cho thấy, tình trạng nước ngập mặt đường khi trời mưa chủ yếu là do lượng nước từ sườn núi bên trái tuyến đổ về đường dân sinh quá lớn, tràn vào mặt đường ĐT.720. Trong khi hệ thoát nước dọc chỉ thiết kế đảm bảo thoát nước mặt đường. 
Ngoài ra, khi mưa lớn sẽ hình thành lưu lượng nước lớn và cùng lúc đổ về đường thì không có giải pháp thu nước nào trên đường ĐT.720 có khả năng hoạt động hiệu quả. Trước mắt, để tăng khả năng thu nước từ các đường dân sinh (khi mưa nhỏ), giảm thời gian ngập nước trên mặt đường ĐT.720, Sở Giao thông vận tải đã tổ chức tháo dỡ xong “lưỡi gà” ngăn mùi tại các hố thu nước để tăng khả năng thu nước mặt đường và đang triển khai thi công bổ sung một số cửa thu nước từ đường dân sinh vào hệ thống thoát nước dọc của đường ĐT.720, dự kiến sẽ thi công hoàn thành trong tháng 7/2013. 
6. Thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU của Tỉnh uỷ, nhân dân đã thi công hoàn thành các tuyến đường giao thông nông thôn nhưng điạ phương vẫn chưa nhận được nguồn vốn đối ứng. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo giải ngân nguồn vốn đối ứng để địa phương thanh toán chi phí vật liệu đã ứng để làm đường (cử tri xã Sùng Nhơn - huyện Đức Linh)  
Năm 2012, nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh cho 10 huyện, thị xã, thành phố để làm đường giao thông nông thôn tổng số là 19 tỷ đồng; trong đó, hỗ trợ cho huyện Đức Linh là 2.330,7 triệu đồng, toàn bộ nguồn kinh phí này tỉnh đã chuyển về cho huyện và đến nay huyện đã giải ngân hết 2.330,7/2.330,7 triệu đồng kế hoạch giao. Do nguồn vốn của tỉnh còn hạn chế nên trong năm 2012 chưa cân đối bố trí đủ vốn để thanh toán hết khối lượng của địa phương đã thực hiện trong năm 2012; phần khối lượng còn nợ này, tỉnh đã bố trí, sắp xếp thanh toán trong kế hoạch vốn năm 2013. 
7.  Tuyến đường ĐT.720, đoạn đi qua Thị trấn Tân Minh xe tải đậu và chạy lên 2 bên vỉa hè gây cản trở giao thông, mặt khác gây sụt lún hư hỏng đường. Đề nghị tỉnh chỉ đạo ngành chức năng có trách nhiệm kiểm tra, giải quyết.
Theo đề nghị của cử tri, Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo Lực lượng thanh tra tổ chức tuần tra, kiểm tra và đã xử lý các trường hợp vi phạm đối với các xe tải đậu đỗ, chạy lên 02 bên vỉa hè gây cản trở giao thông. Đồng thời, Lực lượng thanh tra cũng đã phối hợp với UBND thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân kiểm tra, phát hiện 02 vị trí bị lún sụt vỉa hè trên tuyến ĐT.720 đoạn qua thị trấn Tân Minh, khu vực trước nhà dân do trong quá trình xây dựng nhà gây ra và yêu cầu các hộ dân này làm cam kết sớm khắc phục tình trạng hư hỏng, hoàn trả lại vỉa hè theo như hiện trạng ban đầu. 
Do hiện nay các hộ dân đang thi công xây dựng nhà nên việc khắc phục tình trạng hư hỏng, hoàn trả lại vỉa hè theo như hiện trạng ban đầu chưa được thực hiện. Trong thời gian tới, Sở Giao thông vận tải sẽ chỉ đạo Lực lượng thanh tra phối hợp với UBND thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân tiếp tục theo dõi và yêu cầu các nhà dân trên hoàn trả lại vỉa hè theo như cam kết.   
8. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng đầu tư xây dựng tuyến đường ngang qua đường sắt có rào chắn tại khu dân cư xóm 3, thôn 2, xã Gia Huynh để đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh và nhân dân đi lại (cử tri xã Gia Huynh – huyện Tánh Linh). 
