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BÁO CÁO
Trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Đại Lộc 

sau kỳ họp thứ 07, HĐND huyện khóa XII

Theo đề nghị của Thường trực HĐND huyện tại Công văn số 33/HĐND-VP 
ngày 17/10/2022 về việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ 
họp thứ 07, HĐND huyện khóa XII; UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, ban, 
ngành và địa phương có liên quan kiểm tra, tham mưu giải quyết, trả lời ý kiến, 
kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền. Tại Báo cáo này, UBND huyện trả lời các 
ý kiến, kiến nghị của cử tri như sau: 

I. Ý kiến cử tri thuộc thẩm quyền của các cơ quan Trung ương, tỉnh
1. Giao thông
- Cử tri xã Đại Lãnh đề nghị cấp trên tiếp tục quan tâm đầu tư mới hệ 

thống mương thoát nước tuyến ĐT609 (đoạn qua thôn Tân An - xã Đại Lãnh); 
cử tri xã Đại Hưng đề nghị cấp trên quan tâm xử lý đường ĐT609 có 01 đoạn 
ngay Khe Đỗ không có rãnh thoát nước phía taly dương nên khi trời mưa nước 
và đất chảy tràn qua đường; cử tri xã Đại Phong đề nghị cấp trên quan tâm đặt 
tên cho cây Cầu Lừ (tên người dân thường gọi) chưa gắn tên cầu, đề nghị cấp 
trên quan tâm khảo sát thực địa công trình Cầu An Bình đang được thi công đi 
ngang qua khu vực sản xuất cây màu của thôn Mỹ Hảo và ảnh hưởng đến một 
số diện tích đất bị ngập úng nặng; cử tri xã Đại Nghĩa đề nghị cấp trên quan 
tâm có biện pháp xử lý một số cống thoát nước qua đường ĐT609 bị lấp không 
thoát nước được: Các kiến nghị nêu trên của cử tri thuộc thẩm quyền của các 
sở, nghành của tỉnh. Để trả lời ý kiến của cử tri, ngày 28/10/2022, UBND huyện 
có Công số 4673/UBND-KTHT gửi Sở giao thông Vận tải tỉnh để xem xét trả 
lời ý kiến cử tri theo thẩm quyền. Nhưng cho đến nay, UBND huyện chưa nhận 
được văn bản phúc đáp của Sở Giao thông Vận tải. Vì vậy, khi có văn bản của 
các sở, ngành của tỉnh, UBND huyện sẽ giao các nghành của huyện tổng hợp trả 
lời ý kiến của cử tri bằng văn bản cụ thể.

- Cử tri xã Đại Lãnh đề nghị cấp trên quan tâm phối hợp với chủ đầu tư 
điều chỉnh thiết kế, mở rộng các vị trí ngã rẽ kết nối từ đường dẫn lên cầu (cầu 
mới Hà Tân đang thi công) với đường dân sinh nhằm khắc phục các ngã rẽ kết 
nối từ đường dẫn lên cầu với đường dân sinh quá hẹp, độ dốc lớn, góc cua quá 
gấp; cử tri xã Đại Hiệp đề nghị các ngành chức năng giám sát quá trình thi 
công đường, mương thoát nước tuyến đường ĐT609B

Ngày 11/11/2022, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam 
có Công văn số 712/BQL-QLDA2 về việc giải quyết, trả lời ý kiến,kiến nghị 
của cử tri huyện Đại Lộc, theo đó khẳng định: 
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+ Đối với kiến nghị của cử tri xã Đại Lãnh: “Hạng mục đường dẫn lên 
cầu Hà Tân (mới) đã được thi công theo đúng thiết kế được phê duyệt, tuy 
nhiên, tiếp thu ý kiến của cử tri, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng 
Nam sẽ phối hợp với các ngành và địa phương nghiên cứu để giải quyết vấn đề 
an toàn giao thông tại các nhánh rẽ trong thời gian đến. Ngoài ra, một số hộ 
dân tại khu vực này có đơn kiến nghị nâng mái taluy bằng cos mặt đường, các 
hộ dân tự bỏ kinh phí để sửa chữa, cải tạo nền nhà theo cos mặt đường mới. 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam ghi nhận ý kiến này, kính 
đề nghị UBND xã Đại Lãnh tổ chức họp dân cam kết nhân dân tự đầu tư kinh 
phí sửa chữa, cải tạo nền nhà theo cos mặt đường mới (sau khi điều chỉnh) để 
có cơ sở Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam đề xuất các 
ngành xem xét giải quyết”.

+ Đối với kiến nghị của cử tri xã Đại Hiệp
Hệ thống mương dọc tuyến đường ĐT609B: Hệ thống mương dọc được 

thi công đúng theo hồ sơ thiết kế và đảm bảo chất lượng theo yêu cầu kỹ thuật, 
tuy nhiên, vì lý do vướng giải phóng mặt bằng nên thời gian thi công kéo dài, 
đồng thời, qua nhiều đợt mưa lớn nên hệ thống mương dọc tại một số vị trí bị 
bít lỗ thu nước trên tấm đan, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng 
Nam đã yêu cầu đơn vị thi công khắc phục để nghiệm thu, bàn giao công trình 
nhằm đảm bảo tiêu thoát nước trong mùa mưa.

Mặt đường bê tông nhựa tuyến đường ĐT609B: Tình hình mưa lớn kéo 
dài, ứ đọng nước cục bộ (do mới thảm bê tông nhựa 1 lớp) nên gây hư hỏng mặt 
đường bê tông nhựa 1 lớp (khoảng 20m2) tại vị trí Km2+150. Đơn vị thi công đã 
tự bỏ kinh phí sửa chữa, khắc phục để đảm bảo chất lượng công trình, đảm bảo 
phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân.

Đoạn tuyến từ Ngã ba Hòa Đông đi Ngã ba Đại Hiệp thuộc dự án Cầu 
Giao Thủy (phần bổ sung) đến nay đã thi công cơ bản hoàn thành.

2. Điện
- Cử tri xã Đại Hưng: 
+ Đề nghị các ngành chức năng tiến hành khảo sát và lắp đặt thêm trụ 

điện tại địa bàn Tổ đoàn kết số 6, thôn Đại Mỹ: Hiện tại, khu vực này đã có 
điện, cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân. Dự kiến, năm 2023, Điện 
lực Đại Lộc lập kế hoạch báo cáo Công ty Điện lực Quảng Nam thực hiện đầu tư 
620 mét. 

Trong thời gian đến, khi Điện lực Đại Lộc thi công đường dây điện nêu 
trên, UBND huyện yêu cầu UBND xã Đại Hưng tích cực phối hợp, hỗ trợ Điện 
lực Đại Lộc trong công tác giải phóng mặt bằng. 

 + Đề nghị các ngành chức năng kiểm tra, khắc phục 01 trụ điện tại tổ 
đoàn kết số 01, thôn Trúc Hà bị nghiêng, nguy cơ dễ bị ngã gây nguy hiểm. 
trước mùa mưa bão: Vị trí A/1 đường dây hạ thế thôn Trúc Hà bị ảnh hưởng của 
bão số 4/2022 (Noru) làm nghiêng. Điện lực đã khắc phục tạm để đóng điện phục 
vụ nhân dân và khắc phục cố định trước ngày 30/11/2022.

