
HQI BONG NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
HUYN OJ LQC Dc lap Tr do - Hnh phüc 

SoAV /BC-HDND DgiLôc, ngây,1'tháng4Dnám 2022 

BAO CÁO 
Tng hqp các kin, kin nghj cila cfr tn 
sau kr  h9p thfr 7, HDND huyn khoá XII 

Thithng trirc HDND huyn tong hçip các kiên, kiên nghj cüa Ca tn sau 
k' hçp thu 7, HDND huyn khoá XII nhix sau: 

I. Y kin cfr tn thuc thm quyn cüa cáe cw quan Trung u'o'ng, tinh 

1. Giao thông 

- Cu tn xã Dai  Lãnh: 

+ H thông muong thoát nuôc d9c triic dtthng DT609 (doan qua thôn Tan 
An - xã Dai Lãnh) cia chroc nhà nuâc dâu ttr näni 2020 rat kiên cô, kIch thithc 
lan. Tuy nhiên, khi den diem ngA 3 thôn Tan An, thr&ng len Câu cü Ha Tan li 
dâu nôi vào tuyen muang thoát nithc cU do UBND xã xây drng trithc day, 
tuyên muong nay kIch thithc nhô nén khi tthi mua không the thoát ni.rac kjp gay 
ng.p 1mg, không phát huy di.rçic hiu qua cüa h thông kênh muong thoát nu&c 
nói trên. ?e nghj cap trên tiêp tic quan tam dâu ti.r m&i h thông mmng thoát 
nixóc tuyén DT609 (doan qua thôn Tan An - xã D.i Lânh). 

+ Hin nay, di.r&ng dn len cu mâi Ha Tan dang thi cong d.n hoàn thin. 
Tuy nhiên, vic thi cOng cac ngã rë kêt nôi tü du&ng dn len câu vâi ththng dan 
sinh thi cOng qua hçp, d dOc 1&n, góc cua qua gâ.p nguy co không dam báo an 
toàn cho than dan khi km thông sau nay. Dê ngh cap trên quan tarn phôi hqp 
vài chü ctâu tu diêu chinh thiêt kê, m& rng các vj trI ngã r kêt nôi tü du&ng 
dan len câu vói chthng dan sinh nhäm khac phc các tOn tti nêu trén. 

- Cu tn xã Dai  Hung: Hin nay, du&ng DT609 có 01 dotn ngay Khe D 
khOng có rânh thoát nuâc phIa taly throng nên khi tthi mua nuóc và dat chãy 
tràn qua dumg lam ânh huâng den nguii dan khi tham gia giao thông. Dê nghj 
cap trén quan tam xü l)'. 

- C1r tn xA Di Phong: Cu Lr (ten ngzt&i ddn thzrànggQi) nm trên tuyn 
DT6O9C ciA hoàn thành nhung den nay chua gän ten câu. Dé nghj cap trên quan 
tam dt ten cho cay câu nêu trên dê Nhân dan thun lçii trong vic gi ten. 

- Cu tn xA Di Hip: D nghj các ngành chac nng giám sat qua trmnh thi 
cOng du&ng, muong thoát nithc tuyên duang DT6O9B dê dam bâo chat luqng 
cong tnInh tránh gay lang phi ngân sách Nhà nu&c. 

- Cu tn xA Dai  Nghia: Mt s cng thoát nuóc qua thrang DT609 bj lap 
không thoát nuâc duçrc gay ngp 1mg các tuyên dung a thôn Lien Thun và 
thôn HOa M5'. Dê nghj cap trén quan tam có bin piháp xcr 1. 



2.Din 

- Cu tn xâ Di Hung: 

+ Trên dja bàn T doàn kt s 6, thôn Dii M bô tn trii din rât :I 
nguai dan keo then dê su dung rat xa gay kho khän trong srnh hoat va n-y  
hiêm den tInh mng cüa ngu1i dan. Dê ngh các ngành chüc nãng tiên hành 
khao sat va lap dat them tru then tal khu vuc nêu trén d ngtrm dan ducc  
ding din an toàn. 

+ T doàn k& s 01, thôn Trüc Ha Co 01 tri1 din bj nghiêng, nguy ca 
bj ngâ gay nguy hiêm. Dê ng các ngành chüc näng kiêm tra, khäc phic tnróc 
müa mua bão. 