Theo phân cấp việc đầu tư xây dựng tuyến đường ngang dân sinh băng qua đường sắt tại khu dân cư xóm 3, thôn 2, xã Gia Huynh sẽ do UBND huyện Tánh Linh cân đối, tính toán đầu tư xây dựng. Theo báo cáo của UBND huyện, huyện đã có văn bản đề nghị ngành Đường sắt đầu tư tuyến đường ngang trên để phục vụ việc đi lại của nhân dân xóm 3, thôn 2, xã Gia Huynh; tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có ý kiến phản hồi của ngành đường sắt. Do đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Tánh Linh tiếp tục liên hệ với ngành đường sắt để tuyến đường ngang trên sớm được xây dựng. 
Mặt khác, nếu tuyến đường trên thật sự bức xúc cần phải triển khai ngay, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Tánh Linh xem xét, có kế hoạch sắp xếp đầu tư xây dựng trong thời gian tới, trên cơ sở phải được cơ quan quản lý đường sắt chấp thuận vị trí, quy mô giao cắt giữa đường ngang và đường sắt. Trường hợp có khó khăn thì huyện báo cáo, đề xuất và xin chủ trương của UBND tỉnh hỗ trợ để triển khai thực hiện nhằm giải quyết nhu cầu và đảm bảo an toàn cho nhân dân đi lại.
9. Hiện nay theo quy hoạch đường Huỳnh Thúc Kháng quy định về chỉ giới xây dựng từ tim đường vào 18 m. Nhưng thực tế các hộ dân khu vực này đã sinh sống ổn định trong phạm vi này từ lâu nay. Đề nghị tỉnh chỉ đạo ngành chức năng điều chỉnh quy hoạch này cho phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.
Qua nghiên cứu Sở Xây dựng đã có Tờ trình số 852/TTr-SXD ngày 09/5/2013 đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh quy định chỉ giới xây dựng theo hướng: đối với nhà dân là 15m, đối với các công trình công cộng khác là 18m. Ngày 3/6/2013, Văn phòng UBND tỉnh có Công văn số 1959/VP-ĐTQH giao Sở Xây dựng và UBND thành phố Phan Thiết khẩn trương rà soát, kiểm tra và chuẩn bị hồ sơ về Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu Trung tâm phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết để báo cáo tại cuộc họp Hội ý Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trong tháng 6 năm 2013. 
10. Theo Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND ngày 31/10/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh, thì đối với những nhà nằm trong khu vực quy hoạch được cấp phép xây dựng nhà tạm, nhưng phải cam kết không được đền bù khi dự án triển khai xây dựng. Theo ý kiến cử tri, thì do bức xúc về nơi ăn chốn ở nên người dân mới xin phép xây dựng tạm và chi phí bỏ ra cho việc xây dựng cũng rất cao. Vì vậy, khi dự án tiến hành đề nghị tỉnh xem xét việc đền bù và có sự hỗ trợ.
Việc triển khai thực hiện Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 được Chính phủ gia hạn đến ngày 01/7/2013; đến nay Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 và UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Xây dựng tham mưu Quyết định thay thế Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND ngày 31/10/2011 về cấp Giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, nội dung dự thảo đang trong giai đoạn hoàn chỉnh và sẽ trình UBND tỉnh ban hành trong tháng 6/2013.
Tuy nhiên, cũng như nội dung đã trả lời tại Báo cáo số 266/BC-UBND ngày 29/11/2012; việc quy định về cấp phép xây dựng tạm cơ bản sẽ không thay đổi so với quy định hiện nay. Do đó, đối với việc xây dựng tạm, Chủ đầu tư phải nghiêm túc thực hiện việc tự tháo dỡ theo quy định của Chính phủ và UBND tỉnh sẽ không đền bù đối với công trình xây dựng tạm theo quy định. 
11. Hiện nay tiến độ thi công hệ thống thoát nước (vốn ADB) ở các tuyến đường trong thành phố Phan Thiết chậm, đào đường rồi để đó, dễ xảy ra tai nạn giao thông cho người và các phương tiện tham gia lưu thông. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án thoát nước trên các tuyến đường của thành phố.