- Cử tri xã Đại Phong đề nghị cấp trên quan tâm thôn Mỹ Tân chưa được 
lắp điện đường chiếu sáng chạy dọc theo tuyến ĐT609C; cử tri xã Đại Quang 
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đề nghị hỗ trợ hệ thống điện thắp sáng từ UBND xã lên thôn Phú Hương, xã 
Đại Quang: Trong thời gian qua, trên tuyến đường ĐT.609 và ĐT.609C đã 
được UBND huyện từng bước đầu tư xây dựng hệ thống điện chiếu sáng nhằm 
đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông. Tuy nhiên, do nguồn vốn ngân 
sách huyện còn khó khăn, do đó phải lựa chọn khu vực của tuyến đường có mật 
độ giao thông cao để thực hiện trước. UBND huyện ghi nhận ý kiến của cử tri 
sẽ bố trí nguồn vốn hợp pháp để đầu tư hệ thống điện chiếu sáng trên tuyến 
trong các năm 2023-2025.

- Cử tri xã Đại Tân đề nghị các ngành chức năng quan tâm việc Điện lực 
Đại Lộc đã lắp đặt đo đếm nâng cao công suất đầu tuyến trạm bơm vào cuối 
năm 2021, tuy nhiên, sau khi lắp đặt, thực tế vẫn không đủ điện để vận hành: 
Khu vực này, năm 2022, Điện lực Đại Lộc đã đầu tư 02 trạm biến áp với công 
suất 500kVA để chống quá tải khu vực. Hiện tại, trạm bơm Gò Hầm đang đấu 
nối vào trạm biến áp An Chánh 180kVA, sau khi đưa 2 trạm biến áp mới này vào 
vận hành (dự kiến tháng 3/2023) để sang tải trạm biến áp An Chánh. Sau khi 
sang tải, trạm biến áp An Chánh đảm bảo cung cấp điện trạm bơm Gò Hầm.

- Cử tri xã Đại An có ý kiến việc hiện nay, trên địa bàn xã còn nhiều 
tuyến điện ở các khu dân cư thôn Phú Hòa (đoạn từ đường ĐX1 lên nhà ông Đỗ 
Đình Thuận) có mạng lưới điện chưa đảm bảo, xã đã có văn bản gửi cho Điện 
lực Đại Lộc nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện: Hiện tại, khu vực này đã có 
điện, cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân. Về việc đầu tư các tuyến 
đường dây điện, đề nghị địa phương hỗ trợ công tác thống nhất chủ trương, giải 
phóng mặt bằng để Điện lực Đại Lộc có cơ sở báo cáo Công ty Điện lực Quảng 
Nam bố trí nguồn vốn đầu tư trong các năm 2024.

- Cử tri xã Đại Đồng đề nghị Điện lực khảo sát bắt các trụ điện, dây điện 
từ Nhà văn hóa thôn Lâm Tây đến ngã ba đường ĐX2 (Hà Nha - Lâm Tây) dài 
500m để đảm bảo an toàn cho các hộ dân tại khu vực này: Giai đoạn năm 2021-
2022, Điện lực Đại Lộc lập kế hoạch triển khai đầu tư hoàn thiện lưới điện trên 
địa bàn xã Đại Đồng (~2.000 mét). Tuy nhiên, các khu vực này đều không triển 
khai được do vướng mốc quy hoạch đường của địa phương; việc trồng trụ phải 
nằm ngoài hành lang các tuyến đường, bắt buộc các vị trí trụ điện trồng mới phải 
nằm trong nhà dân nên không triển khai được, phải cắt giảm. 

Về kiến nghị của cử tri, UBND huyện đề nghị Điện lực chủ trì, phối hợp 
với UBND xã Đại Đồng triển khai các thủ tục liên quan, báo cáo Công ty Điện 
lực Quảng Nam quan tâm bố trí nguồn vốn đầu tư.

 3. Nông nghiệp - phát triển nông thôn
- Cử tri xã Đại Hưng đề nghị cấp trên quan tâm có biện pháp khắc phục 

hệ thống mương tưới tiêu của thôn Đại Mỹ tại khu vực Bàu Lầy: UBND huyện 
xin tiếp thu và giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối 
hợp với UBND xã Đại Hưng, các ngành có liên quan và có biện pháp xử lý; báo 
cáo UBND huyện trước ngày 05/12/2022.

- Cử tri xã Đại Quang:
+ Đề nghị cấp trên có cơ chế cho phép chuyển đổi mục đích đất ở làng 

cũ Phương Trung thành đất trồng cây lâu năm: UBND huyện xin tiếp thu kiến 
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nghị của cử tri và giao UBND xã Đại Quang kiểm tra, tổng hợp và báo cáo 
UBND huyện (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 30/12/2022 để 
xem xét, chỉ đạo thực hiện.

+ Đề nghị cấp trên quan tâm sửa đổi Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND 
ngày 29/9/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam về quy định cơ chế hỗ trợ phát 
triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 
2021-2025: Về vấn đề này, UBND huyện đã có Công văn số 2925/UBND-
NN&PTNT ngày 12/7/2022 đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
Chi cục Phát triển nông thôn hướng dẫn và được Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn phản hồi tại Công Văn số 1721/SNN&PTNT-PTNT ngày 28/7/2022. 
Theo đó, để được thụ hưởng cơ chế hỗ trợ theo Nghị quyết số 35/2021/NQ-
HĐND ngày 29/9/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam thì vườn nhà của hộ dân 
phải gắn liền với nhà ở; vườn đồi, vườn rừng không nhất thiết gắn liền với nhà 
ở. Do đó, khu vực làng Phương Trung cũ (xã Đại Quang) không đảm bảo điều 
kiện được hỗ trợ. Đề nghị địa phương chủ động nghiên cứu lồng ghép các 
chương trình, sử dụng các nguồn vốn hợp pháp khác phù hợp để hỗ trợ cho 
người dân phát triển kinh tế. Trong thời gian đến, UBND huyện sẽ có đề xuất 
HĐND tỉnh, UBND tỉnh xem xét, tạo điều kiện mở rộng đối tượng thụ hưởng 
cơ chế theo Nghị quyết.

 4. Kè chống sạt lở
- Cử tri xã Đại Cường: 
+ Đề nghị cấp trên quan tâm có kế hoạch kè đoạn sông có nguy cơ sạt lở 

tới khu dân cư thuộc Tổ đoàn kết số 01, thôn Quảng Đại: UBND huyện xin tiếp 
thu kiến nghị của cử tri và giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
kiểm tra, đề xuất giải quyết kiến nghị của cử tri đảm bảo quy định. 

+ Đề nghị cấp trên quan tâm tổ chức trồng rừng phòng hộ ven sông 
tuyến bờ kè thôn Khương Mỹ nhằm bảo vệ bờ kè và đất sản xuất của nhân dân: 
Vấn đề này UBND huyện đã trả lời kiến nghị của cử tri huyện Đại Lộc sau kỳ 
họp thứ 05, HĐND huyện khóa XII, cụ thể: “tại buổi kiểm tra và làm việc với 
Đảng ủy, UBND xã Đại Cường ngày 15/02/2022 về tình hình sạt lở bờ kè tại 
thôn Khương Mỹ, lãnh đạo huyện đã có ý kiến chỉ đạo, đề nghị UBND xã Đại 
Cường triển khai thực hiện”.