- Cu tn xã Dti Phong: Din chiu sang chy doc theo tuyn DT6O9C cüa 
cac thôn trén dia ban xã dêu d Co nhung den thôn M5 Tan thi chua throc lap 
din du&ng. Dê nghj cap trên quan tarn. 1 

* -, 

- Cir tn xã Di Tan: Tram barn GO Ham tuâi 40ha san xuât dat lüa cüa 
thôn An Chanh nhung không du diên dê van hanh, thuang xuyên bi thiêu nucic 
ânh hu?ing den näng xuât lüa hang nàm. Qua kiêri nghj cüa cü tn, Din lirc Di 
Lôc dâ lap dat do dêm nâng cao cong suât dâu tuyên tram barn vao cuôi nàm 
2021 Tuy nhiên, sau khi lap dat, thi.rc té van không dii diên dê van hanh Krnh 
dé nghj các ngành chüe náng quan tam dê darn báo din cho nhân dan san xuât. 

- Cu tn x Dai  An: Hin nay, trên dja bàn xâ cOn nhiêu tuyn din & các 
khu dan cu thôn Phü HOa (don tr di.r&ng DX1 len nhà ông Do DInh Thun) có 
mng luói din chua dam báo, xã dã có van ban gui cho Din lirc D&ii  Lc 
nhung den nay van chua thrc hin. Dê nghj cap trên quan tam. 

- Ca tn xâ Dai  Dng: Tuyn du&ng tir Nhà van hóa thôn Lam Tây dn 
ngA ba du&ng DX2 (Ha Nha - Lam Táy) dài 500m nhirng din 1irc không lam h 
thông tru then Hiên nay, mai Co cac tru tam, không an toan Dê nghi Diên lire 
khao sat bat cac tru then, day then dê dam bao an toan cho cac ho dan tai khu 
vrcnày. 

- C tn xâ Dai  Quang: D nghj h trçi h thng din thp sang tir UBND 
xã len thôn Phü Htrang, xâ Di Quang. 

3. Nông nghip - phá.t trin nông thôn 

- Cirtri xa Dai  Hung: H thng muang tithi tiéu cüa thôn Di M5' tai.khu 
vrc Bàu Lay truâc day vn hot dng bInh thtrmg nhung tü khi thi Cong du&ng 
DT609 lam du&ng và cOng ngârn thI rnôi khi tthi mtra luçing dat, cat chãy ra lap 
rung cüa bà con ãnh huâng den san xuât. ?ê nghj cap trên quan tam có bin 
pháp khäc phiic d thun lcii cho vic san xuât cüa Nhân dan. 

- Cu tn xâ Dii Quang: 

+ Lang cii Phuang Trung là dt th cu nhâri dan trng cay an qua và cay 
rnàu. Hin nay, nhân dan dã chuyên vào lang m&i. Dê nghj cap trên có Co chê 
cho phép chuyen dôi m1c dIch dat ô lang cii Phuorng Trung thãnh dat trông cay 
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lâu näm d thun lçvi cho nhãn dan hu&ng lcii các co ch& chInh sách nông 
nghip. 

+ D nghi cAp trên quan tam süa di Nghj quyt s 35/2021/NQ-HDND 
ngày 29/9/2021 ciia HDND tinh Quãng Nam ye quy djnh co chê h tr phát 
triên kinh té yuan, kinh té trang trai  trên dja bn tinh Quâng Nam giai don 
2021-2025 dé cac khu virc di dài bAo ht chrçic hu&ng các ca ché, chInh sách 
theo Nghj quyêt. VI hin tai,  sau khi di dài s?t  là thI din tIch dat noi a cii nhãn 
dan canh tác hoa màu và trông cay an qua nhung không duc huàng các c ché, 
chInh sách tir Nghj quyét 35/2021/NQ-HDND ngày 29/9/202 1 ciia HDND tinh 
Quáng Nam. 

4.Kèchngst1& 

- Cir tn xä Dai  Cuàng: 

+ Do ánh huâng cUa bão lii nãm 2020 bà kè song Thu Bn bj sat  là rAt 
nhiêu, miia mua bAo có nguy ca sat  là tói khu dn cii thuc To doàn kêt so 01 
thôn Quang Dai Dê nghi cap trén quan tam co ice hoach ke doan song nay dê 
dam bão san xuât và dài song ciia Nhân dan. 

+ Hang näm, thiên tai lii lit xãy ra thuàng xuyên gay xói là dAt san xuAt 
ciia nhân dan và ãnh huâng den bà kè song Vu Gia. Dê nghj cap trên quan tam 
tO chüc trOng rung phOng h yen song tuyên bà ice thôn Khrnmg M5 nhäm bão 
v bà kè và dat san xuât ciia Nhân dan. 