Ngày 19/3/2013, Ban Chỉ đạo đã họp nghe Ban Quản lý dự án báo cáo tình hình, qua đó Trưởng ban chỉ đạo (Phó Chủ tịch UBND tỉnh) đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án phải bám sát tiến độ đã được ADB điều chỉnh và yêu cầu các đơn vị thi công phải tăng cường nhân lực và thiết bị để đảm bảo hoàn thành công trình đúng tiến độ đã phê duyệt. Cụ thể thời gian hoàn thành các gói thầu dự kiến như sau:
- Gói thầu BT3/B/10/ICB - Thi công hệ thống cống thoát và cống bao, thiết bị vận hành và bảo dưỡng: đã thi công hoàn thành trên 70% khối lượng; dự kiến đến tháng 12/2013 hoàn thành toàn bộ gói thầu (không điều chỉnh). 
- Gói thầu BT4/B/10/NCB- Thi công trạm xử lý và các trạm bơm: do nhiều yếu tố khách quan nên không đảm bảo được tiến độ thi công, mới hoàn thành khoảng 31% khối lượng công việc. Dự kiến sẽ hoàn thành toàn bộ gói thầu vào tháng 11/2013 (gia hạn thêm 8 tháng). 
- Gói thầu BT5/B/10/NCB- Thi công cống cấp III, nhà vệ sinh công cộng, cống nhỏ đấu nối hộ gia đình: đã thi công hoàn thành trên 95% khối lượng; do bổ sung khối lượng nên dự kiến hoàn thành gói thầu vào tháng 8/2013.
12. Hiện nay, ở Tổ 51 và Tổ 52 khu phố E, phường Thanh Hải có 29 hộ đang nằm trong diện quy hoạch đền bù giải tỏa giai đoạn II bị ngập úng nước tràn vào nhà, không có chỗ ở. Trong đó, có 06 hộ đã nhận tiền đền bù từ năm 2004, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được đất tái định cư; còn lại 23 hộ chưa áp giá đền bù. Kiến nghị tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng quan tâm tạo mọi điều kiện giải quyết dứt điểm vấn đề trên để người dân an tâm trong cuộc sống.
Ngày 14/5/2013, UBND tỉnh đã có Công văn số 1738/UBND-ĐTQH cho chủ trương điều chỉnh giá bồi thường theo thời điểm hiện nay; Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh đang triển khai áp giá bồi thường cho các hộ dân theo chủ trương của UBND tỉnh. Riêng 06 hộ dân đã nhận tiền đền bù từ năm 2004 nhưng chưa được bố trí đất tái định cư; theo báo cáo của Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh lý do chưa bố trí đất tái định cư vì đất thu hồi là đất nông nghiệp và các hộ này không có đơn kiến nghị bố trí đất tái định cư nên chưa được xem xét giải quyết. Hiện nay, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh đang cân đối ưu tiên bố trí đất tái định cư cho các hộ, các trường hợp trên sẽ xem xét trong thời gian tới.
13. Hiện nay, các tuyến đường trên địa bàn thành phố triển khai thi công xây dựng thoát nước (dự án vốn ADB), nhưng sau khi hoàn thành thì mặt đường trở nên gồ ghề, mấp mô rất khó đi. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng  yêu cầu chủ đầu tư phải có ý kiến với đơn vị giám sát về chất lượng đường sau thi công, bảo đảm an toàn lưu thông (cử tri thành phố Phan Thiết).
Theo kế hoạch, Nhà thầu đã hoàn trả mặt đường lớp 2 từ ngày 21 đến ngày 28/5/2013 cho các đoạn đường còn lại của đường Võ Văn Tần, Trần Phú, Võ Thị Sáu, Trưng Nhị, Trần Hưng Đạo, Thủ Khoa Huân (đoạn từ Trần Hưng đạo đến đường Tôn Đức Thắng chưa làm), Lê Lai, Phạm Ngọc Thạch, Hải Thượng Lãn Ông, Trưng Trắc, Bà Triệu (đoạn từ Cầu Dục Thanh đến ngã ba Lê Thị Hồng Gấm-Yersin), Nguyễn Viết Xuân, Cao Thắng. Nhà thầu cam kết sẽ chấn chỉnh công tác hoàn trả mặt đường đạt yêu cầu về mỹ quan và chất lượng sau khi lắp đặt cống .