II. Ý kiến cử tri thuộc thẩm quyền của UBND huyện
1. Nông nghiệp - phát triển nông thôn
- Cử tri xã Đại Minh đề nghị UBND huyện có chủ trương hỗ trợ HTX 

Nông nghiệp Đại Minh trở thành hợp tác xã kiểu mẫu của vùng, cụ thể là hỗ trợ 
xây dựng mở rộng siêu thị HTX thành trung tâm thương mại của vùng: Giao 
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND huyện xem xét, 
giải quyết kiến nghị của cử tri theo quy định.

- Cử tri xã Đại Sơn đề nghị cấp trên quan tâm, có sự chỉ đạo kịp thời để 
sớm xây dựng Trạm bơm Tân Đợi: Việc xây dựng trạm bơm Tân Đợi phục vụ 
tưới cho 03 cánh đồng với diện tích 28 ha là cần thiết. UBND huyện đã giao 
UBND xã Đại Sơn thuê đơn vị tư vấn kiểm tra xác định vị trí đặt trạm và khả 
năng kết nối với các tuyến kênh cũ để đảm bảo tính liên hoàn và thuận lợi trong 
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công tác tưới, báo cáo kết quả về UBND huyện để có cơ sở quyết định đầu tư. 
Yêu cầu UBND xã Đại Sơn phối hợp với các ngành chuyên môn kiểm tra, khảo 
sát để đánh giá tính khả thi trong việc đầu tư xây dựng, báo cáo kết quả về 
UBND huyện trước ngày 15/12/2022 để theo dõi, chỉ đạo.

- Cử tri xã Đại An đề nghị UBND huyện đề xuất với UBND tỉnh tăng số 
lượng dự án được hỗ trợ liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị cho các địa phương 
hằng năm và chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng mức cho nợ 
trả chậm tiền phân bón Bình Điền để tạo điều kiện cho người dân thực hiện dự 
án liên kết; đồng thời, kết nối đầu ra nông sản giúp bà con nông dân: UBND 
huyện xin ghi nhận kiến nghị của cử tri và giao Phòng Nông nghiệp và Phát 
triển tham mưu UBND huyện kiến nghị UBND tỉnh, các sở ngành quan tâm 
giải quyết kiến nghị của cử tri.

- Cử tri xã Đại Thạnh đề nghị UBND huyện tăng cường công tác thanh 
tra, kiểm tra chất lượng phân bón, thuốc trừ sâu trên địa bàn huyện: Năm 2022, 
Đội Quản lý thị trường số 05 đã tổ chức kiểm tra 4 cơ sở  (01 cơ sở kinh doanh 
Phân bón và Thuốc bảo vệ thực vật; 03 cơ sở kinh doanh Thuốc bảo vệ thực 
vật) về nguồn gốc, xuất sứ hàng hóa. Qua kiểm tra đã xử phạt 01 cơ sở kinh 
doanh thuốc bảo vệ thực vật với số tiền 750.000 đồng. 

Về kiến nghị của cử tri, UBND huyện xin ghi nhận và giao Phòng Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo, đề xuất Chi cục trồng trọt và Bảo vệ 
thực vật tỉnh Quảng Nam có kế hoạch kiểm tra, thanh tra chất lượng phân bón, 
thuốc trừ sâu đối với các cửa hàng, đại lý trên địa bàn huyện vào năm 2023 
nhằm phát hiện, xử lý nghiêm  các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

2. Tài nguyên - đất đai, bồi thường GPMB và tái định cư
- Cử tri xã Đại Hưng đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng 

quan tâm cấp giấy chứng nhận sử dụng đất ở lần đầu cho nhân dân trên địa 
bàn xã: Hiện nay, tại Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng 
đăng ký đất đai Đại Lộc không tồn hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất của nhân dân xã Đại Hưng. Trường hợp người dân có nhu cầu, đề nghị 
lập hồ sơ như sau: Liên hệ đăng ký đo đạc tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất 
đai Đại Lộc để xác định rõ mốc giới và hiện trạng sử dụng đất, sau đó đến 
UBND cấp xã lập hồ sơ thực hiện theo quy định rồi nộp hồ sơ tại bộ phận Tiếp 
nhận và hoàn trả kết quả của huyện.

 UBND huyện yêu cầu UBND xã Đại Hưng, Chi nhánh Văn phòng đăng 
ký đất đai Đại Lộc, Phòng Tài nguyên và Môi trường tích cực hướng dẫn và 
giải quyết hồ sơ của công dân theo đúng quy định.

- Cử tri xã Đại An đề nghị UBND huyện có hướng giải quyết hồ sơ thủ 
tục về cấp Giấy chứng nhận sử dụng đất ở cho nhân dân (với các nhóm đất: xã 
bán, thôn bán, đất sạt lở di dời, đất hoán đổi): Để có cơ sở xem xét giải quyết 
cấp giấy chứng nhận sử dụng đất ở cho nhân dân trên địa bàn huyện đối với các 
nhóm như kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 
1620/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 thành lập Tổ kiểm tra rà soát, kê khai đăng 
ký cấp giấy chứng nhận QSD đất lần đầu của huyện, qua rà soát đã tổng hợp 
1.353 trường hợp. Đến nay, có 525 trường hợp có thể lập hồ sơ trình cấp có 
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thẩm quyền xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Đối 
với 828 trường hợp còn tồn đọng, UBND huyện đã giao Phòng Tài nguyên và 
Môi trường tham mưu, đề xuất hướng giải quyết để có cơ sở xem xét, giải quyết 
theo quy định.

 - Cử tri xã Đại Tân đề nghị UBND huyện quan tâm can thiệp không để 
xảy ra tình trạng mua bán đất nghĩa địa ở thôn Mỹ Nam: UBND huyện yêu cầu 
UBND xã Đại Tân, UBND xã Đại Phong tăng cường công tác tuyên truyền, vận 
động người dân trong việc chôn cất mồ mả mới và từng bước định hướng di 
dời, tập trung trong khu vực nghĩa trang theo quy hoạch của địa phương; đồng 
thời, tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn xã, kịp thời phát hiện, xử 
lý nghiêm đối với các trường hợp chuyển nhượng, sử dụng đất không đúng mục 
đích, vi phạm quy định của pháp luật. 

+ Cử tri thôn Xuân Tây đề nghị chính quyền xã Đại Tân xây dựng một 
khu nghĩa trang mới nhằm đáp ứng nhu cầu chôn cất mồ mả khi gia đình có 
người qua đời: Việc đầu tư xây dựng nghĩa trang nhân dân phải thực hiện theo 
Quyết định số 46/2021/QĐ-UBND ngày 23/12/2021 của UBND tỉnh Quảng 
Nam Ban hành Quy định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở 
hỏa táng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, UBND huyện đề nghị UBND xã Đại Tân tổ 
chức rà soát, kiểm tra thực trạng chôn cất trong các nghĩa trang nhân dân trên 
địa bàn xã đã được quy hoạch vào mạng lưới nghĩa trang nhân dân trên địa bàn 
tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, đồng thời tích hợp, bổ sung vào 
quy hoạch nông thôn xã giai đoạn 2021-2030 và báo cáo UBND huyện để xem 
xét giải quyết.