II. kin cü'tri thuc thAm quyn cüa IJBND hüyn 

1. Nong nghiçp - phat trien nong thon 

- Cu tn xâ Dai  Minh: D dáp üng nhu cAu phiic vti cho nhãn dan, d nghj 
UBND huyn có chii truang hO trçY HTX Nông nghip Dai  Minh trà thàrih hqp 
tác xA kiêu mâu ciia viing, ci the là ho trçl xây dirng ma ring siêu thj HTX 
thành trung tam thixang rnai  ciia viing. 

- Cu tn xã Dai  San: Dii dâ nhiu lAn có kiM, kiM nghj nhung dan nay 
Tram barn thôn Tan Dcii (phyc vy twói cho 03 can/i dông vat din tIch 28hecta) 
van chua duçyc xây dirng. Dê nghj cap trên quan tam, có sir chi dao  kjp thai dê 
s&m xây dirng Tram barn dam báo tuói niróc dat sn xuât cho Nhân dan. 

- Cu tn xà Dai  An: D nghj UBND huyn dà xuAt vài UBND tinh tang s 
ltrang du an duac h trcl lien kêt san xuât theo chu& gia tn cho cac dia phuong 
hang näm ya chi dao So Nông nghiêp va Phat triên nông thôn tang muc cho no 
tra cham tiên phân bon Brnh Diên dé tao diêu kiên cho nguoi dan thuc hién dis 
an lien kêt. Dông thai, két nOi d ra nông san giüp bà con nông dan. 

- Cu tn xã Dai  Thnh: D nghj UBND huyri tang cuàng cOng tác thanh 
tra, kiôm tna chat luçing phan bón, thuôc trir sâu trên dja bàn huyn. 
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2. Tài nguyen - dt dai, bi thtrô'ng GPME và tái djnh dr 

- Cu tn xâ Dai  Hung: D nghj UBND huyn chi dao  các ngành churc 
nàng quan tam cap Giây chüng nhn sr diing dt a lan dâu cho Nhân dan trên 
dja bàn xà. 

- Cir tn xà Dai  An: D nghj UBND huyn có huâng giài quyêt ho so thU 
t%ic ye cap Giây chimg nhn sü diing dat ô cho N1n dên vói các nhóm dat: xA 
ban, thôn ban, dat sat  1& di d?yi, dt hoán &,i. 

-CirtrixADaiTân: 

+ Khi xây dirng nông thôn mâi thI tt cá các xã du có quy hoach  khu 
nghia trang nhân dan cUa xâ. Xà Dai  Phong cUng là mt xã dã dat  chuãn nông 
thôn rnâi nhung nguai chêt van cir dua vào nghra dja thôn M5' Nam cUa xã Dai 
Tan dê chôn cat gâyphát sinh vic mua ban dat nghTa dja. Cii the là nhUng h a 

thôn M Nam có trông cay nhu keo lá tram, bach  dan thôa thun vai gia dInh 
nguai chêt muon dat dê chôn thI phái trâ phi tr 5 den 10 triu dông hoc 
nhiêu han nüa. Dê nghj UBND huyn quan tam an thip không dê xáy ra tInh 
trng mua ban dat nghia dja nhu trên. 

+ Ca tn thôn Xuân Tây d nghj chInh quyn xA .Dai Tan xây dirng mt 
khu nghia trang mói nhàm dáp üng thu câu chôn cat mô ma khi gia dInh có 
ngu?ii qua dai. VI hin nay, các khu nghia trang trên dja bàn thôn (Go Rfrng, Go 
Chè) không cOn chô dê chôn cat. Vâi mong muôii CO mt khu nghia trang duqc 
quy hoach  và bô,  trI st dung dat tiêt kim và d1mg quy djnh, dê nghj cap trên 
quan tam phân bô kinh phi dê thrc hin xay dirng nghia trang trén dja bàn thôn 
Xuân Tây. 

- C tn xA Dai  Dng: 

+ Tuyn dithng QL14B doan qua cu Ha Nha, khi xay drng có h tr bi 
thtr&ng cho các h dan thôn VTnh Phu&c dcc tuyên Quôc l dê giái tOa hânh 
lang duOng nhimg không lam ho sa thu hôi dat diêu chinh Giây chlmg nhn 
quyên sIr diing dat. Dê nghj các ngành chIrc nàng quan tam 1p thU tiic ho sa 
diêu chinh, thu hôi các din tich dã den bU, ho trçi giài tOa dc hành lang QL14B 
doan qua câu Ha Nha cho Nhân dan. 