14. Cầu Hồ Lân tại xã Tân Thắng hiện nay đã hư hỏng nặng không thể lưu thông được, rất nguy hiểm cho bà con đặc biệt là các em học sinh (bên kia cầu có khoảng 300 hộ dân sinh sống). Đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo ngành chức năng có kế hoạch sửa chữa.
UBND huyện Hàm Tân đã liên hệ Sở Giao thông Vận tải tỉnh để đề nghị hỗ trợ tính toán các yếu tố kỹ thuật, kinh phí và các dầm cầu Bê tông đã qua sử dụng tại cầu Láng Gòn, xã Tân Xuân để làm cầu Hồ Lân với tải trọng thiết kế từ 5 đến 8 tấn: Trước đây UBND huyện Hàm Tân đã có Văn bản số 900/UBND-KTHT ngày 13/7/2012 về việc khảo sát tính toán kỹ thuật cho xây dựng cầu Hồ Lân xã Tân Thắng gửi Sở Giao thông Vận tải đề nghị xem xét hỗ trợ huyện khảo sát tính toán kỹ thuật để sử dụng các dầm cầu Láng Gòn đã qua sử dụng để làm cầu Hồ Lân và tính toán kinh phí để huyện có cơ sở xin vốn tỉnh, cân đối nguồn ngân sách huyện, huy động đóng góp trong dân…để làm cầu. Hiện nay, Sở Giao thông Vận tải đang phối hợp cùng địa phương tiến hành khảo sát. Trên cơ sở báo cáo kết quả khảo sát, đề xuất của Sở Giao thông vận tải và UBND huyện Hàm Tân; UBND tỉnh sẽ xem xét chỉ đạo tiếp theo.
15. Đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí để sửa chữa đường suối Bò Cạp và đường Cầu Giây ở xã Tân Xuân, hiện nay đường xuống cấp trầm trọng không thể đi lại được. Cử tri đã kiến nghị nhiều lần vì hai con đường này kinh phí quá lớn dân không thể đóng góp được (hiện hai con đường này đã có hồ sơ thiết kế).
Tuyến đường Cầu Giây và tuyến đường Suối Bò Cạp, xã Tân Xuân đã được phê duyệt:
- Tổng dự toán: 5.650 triệu đồng
- Quy mô: Chiều dài tuyến đường 2.042 mét
- Kế hoạch vốn năm 2013: 1.500 triệu đồng; trong đó: Vốn vay tín dụng ưu đãi năm 2013 của tỉnh: 1.500 triệu đồng.
- Hiện nay đã lập xong báo cáo kinh tế kỹ thuật đang chuẩn bị trình Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt và triển khai các bước tiếp theo.
16. Bà con dân tộc sản xuất bên kia Sông Dinh của xã Tân Hà hiện nay không có cầu để đi, phải đi lại bằng thúng vừa nguy hiểm vừa tốn tiền và khó khăn trong việc vận chuyển nông sản. Đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ làm cầu Bến Gáo hoặc trước mắt quan tâm làm cầu treo cho bà con đi tạm.
UBND huyện Hàm Tân có Tờ trình số 45/TTr-UBND ngày 08/5/2013 về việc quan tâm xây dựng cầu Bến Gáo, xã Tân Hà. Nội dung, đề nghị UBND tỉnh quan tâm hỗ trợ việc vận động các nhà tài trợ khoản kinh phí (12 tỷ) để xây dựng cầu Bến Gáo theo hồ sơ thiết kế được duyệt. Nếu phần kinh phí vận động tài trợ được không đủ, thì khoản kinh phí còn lại, UBND huyện Hàm Tân đề xuất theo các phương án sau:
+ Ngân sách tỉnh hỗ trợ cho huyện.
+ Cân đối từ nguồn vượt thu ngân sách của huyện.