- Cử tri xã Đại Đồng: 
+ Đề nghị các ngành chức năng quan tâm lập thủ tục hồ sơ điều chỉnh, 

thu hồi các diện tích đã đền bù, hỗ trợ giải tỏa dọc hành lang QL14B đoạn qua 
cầu Hà Nha cho nhân dân: Việc giải tỏa hành lang đường tuyến đường QL14B 
đoạn qua cầu Hà Nha không nằm trong dự án đầu tư xây dựng đường QL14B 
đoạn qua xã Đại Đồng nên không thực hiện thu hồi đất, dẫn đến không có cơ sở 
điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Đối với kiến nghị 
của cử tri, UBND huyện xin tiếp thu và giao UBND xã Đại Đồng kiểm tra, tổng 
hợp, báo cáo UBND huyện trước ngày 30/12/2022 để xem xét, chỉ đạo thực 
hiện.

+ Đề nghị cấp trên quan tâm hỗ trợ kinh phí nạo vét, khơi thông dòng 
chảy để rút úng từ Bàu Mưng về đến cầu Ba Khe I, thôn Hà Thanh: Hiện nay, 
toàn bộ hệ thống kênh tiêu trên địa bàn huyện đều xuống cấp, sạt lở, bồi lấp ảnh 
hưởng đến việc tiêu thoát nước. Tuy nhiên, việc xử lý các tuyến kênh tiêu đòi 
hỏi kinh phí lớn, do đó việc nạo vét, khơi thông dòng chảy tuyến kênh tiêu từ 
Bàu Mưng về đến cầu Ba Khe I, thôn Hà Thanh, UBND huyện sẽ xem xét cân 
đối nguồn vốn để đầu tư trong những năm đến.

- Cử tri xã Đại Thạnh đề nghị UBND huyện quan tâm giải quyết cho 
những hộ dân thuộc thôn An Bằng đã hiến đất làm đường giao thông nhưng đến 
nay làm hồ sơ đất đai rất khó khăn: UBND huyện xin tiếp thu kiến nghị của và 
giao UBND xã Đại Thạnh kiểm tra, tổng hợp và báo cáo UBND huyện (qua 



7

Phòng Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 30/12/2022 để xem xét, chỉ đạo 
thực hiện.

3. Điện
- Cử tri xã Đại Cường đề nghị cấp trên quan tâm đầu tư điện thắp sáng 

đối với tuyến đường ĐH6.ĐL dọc thôn Quảng Đại, xã Đại Cường đi xã Đại 
Thắng: Hiện nay, nguồn vốn ngân sách huyện còn khó khăn, không có khả năng 
để thực hiện đầu tư điện chiếu sáng trên hầu hết các tuyến đường ĐH, do đó lựa 
chọn khu vực của tuyến đường có mật độ giao thông cao để thực hiện. Vì vậy, 
UBND huyện đề nghị UBND xã Đại Cường vận động nhân dân thực hiện xây 
dựng điện chiếu sáng theo chương trình “ánh sáng đường làng” để phục vụ 
việc đi lại của nhân dân trên tuyến đường này.

4. Môi trường
- Cử tri xã Đại Hiệp đề nghị cấp trên quan tâm có biện pháp xử lý, khắc 

phục việc các Công ty (TNHH Chế biến thủy sản Hải Thành Công, Cổ phần 
Cao su Đại Lộc) trong quá trình sản xuất vẫn tiếp tục có mùi hôi thối ảnh 
hưởng đến sinh hoạt của người dân: Nhằm tăng cường các giải pháp quản lý 
môi trường tại các nhà máy chế biến bột cá trên địa bàn huyện, UBND huyện đã 
ban hành Công văn số 3423/UBND-TNMT ngày 11/8/2022 về việc tăng cường 
công tác quản lý, giám sát và thực hiện các biện pháp, giải pháp bảo vệ môi 
trường trong hoạt động sản xuất tại các cơ sở chế biến bột cá trên địa bàn 
huyện. Qua đó từng bước chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý môi 
trường tại các nhà máy chế biến bột cá.

Bên cạnh đó, trong thời gian qua, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành 
chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về 
bảo vệ môi trường đối với một số cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi 
trường, trong đó có Nhà máy của Công ty TNHH Chế biến Thủy sản Hải Thành 
Công Đại Lộc và Công ty TNHH Chế biến cao su Đà Nẵng. Qua kiểm tra đã đề 
nghị các đơn vị điều chỉnh lịch trình sản xuất phù hợp, tăng cường các giải pháp 
bảo vệ môi trường, phòng chống sự cố môi trường. Đồng thời, Phòng Tài 
nguyên và Môi trường đã phối hợp đơn vị chức năng tiến hành thu mẫu, quan 
trắc môi trường tại các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, sau khi có kết 
quả quan trắc sẽ có kết luận đánh giá và tham mưu UBND huyện đề xuất xử lý 
vi phạm hành chính (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật.

5. Lĩnh vực giao thông, đầu tư, xây dựng 
5.1. Giao thông
- Cử tri xã Đại Minh:
+ Đề nghị UBND huyện quan tâm thực hiện bê tông các tuyến đường đã 

xuống cấp (đoạn từ Đội 16 đi xã Đại Tân còn 700m; đoạn từ thôn Phước Bình 
(cũ) đi thôn 8 xã Đại Cường còn 200m; bê tông hóa kênh mương Khe Tân): 
Theo kế hoạch kiên cố hóa hệ thống đường giao thông nông thôn giai đoạn 
2021-2025, UBND huyện bố trí cho xã Đại Minh 2,0Km đường ĐX; 2,0 Km 
đường ĐTh; 1,7Km đường ĐNXóm để đầu tư một số tuyến trên địa bàn. Yêu 
cầu UBND xã Đại Minh đề xuất vào kế hoạch đầu tư để UBND huyện phân bổ 
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trong năm 2023 để thực hiện đầu tư hoàn thành các tuyến đường nêu trên theo 
kế hoạch.

+ Đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo bàn giao việc cắm mốc tuyến 
đường ĐT609 cho địa phương: Trong thời gian qua, UBND huyện giao Phòng 
Kinh tế và Hạ tầng thực hiện cắm mốc lộ giới các tuyến đường ĐH4.ĐL và 
ĐH5.ĐL qua địa bàn các xã: Đại Minh, Đại Thắng, Đại Tân và Đại Chánh để 
quản lý hành lang an toàn đường bộ. Đến nay, Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã 
thực hiện và bàn giao mốc lộ giới hoàn thành trên tuyến đường ĐH4.ĐL và 
ĐH5.ĐL qua các xã nêu trên. Đề nghị UBND các xã Đại Minh, Đại Thắng, Đại 
Tân và Đại Chánh tăng cường quản lý mốc và hành lang an toàn giao thông trên 
tuyến đúng theo pháp luật hiện hành.