+ H thng tiêu nuâc trên dja bàn xà Dai  Dng tü Bàu Mung di Bàu Sâu 
den Khe Cong chây ra câu Ba Khe I, thôn Ha Thanh trong nhUng näm qua, 
thu&ng xuyen bj bôi lap gay ra tInh trng ngp Ung nng & khu vrc Bàu Mung. 
Dê nghj cap trên quan tâmh trçi kith phi nao  vet, khai thông dOng chây dé rut 
1mg tr Bàu Mung ye den cau Ba Khe I, thôn Ha Thanli. 

- CIr tn xã Dai math: D nghj UBNI) huyn quan tam giâi quy& cho 
nhUng ht dan thuc thôn An Bang dã hiên dat lam dixing giao thông nhung den 
nay lam ho sci dat dai rat khó khän, do vic hiên dat là tr nguyen và không có 
van bàn den bU, không ghi rô so dat dà cong hiên là bao nhiêu. 
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3. Din 

- Cu tn xã Dai  Cuing: D nghj cp trên quan tam du tu. din thp sang 
doi v&i tuyên dithng DH6.DL doc thôn Quáng D?i,  xa Dti Ci.rmg di xA Di 
Thang dê dam báo an toàn cho Nhãn dan hru thông vào ban dêm tai  tuyén 
du&ng nay. 

4. Môi trirong 

- Cu tn xã Dai  Hip: Hin nay, các Cong ty: TNHH Ch bin thüy san 
Hái Thành Công, Co phân Cao su Di Ltc trong qua trInh san xuât vn tiêp tic 
có rnüi hôi thôi ãnh hu&ng den sinh hot cüa nguôi dan. Dê nghj cap trên quan 
tam có bin pháp xà 1, khàc phic. 

• A A A 5. Linh viyc giao thong, dau tir, xay ding 

5.]. Giao thông 

- Ci tn xã Dai  Minh: Hin nay, trên dja bàn xä Di Minh con các tuyn 
dix&ng be tong dã xuông cap, dé nghj UBND hiiyn quan tam thirc hin dê 
ngithi dan di lai  duqc thun lçii han gOm: 

+ Doan tir Di 16 di xA Dai  Tan cOn 700m (tuyên dzthng nàyphyc vycho 
san xuát, dita tang và là tuyên dwàng lien x; 

+ Doan tIT thôn Phithc BInh (cü) di thôn 8 xã Dai Cir&ng cOn 200m (tuye'n 
dwàng lien xd); 

+ Be tOng boa kênh muong Khe Tan (thôn Tdy Gia và thón Gia Hue); 

- C tn xã Dti Minh: Vic cm mc tuyn thr&ng DT609, don vj cm 
moe chua bàn giao cho djaphuang lam ãnh hung den vic do dac  và lam ho so 
cap Giây chüng nhn quyên su dithg dat cho nhán dan. Dé ngh UBND huyn 
quan tam chi dao  bàn giao vic cam moe tuyên dung DT609 cho dja phuo'ng. 

- Cu tn xâ Dai  Hng: 

+ D nghj UBND huyn quan tarn h trq h thong thoát ni.râc trong khu 
dan cu thôn Ha Vy (bô frI tái djnh cit gânthôn 1VgQc Kinh Táy) vi thrc tê, khu 
we nay qu5 dat It nhung bô tn dan cix nhiêu gay Ic.hó khAn trong vic sinh hot, 
chän nuôi, thithng xuyên bj ô nhim nng môi khi tthi mua gay ãnh hu&ng den 
diii song và sue khOe cüa nhân dan. 

+ Cong tnInh dithng giao thông nOng thôn tü thôn Ng9c Kinh DOng cMn 
thôn Ha Vy và câu Khe Ngang duçic UBND huyn quan tam dâu tu xây dirng tü 
tháng 4/2022 nhung hin nay, vic thi cOng qua chm và rnüa mua lü sap den 
ânh hi.räng den vic sinh hoat, san xuât, so tan Nhâ.n dan. Dê nghj, UBND huyn 
quan tam can thip dê don vj thi cOng day nhanh tiên d thi cong. 

- C tn xâ Di Hi.mg: Hin nay, tai  thôn Thai Chin Son có mt doan 
mucin tai  cay Tram dài khoáng 120m lam can tr& dOng chây, ü nuâc dan den 
vic bôi lap rung cüa Nhân dan. Dê nghj cap trên quan tam có bin pháp xü l 
dôi vâi don mi.rong trên dê khOng ành hu&ng dn dat san xuât cüa Nhãn dan. 
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- Cr tn thj trn Ai NghTa: 

+ Hin nay, hrçing xc km thông rt thiu nii khi tan h9c tai doan dix&ng 
tü Tnr?mg THCS Nguyn Trâi, Trtr&ng Mâm non Ai Nghia den dâu hem du?ing 
Hu'nh Ngçc Hue,  khu Nghia Dông. D nghj cap trén quan tam có bin pháp dé 
dam bão an toàn cho Nhân dan và hoc sinh. 

