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S SI /BC-HDND Dai Lóc, ngày ,(5 tháng 12 nàm 2022 

BAO CÁO 
Thm tra Báo cáo cüa UBND huyn v trã Ioi các kiên, kiên nghj 

cüa cfr tn huyn Dai Lc, dê trInh bay triroc ki5'  hçp Ian thir 10, 
HDND huyn khóa XII (nhim kr 2021 - 2026) 

Thirc hin Cong van s 38/HDND-VP ngày 25/11/2022 cüa Thung trrc 
HDND huyn ye vic thâm tra báo cáo trâ 1i các lciên, kiên nghj cüa cü tn sau 
kS' hQp thir 7, HDND huyn khóa XII; 

Qua nghiên ctru Báo cáo s 407/BC-UBND ngây 16/11/2022 cüa UBND 
huyn ye vic trã läi các kiên, kiên nghj cüa cir tn huyn Dai  Lc sau k' h9p thu 
7, HDND huyn khóa XII. Ban Kinh tê - Xã hi cüa HDND huyn báo cáo kêt qua 
thârn tra kêt qua trá Ryi các kiên, kiên nghj ci:ta cC tn ciia UBND huyn, nhu sau: 

I. V kién cir tn thuôc thm quyn cüa các cø quan Trung lrong, tinh 

V kin ciia cCr tn thuc thm quyn cüa các cci quan Trung irclng, tinh có 
4 Iinh vrc: Linh vi,rc Giao thông có 05 xä có kiên, kiên nghj cüa cir tn (xã Dai 
LAnh, Di Hung, Dai  Phong, Di Nghia vâ xâ Di Hip); Linh virc Din có 06 xã 
có kiên, kiên nghj cüa cir tn (xã Dai  Hung,  Dai  Phong,  Dai  Quang,  Dai  Tan,  Dai 
An và Di Dong); Linh vrc Nông nghip— Phát triên nông thôn có 02 xâ có kiên, 
kiên nghj cüa ci:r tn (xâ Di Hung, Dai  Quang); LTnh vijc Kè chông st 1r có 01 xâ 
có kiên, kiên nghj cüa cir tn (xã Dai  CuOng). 

NhIn chung, UBND huyn dA trã lôi ca ban dung ni dung kiên nghj ma ccr 
tn nêu ra. Ban KT-XH thông nhât vi các kiên trâ lôi cüa UBND huyn. Tuy 
nhiên, kiên cüa cü tn xã Di Phong dê nghj cap trên quan tam Ip din di.thng 
chiêu sang chy dcc theo tuyên DT6O9C cüa thôn M Tan, xã Di Phong; cir tn xã 
Dai Quang dé nghj ho trçY h thông din thäp sang tir UBND xã len thôn Phü 
Huang, xa Dai  Quang. Theo nhi.r trà kyi cüa UBND huyn thI n,i dung kiên nay 
thuc thâm quyên cüa UBND huyn. Dê ngh chuyén ni dung nay ye mic II cüa 
Báo cáo 407/BC-UBND dê cho phU hcp và tin theo dOi triên khai thirc hin. 

H. V kin cfr tn thuc thm quyn cüa UBNID huyn 

kin cüa cu tn thuc thtm quyn cüa UBND huyn có 10 linh yuc, Ban 
Kinh tê - Xä hi thârn tra 07 lTnh yuc, gôm: LInh virc Nông nghip— Phát triên 
nông thôn Co 04 kiên, kiên nghj cüa Cu tn xA Di Minh, xã Di Soii, xã Dai  An 
và xä Dai Thanh; Linh yuc Din có 01 kien cüa ccr tn xA Dai Ci.thng; Linh virc 
giao thông, dâu tu, xây drng CO 19 kiên, kiên nghj ci:ia cu tn các xã, thj trân D?i 
Minh, Dai  Hông,  Dai  Hung, thj trân Ai Nghia, Di Sari, Di Tan, Dai  Dông, Di 
Thanh, Dai  Chánh và xã Dai  Nghia; Linh vi,rc Cong trinh van hóa: có 02 kiên, 
kien nghj cüa cr tn xã Dai  Chánh và Dii Hông; Lrnh vvc  Lao dng- TB&XH có 
02 kiên, kiên ngh cüa cir tn xã Di Cuông yà Dai Tan; Linh vrc Y te co 04 
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kiên, kin nghia cCia ccr tn xã Dai Cithng, Dai Sn, Dai Thanh và Dai  Chánh Va 
Linh vrc Giáo ditc va Dào tao  có 01 kin, kin nghj cüa ccr tn xã Dai  Chánh. 

Ban Kinh t - Xa hi nhn thy, viêc trá 1?yi các ' kiên, kiên nghj cüa cr tn 
t?i kS' hQp lan nay là khá ci th& rO rang. Tuy nhiên, vn có mt so kiên nghj cüa Cu' 
tn trên mt so lTnh virc UBND huyn trá läi thirc sir chu'a thu dáo và chua phü 
hçp vri dieu kin, khá nãng tài chInh cüa các dja phucng, Ban Kinh tê - Xä hi xin 
neu ra dê dai  biêu HDND huyn cüng thão 1un. 