- Cử tri xã Đại Hồng đề nghị UBND huyện quan tâm can thiệp để đơn vị 
thi công đẩy nhanh tiến độ thi công công trình đường giao thông nông thôn từ 
thôn Ngọc Kinh Đông đến thôn Hà Vy và cầu Khe Ngang: Công trình đường 
giao thông nông thôn từ thôn Ngọc Kinh Đông đến thôn Hà Vy và cầu Khe 
Ngang hiện nay vẫn đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. Năm nay, do thời tiết mưa 
nhiều nên ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thi công của công trình. Mặt dù điều 
kiện thi công khó khăn, nhưng chủ đầu tư cũng đã vận động đơn vị thi công tập 
tập trung máy móc, thiết bị, vật tư để đẩy nhanh tiến độ thi công và đã hoàn 
thành những đoạn xung yếu đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão. Hiện nay, đơn 
vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ thi công nhằm sớm đưa công trình vào sử 
dụng, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân.

- Cử tri xã Đại Hưng đề nghị cấp trên quan tâm có biện pháp xử lý đối 
với đoạn mương tại cây Trâm dài khoảng 120m làm cản trở dòng chảy, ứ nước 
dẫn đến việc bồi lấp ruộng của nhân dân: Vấn đề này nhiều lần cử tri đã phản 
ánh, do việc xây dựng tuyến kênh này làm thu hẹp mặt cắt kênh tiêu nên khi 
mưa lũ không thoát nước kịp gây tình trạng tràn, xói lở bờ đê ngăn lũ khe Thái 
Sơn làm bồi lấp cát đồng ruộng phía ngoài bờ đê. UBND huyện xin tiếp thu 
kiến nghị của cử tri và giao cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
kiểm tra và có biện pháp xử, báo cáo kết quả về UBND huyện trước ngày 
15/12/2022 để theo dõi, chỉ đạo.

- Cử tri thị trấn Ái Nghĩa: 
+ Đề nghị cấp trên quan tâm có biện pháp để đảm bảo an toàn cho nhân 

dân và học sinh tại đoạn đường từ Trường THCS Nguyễn Trãi, Trường Mầm 
non Ái Nghĩa đến đầu hẻm đường Huỳnh Ngọc Huệ, khu Nghĩa Đông: Hiện 
nay, tại khu vực các Trường Tiểu học Hứa Tạo, Mầm non Ái Nghĩa, Trung học 
cơ sở Nguyễn Trãi có nhiều tuyến đường giao thông kết nối với đường ĐT 609, 
đường ĐH1.ĐL cơ bản đảm bảo việc lưu thông đi lại của học sinh và nhân dân. 
Tuy nhiên, vào giờ tan học, tại một số đoạn trên các tuyến đường nêu trên có xe 
tải chở hàng hóa đậu đỗ không đúng quy định, ảnh hưởng đến việc đi lại của 
học sinh. Về kiến nghị của cử tri, UBND huyện xin tiếp thu và yêu cầu UBND 
thị trấn Ái Nghĩa chỉ đạo Công an thị trấn Ái Nghĩa thường xuyên tuần tra, xử 
lý việc đậu đỗ xe không đúng quy định, đồng thời, chỉ đạo Đoàn Thanh niên thị 
trấn Ái Nghĩa hướng dẫn học sinh lưu thông trên các tuyến đường vào giờ tan 
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học. Về lâu dài, UBND huyện xin tiếp thu kiến nghị của cử tri và sẽ xem xét, 
giải quyết một số điểm thắt nút cổ chai tại vị trí giao nhau giữa các tuyến đường 
giao thông từ Trường Tiểu học Hứa Tạo, Mầm non Ái Nghĩa, Trung học cơ sở 
Nguyễn Trãi kết nối với đường ĐT609 và đường ĐH1.ĐL. 

+ Đề nghị cấp trên quan tâm hỗ trợ đặt 01 trụ điện chiếu sáng tại khu 
vực có gần 30 hộ dân thuộc tổ 3, khu Nghĩa Hiệp: Giai đoạn năm 2019-2022, 
Điện lực Đại Lộc lập kế hoạch triển khai đầu tư hoàn thiện lưới điện trên địa bàn 
thị trấn Ái Nghĩa (~5.000 mét). Tuy nhiên, các khu vực này đều nằm trong vùng 
quy hoạch của địa phương nên không triển khai được, phải cắt giảm. Tiếp tục 
nhận nhiều ý kiến phản ánh của các hộ dân, năm 2022, Điện lực Đại Lộc đầu tư 
xây dựng 500 mét đường dây hạ thế dọc bờ kè sông Vu Gia hướng từ cầu Ái 
Nghĩa đi xã Đại An nhưng không thực hiện được do vướng quy hoạch. Đối với 
các khu vực này đề nghị UBND thị trấn Ái Nghĩa bổ sung phần lưới điện vào hồ 
sơ quy hoạch để có cơ sở triển khai thực hiện.

- Cử tri xã Đại Hồng đề nghị UBND huyện quan tâm hỗ trợ hệ thống 
thoát nước trong khu dân cư thôn Hà Vy (bố trí tái định cư gần thôn Ngọc Kinh 
Tây); cử tri xã Đại Cường đề nghị cấp trên quan tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng 
một số tuyến đường giao thông nông thôn tại thôn Thanh Vân và thôn Ô Gia; 
cử tri xã Đại Hưng đề nghị cấp trên quan tâm hỗ trợ kinh phí nâng cấp, mở 
rộng tuyến đường Tân Đợi - Đồng Chàm; cử tri thôn Hanh Tây, xã Đại Thạnh 
đề nghị UBND huyện quan tâm nâng cấp tuyến đường tránh lũ đoạn từ nhà bà 
Phạm Thị Hoa đến nhà ông Hồ Trung Hải: UBND huyện ghi nhận kiến nghị 
của cử tri. Tuy nhiên, do nguồn ngân sách huyện còn khó khăn nên chưa thể cân 
đối nguồn vốn để hỗ trợ đầu tư trong giai đoạn này; hơn nữa, đây là tuyến 
đường giao thông nông thôn, mương thoát nước do UBND xã đầu tư, quản lý và 
sử dụng. Do đó, đề nghị UBND các xã bố trí kinh phí hoặc nghiên cứu, tranh 
thủ nguồn vốn hợp pháp khác để tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo phục vụ cho 
việc sinh hoạt và đi lại sản xuất của nhân dân.  

- Cử tri xã Đại Sơn đề nghị cấp trên quan tâm đầu tư xây dựng cây cầu 
treo tại ngã ba sông Đồng Chàm - Đầu Gò; cử tri xã Đại Phong đề nghị cấp 
trên quan tâm xây dựng cây cầu tại thôn Mỹ Phước, Tổ đoàn kết số 6; cử tri xã 
Đại An đề nghị UBND huyện quan tâm hỗ trợ kinh phí làm lại cầu Hóa Yên; cử 
tri xã Đại Nghĩa đề nghị cấp trên quan tâm nâng cấp cây cầu  Khe Cát, thôn 
Nghĩa Tây: UBND huyện xin ghi nhận kiến nghị của cử tri, tuy nhiên, việc đầu 
tư cầu, cầu treo cần nguồn vốn lớn, trong khi đó nguồn ngân sách huyện còn 
khó khăn chưa thể cân đối nguồn vốn để đầu tư, hỗ trợ trong giai đoạn này. 