+ Hin nay, gn 30 h dan thu'c .T 3, khu Ngliia Hip không có di-... 
chiêu sang ãnh hu&ng den di song sinh boat cüa ngir&i dan. Dé nghj cap tên 
quan tam ho tr dt 01 trii din chiêu sang tai  khu vi1c trên. 

- Cu tn xã Dai  Phong: 

+ Thôn M5' Phrnrc có Tt doàn kt s 6 bi chia ct vâi các T (bàn kt 
con 1ti sau khi kênh Khe Tândi qua, chi lam ma cay câu di 1i nhung rat hçp 
và hin nay dâ xuông cap. Dé nghj cap trén quantâm xây drng cay câu rnâi 
dam bão phic vi cho vic sinh hoat và di 1ti san xuât cüa Nhãn dan. 

+ Hin nay, cong trInh Cu An BInh dang dtrqc thi công, câu di ngang 
qua khu vilc san xuât cay màu cUa thôn M5 Hâo vã ành hu&ng den mt so di 
tich dat bi ngâp ung näng Dê nghi cap trên quan tâiri khao sat thuc dia kim w. 
trén dê cO bin pháp xir 1 nhäm tránh ngp üng áiili hiiàng din tIch cay màii. 
cüâNhândân. 

- Cu tn xä Dai  CisOng: D& nghj cp trên quan tam h trç kinh phI xây 
di.mg môt so tuyên dtrang giao thông nông thôn tat thôn Thanh Van va thôn 0 
Gia vi hin nay, các tuyên di.rng dâ xuông cap và dçng nuóc trong müa mua. 

-CàtrixaDai San: 

+ D nghj cp trên quan tam du tir xây dirng cay cu treotai ngA ba song 
DOng Chàm - Dâu GO nhám tao  dieu  kiin  thun lqi cho Nhãn d di lai,•  sãi 
xuât và sinh hoat trong thai gian den. 

+ Hin nay, tuyn &r&ng Tan Dcii - Dng Chãm chi có 3m chiu nang 
gay khó khän va nguy hiêm cho nguai dan khi tham gia ,giao thông nguçlc 
chiêu. Dê nghj ca trên quan tam ho trq kinh phi nang cap, ma rng tuyCn 
dirang nêu trên nhäm tao  diêu kin thun lcii cho N1án dan khi km thông, vmn 
chuyén hang hóa nông san. 

+ D nghj cp trên sóm có chü tnrang nâng cp, mr rng các don cüa 
tuyên DH12 (Dam Lãnh - Dai San) nhäm tao dmêu kiên thuân lai cho Nhân dan 
khi tham gia giao thOng. 

+ D nghj cp trên quan tam du ttr h thng cng thoát ntrâc d9c 2 ben 
duang cac tuyén DX DH trên dia ban xâ vi hiên nay xày ra trnh tiang ir dong_ 
nuâc và ngp ring khi tthi mua. 

- Cu tn xA Dai  Tan: Näm 2020, dirc sir quan tam cüa UBND huyn Di 
Lc, cu Trà Düc dircic dâu tir xây drng. Tuy nhiên, den nay cOng trInli nay vn 
dang dang di nhiêu hang rniic theo thiêt ké van chira hoàn thành. Dê ngh câj 



trén quan tam can thip chü dAu ttr dy nhanh tin d xây dirng cu d ngithi 
dan di lai  thun lcyi. 

- Cfz tn xã Dai  An: D nghj UBND huyn civan  tam h trçl kinh phi lam 
laj cau Hóa Yen vi hin nay dã xuông cap, day là cay câu 4nchuyên hang hóa 
và di lai  hang ngày cüa hn 100 h dan cüa thôn Quãng Hue. 

- Cir tn xâ Dai  Dng: Tuyn duàng DH19 doin tt'r thôn Lam Phiing di 
Suôi Ma Co chiêu dài 2km. Hin nay, dtràng xuông cap, do các loai  xc cO tái 
trQng lan di laj  và mua lü gay sat  là. Dé nghj cap trên quan tam ma rng, nâng 
cap tuyên &rang nay nham dáp üng nhu câu di lai sinh hoat cüa ngu&i dan. 