1. V kin nghj cüa Cir tn xä Dai  Minh d ngh UBND huyn có chü tnnYng 
ho trçi HTX Nông nghip Dai  Minh tth thành hcip tác xà kiêu mâu cüa vüng, cv the 
là ho trçi xay dirng ma rng sieu thi HTX thành trung tam thucing mai cüa vüng. 
UBND huyn giao cho Phông Nông nghip và Phát triên nông thôn tham muu 
UBND huyn xem xét, giãi quyêt kiên nghj cüa cir tn theo quy djnh. Theo Ban, 
viçc UBND huyn giao cho Phông Nong nghip vâ Phát triên nông thôn tham muu 
UBND huyn xem xét, giái quyêt kin nghj cüa cir tn theo quy djnh là không phü 
hcip vài chixc näng. NIhim vi nay phãi giao cho Phóng Kinh tê- Hai  tang huyn 
mâi dung thâm quyên, chüc näng. 

2. Ccr tn xã Dai  Hung d nghj cp trCn quan tam có bin pháp xir 1 dôi vâi 
doan mu'ang tai  cay Tram dài khoãng 1 20m lam can trà dông chày, nu'c dan den 
vic bôi lap rung cüanhân dan. 

Van dê nay nhiêu lan tn dâ phàn ánh, do vic xây dmg tuyên kênh nay 
lam thu hçp mt cat kênh tiêu nên khi mua lü khôrig thoát nu&c kjp gay tinh trng 
tràn, xói 1& bä dê ngän lü khe Thai Sn lam bôi lap cat dông rung phIa ngoài b 
dé. Dày là kiên chInh dáng, can có giái pháp khäc phitc ngay trong th&i gian den, 
dê nghj UBND huyn quan tarn s&rn kiên nay. 

3. Cir tn xà Dai  Tan dê nghi cap trên quan tam can thip chü dâu t'..r dày 
nhanh tiên d xây dmg câu Trà Drc. 

Van dê nay cüng duc cu' tn xã Dai  Tan phári ãnh nhiêu lan, UBND huyn 
nêu là do vuang mt bang thi cong xãy dirng nén den nay cong trInh van cht.ra thi 
cong hoàn thành và bàn giao dua vào sir dung. Ban dê nghj UBND huyn giái thIch 
them nguyen nhân dan den chm tiên d? Dua ra giãi pháp tháo g&. 

4. tn xà Dai  Chánh dê nghj các ccy quan chfrc nàng cap trêrl quan tam, 
xCr l vic dâu tu dir an sai mvc  dIch tr trông rau sach  cong ngh cao sang lam 
näng krcing mt tthi cüa Cong ty Hoàng Anh. UBND huyn trã lai cOn qua chung 
chung, chua có giâi pháp giãi quyêt ci the. 

5. Cir tn xa Dai  Minh dê nghj UBND huyn chi dao các ngành chüc nang 
kiêm tra và ho trcl kinh phi kè tai  khu vijc Hói ông Minh di d9c xuông thôn Phü 
Phuóc. 

Vic dâu tu kè gia cO bão v b sOng là rat can thiêt và cap bach. Nhäm han 
ché vic sat  Ia, UBND huyn dê nghj dja phLrng vn dng nhân dan có giãi pháp 
kè mêm t?i  khu vi,rc nay. Theo Ban, van dê nay ma TJBND huyn giao cho dja 
phuong vn dng nhân dan có giãi pháp kè mérn là lchó triên khai thrc hin. Dé 
ngh UBND huyn can bô trI mt khoân ngân sách liang nam dê kè mm các diem 
sat Ia nhO tnên dja bàn, nhäm han  chê  sat  lâ lan nhr vira qua trên dja bàn xã Dai 
An. 

6. CCr tni xä Dai  Nghi'a dé nghj các ngành chCrc nAng quan tam xCr l h 
th6ng nuac sach  cüa Nhà may nuâc Ai Nghia cho thôn Phiêm Ai 01 có nhiêu 
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kic không dam báo vi nróc qua ditc và qua yêu; dông thai, d ngh tiëp tic 
cung cap nuâc sch cho 02 t con 1a  cüa thôn Phim Ai (To 8 và To 9). 