- Cử tri xã Đại Sơn: 
+ Đề nghị cấp trên sớm có chủ trương nâng cấp, mở rộng các đoạn của 

tuyến ĐH12 (Đại Lãnh - Đại Sơn): UBND huyện ghi nhận ý kiến của cử tri. 
Đây là tuyến kết nối QL14B và ĐT.609, khi đầu tư mở rộng tạo động lực phát 
triển kinh tế-xã hội tại khu vực. Tuy nhiên, việc đầu tư tuyến đường này cần 
nguồn vốn lớn, cần có sự hỗ trợ từ ngân sách cấp trên để thực hiện. Qua đó, 
UBND huyện đã có văn bản đề xuất UBND tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí để 
thực hiện đầu tư xây dựng.
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+ Đề nghị cấp trên quan tâm đầu tư hệ thống cống thoát nước dọc 2 bên 
đường các tuyến ĐX. ĐH trên địa bàn xã: UBND huyện ghi nhận ý kiến của cử 
tri; đối với tuyến ĐH.12ĐL giao Phòng Kinh tế hạ tầng khảo sát khu vực ứ 
đọng nước và nghiên cứu điều chỉnh chương trình Kiên cố hóa đường ĐH để đề 
xuất đầu tư trong thời gian đến; đối với tuyến ĐX đề nghị UBND xã bố trí kinh 
phí hoặc nghiên cứu, tranh thủ nguồn vốn hợp pháp khác để tổ chức thực hiện 
và huy động nhân dân khơi thông cống rãnh để giải quyết thoát nước.

 - Cử tri xã Đại Tân đề nghị cấp trên quan tâm can thiệp chủ đầu tư đẩy 
nhanh tiến độ xây dựng cầu Trà Đức: Do vướng mặt bằng thi công xây dựng 
nên đến nay công trình vẫn chưa thi công hoàn thành và bàn giao đưa vào sử 
dụng. UBND huyện xin ghi nhận kiến nghị của cử tri và giao Ban Quản lý dự 
án và trật tự xây dựng huyện, các phòng, ban liên quan của huyện và UBND xã 
Đại Tân đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ dự án, sớm hoàn 
thành công trình để bàn giao đưa vào sử dụng.

- Cử tri xã Đại Đồng đề nghị cấp trên quan tâm mở rộng, nâng cấp tuyến 
đường ĐH19 đoạn từ thôn Lam Phụng đi Suối Mơ: UBND huyện ghi nhận ý 
kiến của cử tri, để đảm bảo giao thông UBND huyện chỉ đạo Phòng Kinh tế và 
Hạ tầng hằng năm triển khai duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng. Việc đầu tư xây dựng 
các tuyến đường ĐH cần nguồn kinh phí lớn, hiện nay, nguồn vốn ngân sách 
huyện chưa có khả năng cân đối để đầu tư. Theo kế hoạch phát triển nhà ở 
thương mại, trong giai đoạn 2023 – 2025, huyện sẽ đề xuất đưa vào danh mục 
và xúc tiến kêu gọi đầu tư nhà ở sinh thái Suối Mơ kết hợp với đầu tư kết cấu hạ 
tầng đồng bộ, trong đó có tuyến đường này. Theo đó, trong thời gian đến, 
UBND huyện đẩy mạnh xúc tiến đầu tư để thực hiện dự án này.

- Cử tri xã Đại Thạnh đề nghị UBND huyện quan tâm xây dựng lại cầu 
Khe Cát nối giữa 2 xã Đại Chánh và Đại Thạnh: Theo Đề án kiên cố hóa hệ 
thống đường ĐH, giai đoạn 2021-2025 sẽ đầu tư cây cầu này vào 2023.

+ Cử tri thôn Hanh Tây đề nghị UBND huyện quan tâm Kè sạt lở Bàu 
Vuông, thôn Hanh Tây: Tuyến kênh tiêu khu vực Bàu Vuông có nhiệm vụ tiêu 
thoát úng cho cánh đồng thôn Hanh Tây, đoạn cửa ra nơi hợp lưu với dòng Khe 
Cái dài khoảng 100m. Do mưa lũ những năm trước, đáy kênh bị xói lở sâu và 
làm sạt lở hai bên bờ lấn sâu vào đất sản xuất của nhân dân. Việc cử tri xã Đại 
Thạnh đề nghị kè gia cố chống sạt lở tại khu vực này là chính đáng. Do đó, 
UBND huyện sẽ từng bước cân đối nguồn vốn ngân sách để đầu tư gia cố trong 
những năm đến. 

+ Cử tri thôn Tây Lễ đề nghị UBND huyện quan tâm làm lại đường đi 
vào nghĩa trang liệt sỹ và cổng của nghĩa trang liệt sỹ xã: Theo Nghị quyết số 
68/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam về cải tạo, nâng 
cấp nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam giai đoạn 2022 - 2026 thì đường đi vào nghĩa trang liệt sĩ và cổng nghĩa 
trang liệt sĩ xã Đại Thạnh không nằm trong Đề án hỗ trợ của HĐND tỉnh. 
Trường hợp đường đi vào nghĩa trang liệt sĩ và cổng nghĩa trang liệt sĩ xã Đại 
Thạnh xuống cấp, hư hỏng đề nghị địa phương bố trí kinh phí hoặc nghiên cứu, 
tranh thủ nguồn vốn hợp pháp khác để tổ chức thực hiện.
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- Cử tri xã Đại Chánh đề nghị UBND huyện tiếp tục quan tâm hỗ trợ xây 
dựng các tuyến giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, kênh mương bê 
tông; đồng thời, quan tâm hỗ trợ đầu tư công trình xây dựng cơ bản giai đoạn 
trung hạn cho các xã về đích Nông thôn mới giai đoạn 2021-2024: Các nội 
dung nêu trên đã được UBND huyện thống nhất giao UBND xã Đại Chánh 
khảo sát cụ thể và đề xuất UBND huyện hỗ trợ theo quy định đảm bảo phù hợp 
với khả năng cân đối của ngân sách huyện tại Thông báo kết luận số 267/TB-
UBND ngày 18/5/2022 của UBND huyện. Đồng thời, theo kế hoạch kiên cố 
hóa hệ thống đường giao thông nông thôn giai đoạn 2021- 2025, huyện phân bổ 
cho xã với khối lượng 8,1Km đường. Trong đó, năm 2021 đã phân bổ thực hiện 
4,83Km và năm 2022, UBND huyện phân bổ đầu tư 1,56 km đường ĐX, ĐTh 
trên địa bàn của xã.

5.2. Đầu tư xây dựng
- Cử tri xã Đại Hưng đề nghị cấp trên có giải pháp xử lý Chợ Trúc Hà 

được đầu tư xây dựng thi công từ năm 2019 đến nay vẫn chưa hoàn thành; cử 
tri xã Đại Phong đề nghị cấp trên quan tâm can thiệp Chợ Phường Đông và 
nhà làm việc khối Mặt trận - đoàn thể xã do Công ty Đại Bình An thi công dang 
dở: UBND huyện ghi nhận ý kiến của cử tri. Đối với các công trình do Công ty 
Đại Bình An thi công dang dở trên địa bàn (trong đó có Chợ Trúc Hà; Chợ 
Phường Đông và nhà làm việc khối Mặt trận - đoàn thể xã Đại Phong), UBND 
huyện đã giao UDND các xã (chủ đầu tư dự án) thực hiện lập các hồ sơ pháp lý, 
xác định khối lượng hoàn thành, chấm dứt hợp đồng với đơn vị cũ và thực hiện 
lựa chọn nhà thầu thi công mới để hoàn thành đưa công trình vào sử dụng trong 
thời gian đến.