- Cir tn xà Dai  Thanh: 

+ Cu tn thôn Tây L: D nghj UBND huyn quan tam xây dirng lai  c.0 
Khe Cat nôi gita 2 xã Dai  Chánh và Dai  Thanh. 

+ Ca tn thôn Hanh Tây: D nghj UBND huyn quan tam Kè sat  là Bàu 
Vuông, thôn Hanh Tây. 

+ Cr ti-i thôn Hanh Tây: D nghj UBND huyn quan tam nângcp tuyn 
duàng tránh lii do?n tü nhà bà Pham Thj Hoa den iihà ông Ho Trung Hãi thôn 
Hanh lay. 

+ C tn thôn lay L: D nghj UBND huyii quan tam lam lai  dumg di 
vào nghTa trang lit s5 và cong cüa nghTa trang 1it s5 xâ. 

- Cütri xaDai Chánh: 

+ D nghj UBND huyn tip tVc  quan tam h trçl xây dmg các tuyên giao 
thông nông thôn, giao thông ni dông, keith muang be tong cho dja phucing dé 
có diêu kin xâ ye dIch Nông thôn mài theo ké hoach. 

+ D nghI UBND huyn quan tam h trçi du ttx cong trInh xây dirng cci 
b giai doan  trung  han  cho các xâ ye dIch Nông th&n mOi giai doan 2021-2024. 

- Cu tn xA Dai  Nghia: Hin nay, cAu Khe Cat, thôn Nghia Tây dã xung 
cap nghiêm trQng nguy hiem cho ngi.rài dan tham gia giao thông nhât là trong 
müa mua lii. Dê nghj cap trên quan tam nâng cap cay câu nêu trên. 

5.2. Dâu twxdy dng 

- Cu tn xâ Da Hung: Chci TrUc Ha duçic du tiixây dirng thi cong ta 
näm 2019 den nay van chua hoàn thành cOn dà dang. Dê nghj cap trên cO giái 
pháp xir l' dê chcv ducic hoàn thành và dua vào sü dung. 

- Ca tn xä Dai  Phong: Hin nay, Chçi Phuäng Dông và nhà lam vic khi 
Mt trn - doàn the xA do Cong ty Dai  BInh An thi cOng dang dâ. Dê nghj. cap 
trên quan tam can thip nhãm dam báo cho các cong tnmnh hoàn thành và di vào 
hoat dng theo dir kiên. 

- C tn xâ Dai  Tan: Kênh chInh cüa dp H Chmnh dai 3.938m duçic xây 
d%rng vào näm 1999 dã hu hông nng. Nàm 2022, tuyên kénh nay duçic UBND 
huyn phãn bô kinh phi giao PhOng Nông nghip Va Phát triên nông thôn lam 



chü day tu thi cong doan  khoãng gn 600m ô tuyên dâu kêrth. Tuy nhiên, sau 
khi thi cOng và chra vào sIr ding thI cIr tn thây rang thiêt kê nhu 4y là không 
hçip l bài vi thiêt kê và xay dirng kênh hp có khâu d O,5m ô don dâu tuyên 
thI hru luçing nuàc không the dap 1mg vài tuyén keith. Nêu dáp 1mg cho vic 
tuài den cuôi kênh thI mirc nuàc phái dâng trên kênh dä thi cOng khoãng 0,2rn 
neu nhu 4y sê gay stt là nhUng doan  kênh chtra kién cO cOn lai  cüa tuyên. Dê 
nghj các ngành chlrc nng xem xét và CO bin pháp xfr l. 

- CIr tn xã Dai Chánh: D nghj cp trên quan tam du tu h trçl cho dja 
phuong xây drng Nba van hóa cüa xã de dáp 1mg the yêu câu trong xây drng 
Nông thôn môi. 

5.3. Die an và xic tiên &u tie 

- CIr tn xã Dai  Hung: D& nghj quan tam k&i gçi du tu khu du ljch Sui 
ntràc nóng tai  thôn Thai Chân San. 

- CIr tn xã Dcii Chánh: Vic du tu dr an sai miic dIch tü trng rau sch 
cong ngh cao sang lam näng lucing rnt trài cüa COng ty Hoàng Anh dã rô và 
dâ có kêt lun cüa các cci quan chIrc nang. Tuy nhiên, den nay vic xIr l sai 
phm cüa Cong ty nay chua duçic thirc hin. Dé nglii các Ca quan chlrc nAng cap 
trén quan tam, xli 1. 