+ Lập lại thiết kế với quy mô phù hợp với nguồn kinh phí vận động được      (giảm chiều rộng của cầu từ 8 mét xuống 7 mét hoặc 6 mét). Huyện đã yêu cầu  đơn vị tư vấn thiết kế khẩn trương và rà soát tính toán lại với quy mô đầu tư khoản 10 tỷ đồng.
+ Làm cầu treo với kinh phí ít hơn.
Hiện nay Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các ngành liên quan đang nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh.
17. Hiện nay đồng bào dân tộc thiểu số tại thôn 02 xã Mỹ Thạnh đi sản xuất và vận chuyển nông sản, phân bón rất khó khăn, phải thuê xe máy cày chở người và vận chuyển vật tư sản xuất. Cử tri xã Mỹ Thạnh kiến nghị tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh có kế hoạch đầu tư tuyến đường vào khu sản xuất tập trung cho đồng bào (cử tri xã Mỹ Thạnh).
Ngày 10/4/2013 UBND huyện có Công văn số 534/UBND về việc thỏa thuận danh mục công trình đầu tư xây dựng thuộc vồn vốn chương trình 135 năm 2013, trong đó có công trình đường vào khu sản xuất tập trung xã Mỹ Thạnh. Ngày 16/4/2013 Ban Dân tộc tỉnh có Công văn số 173/BDT-CSNV về việc thỏa thuận danh mục công trình dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn, các thôn đặc biệt khó khăn năm 2013; Trong đó, dự án đầu tư cơ sở hạ tầng cho xã Mỹ Thạnh gồm có: Đường vào khu sản xuất 41 ha tổng dự toán là 2 tỷ (đã lập hồ sơ lập báo cáo kinh tế kỹ thuật) và đang trình UBND huyện Hàm Thuận Nam phê duyệt. Hiện nay huyện đã ghi kế hoạch vốn chương trình 135 là 200 triệu đồng.
18. Dự án Hồ Điều Hoà đã có biên bản kiểm kê từ năm 2006, nhưng đến nay vẫn chưa triển khai thực hiện. Trong thực tế, hiện nay có hộ đã nhận tiền đền bù, có hộ xin tạm ứng tiền (cử tri phường Xuân An - thành phố Phan Thiết).
Ngày 09/5/2013, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Công văn số 996/PTQĐ-ĐT đề nghị UBND thành phố thông qua Phương án quy hoạch và trình UBND tỉnh phê duyệt Phương án quy hoạch dự án “Khu tái định cư Hồ điều hòa và mở rộng đường Tôn Đức Thắng”; đồng thời đề nghị điều chỉnh tên dự án thành “Khu tái định cư Hồ điều hòa phường Xuân An”. UBND thành phố đã có Công văn số 1419/UBND-ĐT ngày 15/5/2013 giao Phòng Quản lý đô thị nghiên cứu hồ sơ, tham mưu UBND thành phố.
19. Dự án đường Nguyễn Văn Linh đi qua Khu dân cư Kênh Bàu còn vướng hộ bà Nguyễn Thị Tư chưa di dời. Đề nghị tỉnh sớm giải quyết vụ việc này, để con đường được hoàn thành đưa vào sử dụng.
Tuyến đường Nguyễn Văn Linh đoạn qua khu dân cư Kênh Bàu hiện nay chỉ còn vướng hộ bà Nguyễn Thị Tư chưa cưỡng chế thu hồi đất được nên chưa thể thi công thông tuyến. Trường hợp của bà Tư, UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố Phan Thiết tiếp tục cưỡng chế để thu hồi đất thi công tuyến đường Nguyễn Văn Linh.
III. LĨNH VỰC VĂN XÃ-NỘI CHÍNH
	1. Xã Hòa Thắng là xã ven biển lại có điều kiện kinh tế khó khăn nhưng không công nhận là xã bãi ngang. Đề nghị HĐND tỉnh kiến nghị với Trung ương điều chỉnh xã Hòa Thắng là xã bãi ngang (cử tri xã Hòa Thắng-Bắc Bình)
	Sau khi rà soát, huyện Bắc Bình không có xã nào hội đủ điều kiện theo tiêu chí quy định tại Quyết định số 587/QĐ-LĐTBXH ngày 15/5/2012 của Bộ Lao động – TB&XH về ban hành tiêu chí xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2012-2015.