- Cử tri xã Đại Tân đề nghị các ngành chức năng xem xét và có biện 
pháp xử lý việc thiết kế và xây dựng kênh hộp có khẩu độ 0,5m ở đoạn đầu 
tuyến Kênh chính của đập Hố Chình là không hợp lý: UBND huyện xin tiếp thu 
kiến nghị của cử tri và giao cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là 
chủ đầu tư thi công tuyến kênh trên có biện pháp xử lý, báo cáo UBND huyện 
trước ngày 05/12/2022.

5.3. Dự án và xúc tiến đầu tư
- Cử tri xã Đại Hưng đề nghị quan tâm kêu gọi đầu tư khu du lịch Suối 

nước nóng tại thôn Thái Chấn Sơn: Khu vực đề nghị nghiên cứu dự án khu du 
lịch Suối nước nóng tại thôn Thái Chấn Sơn, hiện nay đã được UBND tỉnh thu 
hồi của Công ty TNHH Du lịch Thái Sơn, giao cho Trung tâm Phát triển quỹ 
đất huyện Đại Lộc (nay là Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm Công nghiệp 
huyện Đại Lộc) quản lý, xây dựng phương án sử dụng tại Quyết định số 
829/QĐ-UBND ngày 19/3/2019, hiện tại còn tài sản gắn liền với đất của Công 
ty TNHH Thái Chấn Sơn. Hiện nay, đã có nhà đầu tư đang nghiên cứu lập thủ 
tục đầu tư xây dựng Dự án khu nghỉ dưỡng suối khoáng nóng tại thôn Thái 
Chấn Sơn, xã Đại Hưng. Dự án đang trong giai đoạn lập các thủ tục về điều tra 
đất đai, đề xuất chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, 
để trình UBND tỉnh Quyết định chủ trương đầu tư dự án. UBND huyện sẽ chỉ 
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đạo các ngành, địa phương đôn đốc nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ trong thời 
gian đến.

- Cử tri xã Đại Chánh đề nghị các cơ quan chức năng cấp trên quan tâm, 
xử lý việc đầu tư dự án sai mục đích từ trồng rau sạch công nghệ cao sang làm 
năng lượng mặt trời của Công ty Hoàng Anh: UBND huyện đã giao các ngành 
chức năng, địa phương kiểm tra việc triển khai dự án Trồng rau sạch công nghệ 
cao tại thôn Đại Khương, xã Đại Chánh của Công ty TNHH Thương mại – Dịch 
vụ Hoàng Anh; qua kiểm tra thực tế ngày 26/10/2022, Công ty triển khai không 
đúng Quyết định chủ trương đầu tư, Quyết định thu hồi, cho thuê đất, Hợp đồng 
thuê đất của UBND tỉnh đối với Công ty, đa số diện tích đất Công ty đã sử dụng 
sai mục đích sử dụng; UBND huyện đã đăng ký thanh tra sử dụng đất đối với 
Công ty trong năm 2023 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quang Nam; 
đồng thời, UBND huyện tiếp tục có báo cáo đề xuất trình UBND tỉnh, các ban, 
ngành của tỉnh Quảng Nam xem xét xử lý phần lắp đặt tấm pin áp mái của hệ 
thống điện mặt trời trên mái nhà tiền chế của dự án Trồng rau sạch công nghệ 
cao tại xã Đại Chánh.

5.4. Kè chống sạt lở
- Cử tri xã Đại Minh đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng 

kiểm tra và hỗ trợ kinh phí kè tại khu vực Hói ông Minh đi dọc xuống thôn Phú 
Phước: Việc đầu tư kè gia cố bảo vệ bờ sông với nguồn kinh phí rất lớn chủ yếu 
từ nguồn ngân sách tỉnh và Trung ương. Khu vực sạt lở Ấp Bắc, xã Đại Minh là 
một trong những điểm sạt lở nguy hiểm. UBND huyện đã nhiều lần báo cáo với 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh xin kinh phí đầu tư xây 
dựng. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí đầu tư lớn, nên cùng lúc không thể đầu tư 
cứng hóa các điểm sạt lở trên địa bàn huyện Đại Lộc nói chung và tại khu vực 
này nói riêng. Về lâu dài, UBND huyện đã đưa vào danh mục công trình trung 
hạn giai đoạn 2020-2025 và sẽ tiếp tục đề xuất tỉnh xin đầu tư xây dựng trong 
những năm đến. Nhằm hạn chế việc sạt lở, đề nghị địa phương vận động nhân 
dân có giải pháp kè mềm tại khu vực này.  

5.5. Công trình nước sạch
- Cử tri xã Đại Sơn đề nghị cấp trên quan tâm hỗ trợ hệ thống nước sạch: 

Việc đầu tư xây dựng hệ thống các công trình nước sạch phần lớn từ nguồn 
ngân sách tỉnh. Hiện nay, nhu cầu đầu tư rất nhiều nhưng nguồn ngân sách hạn 
hẹp, trong đề án nước sạch nông thôn giai đoạn 2021-2025 của UBND tỉnh có  
đưa vào danh mục công trình nước sạch xã Đại Sơn. Trong thời gian đến, 
UBND huyện giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục kiến 
nghị, đề xuất UBND tỉnh đầu tư xây dựng.

- Cử tri xã Đại Nghĩa đề nghị các ngành chức năng quan tâm xử lý hệ 
thống nước sạch của Nhà máy nước Ái Nghĩa cho thôn Phiếm Ái 01 có nhiều 
lúc không đảm bảo vì nước quá đục và quá yếu; đồng thời, đề nghị tiếp tục 
cung cấp nước sạch cho 02 tổ còn lại của thôn Phiếm Ái (Tổ 8 và Tổ 9): Nhà 
máy nước thị trấn Ái Nghĩa đang vận hành cung cấp nước sạch cho 118 cơ 
quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, dịch vụ 
và 5.264 hộ dân với 18.423 nhân khẩu. Hiện nay, Nhà máy đã hoạt động hết 
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công suất 5.000m3/ngày đêm. Vào mùa khô hạn, Nhà máy thiếu hụt nước cung 
cấp (do hết công suất thiết kế, khách hàng dùng nước tăng đột biến) nên phải 
điều tiết cấp nước theo vùng (ưu tiên cho bệnh viện) đến khi cấp nước lại cho 
toàn mạng lưới thì xảy ra hiện tượng đục; công suất hiện tại không đủ cung cấp 
đến khách hàng nên xảy ra hiện tượng tụt áp trong thời gian cao điểm gây ra 
hiện tượng đục và nước chảy yếu cục bộ.