5.4. Kè cMng satlo' 

- CIt tn xã Dai  Minh: Ba kè Hói ông Minh di d9c xung thôn Phü Phithc 
hang näm vào mUa mua lü nuâc chây dn den xói là, nic dü nhãn dan dâ trông 
tre kè nhtrng nhiêu nàm tre cQng trôi theo dOng mr&c lam st là dat nghiêm 
tr9ng. Dê nghj UBND huyn chi dao  các ngành chine näng kiêm tra và h trçi 
kinh phi kè ti khu c trên. 

5.5. Cong trInh nithc sgch 

- CIt tn xA Di San: Hin nay, ngun nuOc dhi ngun ô nhim ành huâng 
den nguôn nuOc sinh hot elm nguii dan. Dê nghj cap trén quan tam h trq h 
thông nuàc sch. 

- CIt tn xã Di NghTa: H tMng nithc sach  cüa Nhà may nithc Ai NghTa 
cho thOn Phiêm Ai 01 cO nhiêu tue không dam báo vi nithc qua dic va qua yêu. 
Dé nghj các ngành chItc näng quan tam xli l. Dông thai, dê nghj tiêp tiic cung 
cap nuOc sch cho 02 to cOn li elm thôn Phiêm Ai (TO 8 và To 9) dé nhán dan 
có dli nuOc sach  sinh hoat. 

5.6. Cong trInh trzeOng hQc 

- CIt tn xA Dai  Minh: 

+ Hin nay, truàng Mâm non Dai  Minhcó 02 co sà: Ca sà 01 có 5 phOng 
h9c, trong do 02 phOng hQc vào müa mua thâm .dt, duàng máng xOi phIa sau 
do nuOc vào 4 lap h9c, 01 lap h9c có mái hiên st Ia phông do nuàe vào lap, 
cOng trInh v sinh dUng chung cho 140 hçc sinh nên v sinh khOng dam bâo; Co 
sà 02 thiêu phOng bt mOn, san choi tuy ducic do be tOng nhung chira dáp ling 



9 

yêu c&u quy djnh chuân cüa tnning Mm Non, nhà tnthng tiên hãnh lát gch d 
do chcii nhung chua có mái che và chua có nhà xe. Dê nghj cap trén quan tam 
giái quyêt thu câu cap thiêt cho nha trithng dê trung có cci s& vt chat dam bão 
quy djnh. 

+ Tru&ng THCS Lê Qiy Don hin tai  dà xLOng cap, thâp 1itvà nàm trên 
tric di.thng DT6O9C nguy c tai nn giao thông. VI 4y, dê nghj cap trên quan 
tam chuyên tnthng den dja diem mâi ti thôn Lam Yen, xA Dai  Minh. 

6. Cong trInh van hóa 

- Ci.r tn xâ Dai  Hng: D nghj UBND huyn h trçl kinh phI xây dimg 
khu van hóa thônHà Vy tai  khu dat chçi Ng9c Kinh (cü) sau khi di dôi; dông 
thai, trà lai  mt bang Khu van hóa thôn cü cho Tru&ng Mâm non Dai  Hông dê 
dam báo din tIch theo quy djnh tniang chuân Quôc gia. 

7. Lao dng - Thirong binh và Xã hi 

- Cu tn xã Dai Cuing: Hin nay, trên dja bàn xA có mt so thà a cüa gia 
dInh chinh sách däbj xuOng cap nhixng chua Co tn trong danh sách süa chüa. 
Dê nghj cap trén tiêp tiic quan tam chê d chInh sách dôi vài các gia dInh chInh 
sách trên dja bàn xA. 

- Cu tn xA Dai  Tan: Vic h trçr lâi suit cho các h thoát nghèo, cn 
nghèo theo Nghj quyêt so 13/2017/NQ-HDND ngày 1914/2017 cüa HDND tinh 
Quâng Nam ye chInh sách khuyên khIch thoát nghèo ben v&ng tinh Quâng Nam 
giai don 2017-202 1 chm duçic giâi quyêt cho ngtrai dan. KInh dê nghj UBND 
huyn quan tam thrc hin. 

8.Yt 

- Cu tn xã Dai  Cumg: Sau khi tuyn dixang DT6O9C duqc nâng cp thi 
san Tram  Y tê xã Dai  Cu&ng bj trUng thâp, ngpntrcc vào müa mua ãnh huâng 
den vic di khám, cha bnh cüa ngi.thi dan. Dê nghj cap trên quan tam nâng 
cap san cüa Tram Y té xã. 