	Ngày 01/4/2013, Chính phủ cũng đã ban hành Quyết định số 539/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2013-2015, trong đó tỉnh Bình Thuận có 5 xã gồm: xã Bình Thạnh-Tuy Phong, xã Sơn Mỹ-Hàm Tân và 3 xã của huyện Phú Quý (Tam Thanh, Ngũ Phụng, Long Hải). 
2. Đối tượng miễn, giảm học phí theo Quyết định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 chỉ quy định cho con của những người tham gia cách mạng; đề nghị tỉnh xem xét mở rộng thêm đối tượng là con của những người tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc (cử tri phường Đức Long-Phan Thiết)
	Nội dung này UBND tỉnh đã có kiến nghị với Chính phủ và hiện nay, các Bộ, ngành đang tổng hợp, nghiên cứu trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ. Do đó, chờ quyết định của Chính phủ.
	3. Hiện nay, giáo viên chuyên trách phổ cập tiểu học phải quản lý nhiều công việc, nhưng chỉ được giảm 4 tiết chuyên trách trên một tuần. Kiến nghị ngành giáo dục nghiên cứu tăng 50% số tiết được giảm trong một tuần đối với giáo viên kiêm thêm công việc phổ cập tiểu học, hoặc bố trí riêng một giáo viên chuyên trách để làm công việc này. 
Ngày 21/02/2013, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 432/QĐ-UBND về ban hành chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2013, theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các Sở, ngành và địa phương có liên quan sẽ tham mưu UBND tỉnh Quy định chế độ kiêm nhiệm đối với giáo viên phụ trách công tác phổ cập tiểu học và chống mù chữ ở trường tiểu học trên địa bàn tỉnh để UBND tỉnh ban hành vào tháng 9 năm 2013.
4. Dự án Bệnh viện Hoàng Thắng tại xã Nam Chính đã có từ lâu nhưng không thấy triển khai thực hiện, trong khi đó đất bị bỏ hoang phí. Đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo giải quyết (cử tri xã Nam Chính – Đức Linh).
Dự án chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất do vướng đất lúa, chờ Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ.
5. Hiện nay, nghĩa trang Giáo xứ Thanh Hải không còn đất để chôn cất người chết. Đề nghị tỉnh quan tâm bố trí đất để Giáo xứ Thanh Hải xây dựng nghĩa trang mới (cử tri phường Thanh Hải - Phan Thiết). 
Ngày 03/5/2013, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1550/UBND-VXDL về việc vị trí mở rộng nghĩa trang Bắc Phan Thiết tại phường Phú Hài. Theo đó, UBND tỉnh giao UBND thành phố lập dự án mở rộng khu nghĩa trang với quy mô khoảng 28ha (toàn bộ khu đất dự kiến giao cho dự án Đài hóa thân) nằm tiếp giáp với nghĩa trang hiện hữu về phía Đông – Đông Bắc. Dự án bố trí khu vực khoảng 4,0ha (bao gồm hiện trạng 0,8ha đất mồ mả rải rác trong khu vực) để di dời nghĩa trang Giáo xứ Thanh Hải; Phần đất còn lại khoảng 24,0 ha để mở rộng nghĩa trang hiện hữu, phục vụ nhu cầu xã hội; đồng thời phải xác định cụ thể phân khu từng khu vực và đấu nối hạ tầng với khu vực nghĩa trang hiện hữu. 
Hiện nay UBND thành phố đã có văn bản chỉ đạo các ngành khẩn trương thực hiện công tác lập dự án đầu tư mở rộng nghĩa trang Bắc Phan Thiết. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành tham mưu bổ sung kế hoạch vốn năm 2013 để có cơ sở chỉ định thầu các đơn vị tư vấn lập hồ sơ đầu tư và trình phê duyệt dự án.