UBND huyn trá Ru kin nay chixa thirc s thâu dáo, gay khó hiêu vOi ni 
dung trâ Rui, ci the UBND huyn trã Rui "Vic dAu tir nâng cap h thông cap ntthc 
dê phuc vv nhu câu scr dung cho nhân dan, trong do có xã Dai  Nghia là hêt süc can 
thiêt vâ cap bach. Tuy nhiên, ngun kinh phi dê thçrc hin là rat Ian, ngân sách 
huyn dang rat khó khän nen chua th trin khai thçrc hin. Hin nay, UBND huyn 
dang phôi hçp vâi các ngành chüc nàng cüa tinli rà scat, phân loai tài san, thirc 
hin các thu tllc lien quan theo quy djnh t?i  Nghj dinh sO 43/2022/ND-CP ngày 
24/6/2022 cüa ChInh phü và xây dung phuong an quãn 1, vn hành Nhâ may ruràc 
thj trân Ai Nghia. Sau khi hoàn thin ho so vn hãnh, Nhà may rnthc thj trân Ai 
Nghia së có kê hoach du tir nâng cp h thng nuóc cap sach  dê phic vi nhu câu 
sü diing cüa nhân dan" 

7. CC tn xà Dai  Minh d nghi cp trên quari tarn chuyên Tnthng THCS Lê 
Qüy DOn den dia diem 4mSi tai thôn Lam Yen, x Di Minh. 

UBND huyên d chi dao UBND xã Dai Mmli dua vao quy hoach chung cua 
toàn x và së tiên hành di chuyên tnthng THCS Lê Qu Don sang dja diem mai 
phu hop khi du diêu kiên Trong khi do, Dê an xây dung co SO vat chat cac tnrong 
hoc trên dia ban huyên giao doan '2021-2025, thi 'ITruong THCS Lé Quy Don xây 
mó'i 10 phOng h9c vào nàn 2022. Vic nay có phi hçip không? Khi di dui mt 
trithng h9c kinh phi len hang may chiic t dong, trong khi do vi trI hin tai  cüa 
TruOng THCS Lê Qu Don van dii diêu kin Va thuri lçii vic di h9c cüa h9c sinh. 

III. Dánh giá chung 

Ban Kinh té- Xã hi cüa HDND huyn danh giá rat cao v các ni dung trã Iäi 
cüa UBND huyn dôi vai kiên, kiên nghj cüa cCx tn. Tuy nhiên, ben canh  nhng 
kêt qua dt duc, vic xem xét giãi quyêt trã Rui mt so kiên, kiên nghj cUa Cu tn 
chua kjp thri; mt sO ni dung trã Ru van cOn chung chung; mt so phOng, ban van 
chira phát huy het trách nhim cüa to chirc, Ca nhânkhi giãi quyêt kiên nghj. 

IV. Kin nghj, d xuAt 

Dé tip tc nang cao chAt krng, hiu qua vic giái quyt kin, kin nghj cCia 
cCr tn, dáp irng nguyen vng chInh dáng cüa cCr tn và rihân dan trên dja bàn huyn. 
Ban Kinh tê - Xã hi xin kiên nghj mt so van dé cu the sau: 

1. Dlii vô'i Tli dii bilu và cdc dü bilu HDND huyn 
To dai  biêu,  dai  biêu HDND huyn can tiêp We nãng cao chat 1ung, hiu qua 

tOng hp kiên, kien nghj cüa c1r tn. Vic tong hqp ni dung phái ci the, dja chi 
phài rO rang.. .dê tao  dieu kin thun li cho co quan CO thâm quyên xem xét, giái 
quyêt. 

2. Dlii vó'i UBND huyn và các phbng, ban lien quan 
- De nghj UBND huyn quan tam ban hanh quy djnh si.r phôi hcup gifla các 

phOng, ban và các dja phixang trong vic giâi quyêt các >2  kien, kiên nghj cüa cir tn 
thuc thâm quyen cüa UBND huyn. 

- Dôi vâi bao cáo ket qua giái quyêt>2 kiên, kiên nghj cir tn can tiêp tiic nâng 
cao chat Iuqng giãi quyêt, tránh tru&ng hçp>2 kiên cCr tn phán ánh ma chua duoc 
trã Rui: 
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3. Dôi vói Uy ban Mçt (ran To qu6c Vit Nati huyn 
- Ban Thu'O'ng tnrc Uy ban M.t trn To quOc Viêt Narn huyn tiêp tyc quan 

tam phôi hcp chAt chë vâi Thung tru'c HDND huyn dé tang ctrng chi dao  hiu 
qua hoat dng ciia tiêp xtic ci'r tn và giám sat viêc giài quyêt cãc ' kiên, kiên ngh 
cua Cu tn. 

- Quan tam hucng dn Uy ban Mt trn T quóc Vit Nam các xã, thjtrân tiêp 
tuc phOi hop chat chë vot To dai biêu, dai biêu HDND huyên, thic hiên tot viêc to 
chüc dé di biêu HDND huyn tiêp xi1c cCr tn và tong hcip các ' kiên, kiên ngh ctia 
cü tn gi1ri Thrmg trrc HDND huyn. 

Trên dày là Báo cáo thm tra cüa Ban Kinhtê - Xã hi cüa HDND huyn, 
kInh trInh Thung tr1rc HDND huyn xern xét, quyêt djnh./. 

Nri nhân: 
- T'I' FIDND. UBND huyn: 
- Di biëu HDND huyn; 
- Dai hëu khách mdi; 
- Li.ru: VT. 
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