- Cr tn xâ Dai  San: Hin nay, trên dja bàn x có 10 ngithi dng kinh, 93 
ngu&i tam than nhn thuôc thuang xuyên tai  Bnh vin Da khoa Khu c mien 
nüi phIa Bäc Quáng Nam. Tuy nhiên, thai gian gãn dày, khi den Bnh vin thI 
chi then  ducic 01 loai  thuôc, loai cOn la  BnIi vin cho toa thuôc d ra ngoài 
mua Cac beth nhân trên dia ban xA no! trên dêu tku& diên däc biêt kho khän 
nén so tiên mi lan mua thuOc khoáng 500.000 dông là qua lan. Dê nghj cap 
trén quan tam, tao  diêu kin hO trq cap thuôc dii cho ngir&i dan hoc có van bàn 
trà Rn de nguai dan duqc biêt. 

- Cii tn xà Dai  Thnh: Hin nay, khi nguai dãii bj dau m mun di khám 
beth tai Beth vien Da khoa khu vizc mien flu' phia Bäc Quang Nam thi phai 
den Tram  Y té xA hoc PhOng khám viing B xã Di Tháng dê xin giây giOi 
thiu, vic nay gay khó khàn cho nguai dan trong vic di lai. Dé nghj cap trên 
quan tam có huàng giài quyêt dê nguai dan di khám bnh duçic thun lçii han. 
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- Cu tn xä Dti Chánh: Dé nghj cap trên quan tarn dâu tu xây dirng Tram 
Y tê xA, vi hin nay, Co s& dã xung cp rt nng gp rat nhiêu khO kWin trong 
cong tác khám cha bnh ban du cho Nhãn dan và không dü diêu kiin hoàn 
thành tiêu chi dê xây drng Nông thôn mOi. 

9. Giáo dic và Dào tao 

- C tn xã Di Chánh: Trong thai gian qua, Trtrô'ng TH và THCS xaDai 
Chánh duçic cap trên dâu tu ye co sâ 4t chat, trir1ng lap co bàn dáp üng yêu 
câu cong tac day va hoc tal dia phucrng Tuy nhiên, ye chat lirong giao due trong 
thri gian gãn day có chiêu hu&ng di xuông ma ci the nhât là két qua cuôi näm 
hQc 2021-2022, t' l hc sinh khOi lOp 9 d vào lOp 10 chInh quy rat thâp (chi 
có 41/76 hoc sin/i, ta" l 53,9%), ci'r tn cho rang nguyen nhân là do các Giáo viên 
CO näng lrc, kinh nghim dua ye dja phuong di.rçic vài näm thI phOng Giáo dic 
và Dào tao lai diêu dng di noi khac, dua giáo viên rnOi ra trithng ye giãng day, 
ben canh  dO, mt so giáo viên dà nghi him ma tnthng laj hçrp dông giãng day 
thI lieu chat luçvng giáo diic có hiu qua. Dê nghj cap trên quan tam den van dé 
nay. 

10. Thu tile hành chInh 

- Cu tn xa Dai Hip, xã Dai  Thanh: Hin nay, cong dan khi di lam h so 
lien quan den linh virc dat dai gp rat nhiéu khó khän, ho so lien quan den nhiêu 
co quan, cOng dan phãi di lai  nhiêu lan, mt sO cn b phii trách huOng dan 
không cii the gay phiên ha, büc xüc trong Nhân dan. Dê nghj UBND huyn chi 
dao có hirOng dan cii the quy trInh giâi quyêt thU tic ye dat dai cho Nhân dan. 
Dông thôi, thuimg xuyên kiêm tra, giám sat vic thixc hin thim vi cUa các co 
quan và can b lien quan. 

- CU tn xã Dai  Nghia: Vic lam can cithc chc cong dan có mt so tru?lng 
hçip bj sai khi di diêu chinh lai  rat kho khàn; dông thii, vic trà can cuOc cOng 
dan qua chm là ành huOng den vic thic hin các thU tiic hành chInh cUa nhân 
dan. Dê nghj các ngành chUc nãng quan tam. 

Trên day là báo cáo thng hçvp các kin, ki&i nghj cUa cU tn sau kS' h9p 
thU 7, Hi dông nhãn dan huyn khóa XII.!. 

Noi nhin: 
- TT HDND tinh; 
- TF HDND, UBND, UBMflQVN huyn; 
- Các Ban cüa HDND huyn; 
- TT HDND, UBND, UBMTTQVN các xa, thj trân; 

.. - Dai bteu HDND huyçn; 
- PCVP; 
- Luu: VT, CVFID. 
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