6. Kết quả thực hiện các giải pháp về phòng, chống tham nhũng: 
- Trong năm 2012 và Quý I/2013, Thanh tra các cấp trên địa bàn tỉnh đã triển khai 47 cuộc thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, qua đó cho thấy: thủ trưởng một số đơn vị đã quan tâm công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương, chính sách pháp luật về phòng, chống tham nhũng góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, ban hành chương trình hành động về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện trong các lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, công khai hoạt động cơ quan, minh bạch thủ tục hành chính, công tác tài chính, mua sắm tài sản công, kê khai tài sản, thu nhập, quy tắc ứng xử, chuyển đổi vị trí công tác, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ… Tuy nhiên, còn một số tồn tại trong việc thực hiện, như: chưa tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra định kỳ việc thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp tại các đơn vị; chưa phân công công chức theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng; việc kê khai minh bạch tài sản, thu nhập tại một số đơn vị chưa kịp thời theo yêu cầu nhưng việc nhắc nhở, đôn đốc kê khai chưa triệt để, qua đó kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục các thiếu sót trên.
- Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí gắn với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trong năm 2012 và quý I/2013, toàn tỉnh đã tổ chức 626 lớp bồi dưỡng kiến thức về phòng, chống tham nhũng cho 341.461 lượt cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân trong toàn tỉnh. Ngoài ra, các cấp, các ngành đã ban hành mới 175 văn bản và sửa đổi 17 văn bản để triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh về việc kê khai, minh bạch tài sản thu nhập, việc tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức kê khai, người thuộc diện kê khai, chậm kê khai, chậm báo cáo hoặc báo cáo kết quả kê khai không đầy đủ so với quy định; hướng dẫn và yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện công khai minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định của Nghị định số 68/2011/NĐ-CP của Chính phủ, trong thời gian qua, có 2.072/2.072 người đã kê khai lần đầu, 10.235/10.235 người đã kê khai bổ sung theo quy định. Riêng trong năm 2012, đã phát hiện 01 lãnh đạo Công ty Cao su Bình Thuận kê khai tài sản thu nhập năm 2011 không đúng quy định; đã thi hành kỷ luật về Đảng bằng hình thức “Cảnh cáo”.
- Các đơn vị, địa phương thực hiện niêm yết tại cơ quan và đưa lên trang thông tin điện tử các quy định về công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, quy trình, thời hạn giải quyết công việc; thực hiện công khai tài chính, công khai việc đề bạt, bổ nhiệm, chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức; thực hiện công khai các bản kê khai tài sản thu nhập của cán bộ, công chức thuộc diện phải kê khai tại các đơn vị theo đúng quy định của Nghị định 68/2011/NĐ-CP dưới các hình thức niêm yết tại cơ quan, thông báo tại Hội nghị cán bộ công chức để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân biết, giám sát. Một số đơn vị công bố số điện thoại đường dây nóng để công dân phản ánh kịp thời những hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu của cán bộ, công chức, viên chức. Qua kiểm tra 397 cơ quan, tổ chức, đơn vị về việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch hoạt động, có 12 cơ quan, tổ chức, đơn vị có vi phạm trong công khai minh bạch mua sắm công, quản lý tài chính, ngân sách Nhà nước.
- Các cấp, các ngành đã thụ lý, giải quyết 17 vụ/23 người có hành vi tham nhũng, đã xét xử 07 vụ/07 người với tổng hình phạt 36 năm 3 tháng tù giam; đã khởi tố 06 vụ/12 người, trong đó có 04 vụ/10 người đã có kết luận điều tra đề nghị truy tố, theo đó đã truy tố 03 vụ/03 người; đã xử lý kỷ luật 02 vụ/02 người; còn lại 02 vụ/02 người có dấu hiệu tham nhũng mới phát sinh.
- Mặt trận và đoàn thể các cấp đã có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tham gia giám sát thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tích cực phối hợp với các ngành, các cấp trong giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; thường xuyên giám sát hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công khai minh bạch trong quản lý tài chính, tài sản, công tác tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo cán bộ và trong hoạt động của cơ quan. 
Trên đây là kết quả triển khai thực hiện các nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 5-HĐND tỉnh khóa IX. Ủy ban nhân dân tỉnh xin báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh./.
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