Việc đầu tư nâng cấp hệ thống cấp nước để phục vụ nhu cầu sử dụng cho 
nhân dân, trong đó có xã Đại Nghĩa là hết sức cần thiết và cấp bách. Tuy nhiên, 
nguồn kinh phí để thực hiện là rất lớn, ngân sách huyện đang rất khó khăn nên 
chưa thể triển khai thực hiện. Hiện nay, UBND huyện đang phối hợp với các 
ngành chức năng của tỉnh rà soát, phân loại tài sản, thực hiện các thủ tục liên 
quan theo quy định tại Nghị định số 43/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính 
phủ và xây dựng phương án quản lý, vận hành Nhà máy nước thị trấn Ái Nghĩa. 
Sau khi hoàn thiện hồ sơ vận hành, Nhà máy nước thị trấn Ái Nghĩa sẽ có kế 
hoạch đầu tư nâng cấp hệ thống nước cấp sạch để phục vụ nhu cầu sử dụng của 
nhân dân.

5.6. Công trình trường học
- Cử tri xã Đại Minh: 
+ Đề nghị cấp trên quan tâm giải quyết nhu cầu cấp thiết cho trường 

Mầm non Đại Minh có cơ sở vật chất đảm bảo quy định: Hiện nay, UBND 
huyện đã nhận được Tờ trình đề nghị hỗ trợ kinh phí cho trường Mầm non Đại 
Minh do UBND xã trình. UBND huyện sẽ quan tâm hỗ trợ giải quyết trong năm 
2023.

+ Đề nghị cấp trên quan tâm chuyển Trường THCS Lê Qúy Đôn đến địa 
điểm mới tại thôn Lâm Yên, xã Đại Minh: Về việc này, UBND huyện đã chỉ đạo 
UBND xã Đại Minh đưa vào quy hoạch chung của toàn xã và sẽ tiến hành di 
chuyển trường THCS Lê Quý Đôn sang địa điểm mới phù hợp khi đủ điều kiện.

6. Công trình văn hóa
- Cử tri xã Đại Chánh đề nghị cấp trên quan tâm đầu tư hỗ trợ cho địa 

phương xây dựng Nhà văn hóa của xã để đáp ứng các yêu cầu trong xây dựng 
Nông thôn mới; cử tri xã Đại Hồng đề nghị UBND huyện hỗ trợ kinh phí xây 
dựng khu văn hóa thôn Hà Vy tại khu đất chợ Ngọc Kinh (cũ) sau khi di dời:

+ Vừa qua, Hội đồng nhân dân huyện đã khảo sát cơ sở vật chất về văn 
hóa của các địa phương trên địa bàn huyện, trong đó có xã Đại Hồng và xã Đại 
Chánh. Hiện nay, HĐND huyện đã có chủ trương cho xây dựng mới Nhà Văn 
hóa thôn Hà Vy, xã Đại Hồng và Nhà Văn hóa xã Đại Chánh trong thời gian tới.

+ Sau khi Nhà Văn hóa thôn Hà Vy, xã Đại Hồng được đầu tư xây dựng, 
giao UBND xã Đại Hồng đề xuất đối với kiến nghị của cử tri về việc giao mặt 
bằng nhà văn hóa cũ cho Trường Mầm non Đại Hồng theo quy định.

7. Lao động - Thương binh và Xã hội
- Cử tri xã Đại Cường đề nghị cấp trên tiếp tục quan tâm chế độ chính 

sách về một số nhà ở của gia đình chính sách đã bị xuống cấp nhưng chưa có 
tên trong danh sách sửa chữa: Thực hiện Công văn số 2208/LĐTBXH-NCC 
ngày 04/10/2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam và 
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Công văn số 4303/UBND-VP ngày 06/10/2022 của UBND huyện về việc báo 
cáo số lượng nhà ở Người có công đã được hỗ trợ và nhu cầu cần hỗ trợ trong 
thời gian đến. Các địa phương trên địa bàn huyện đã báo cáo với số lượng nhà ở 
cần thực hiện trong thời gian đến là 1.125 nhà, gồm xây mới 195 nhà và sửa 
chữa 930 nhà. Trong đó, xã Đại Cường đề nghị hỗ trợ 177 nhà, gồm xây mới 13 
nhà và sửa chữa 164 nhà. Chủ trương hỗ trợ cải thiện nhà ở thuộc chính sách 
người có công trong thời gian tới sẽ được tiếp tục thực hiện theo Nghị định số 
131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện 
pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Do đó, những 
gia đình chính sách đã khảo sát có nhà ở xuống cấp, hư hỏng đảm bảo điều kiện 
theo quy định sẽ tiếp tục được triển khai thực hiện trong thời gian đến.

- Cử tri xã Đại Tân kính đề nghị UBND huyện quan tâm việc hỗ trợ lãi 
suất cho các hộ thoát nghèo, cận nghèo theo Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND 
ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh Quảng Nam về chính sách khuyến khích thoát 
nghèo bền vững tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2021 chậm được giải quyết 
cho người dân: Đến ngày 20/9/2022, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 
đã thẩm định tất cả các hồ sơ đề nghị hỗ trợ lãi suất mà UBND các xã, thị trấn 
nộp về Phòng và tham mưu UBND huyện ban hành Quyết định 1218/QĐ-
UBND ngày 06/10/2022 về phê duyệt danh sách hỗ trợ lãi suất thoát nghèo theo 
Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND cho 245 hộ với kinh phí hỗ trợ 757.808.957 
đồng. UBND huyện đã cấp kinh phí về các xã, thị trấn tiến hành chi trả cho các 
hộ dân theo quy định. Trong đó, xã Đại Tân có 60 hộ được hỗ trợ lãi suất với số 
tiền hỗ trợ 123.935.470 đồng. Trong thời gian đến, giao Phòng Lao động – 
Thương binh và Xã hội tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn thực 
hiện thu, tổng hợp biên lai thu lãi từ người dân và thẩm định, tham mưu hỗ trợ 
từng quý theo quy định Công văn 2494/STC-NS ngày 30/10/2017 của Sở Tài 
chính tỉnh Quảng Nam.

8. Y tế
- Cử tri xã Đại Cường đề nghị cấp trên quan tâm nâng cấp sân của Trạm 

Y tế xã: Trung tâm Y tế huyện đã đề xuất Sở Y tế tỉnh Quảng Nam xây mới 
tường rào, cổng ngõ, nhà để xe, nâng cấp sân và lót gạch đường dẫn vào Trạm 
Y tế xã. Trong thời gian đến, đề nghị Trung tâm Y tế huyện tiếp tục theo dõi, đề 
xuất Sở Y tế quan tâm đầu tư. 

- Cử tri xã Đại Sơn phản ánh hiện nay, trên địa bàn xã có 10 người động 
kinh, 03 người tâm thần nhận thuốc thường xuyên tại Bệnh viện Đa khoa Khu 
vực miền núi phía Bắc Quảng Nam. Tuy nhiên, thời gian gần đây, khi đến Bệnh 
viện thì chỉ nhận được 01 loại thuốc, loại còn lại Bệnh viện cho toa thuốc để ra 
ngoài mua. Đề nghị cấp trên quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ cấp thuốc đủ cho 
người dân hoặc có văn bản trả lời để người dân được biết: Thuốc động kinh, 
tâm thần nằm trong danh mục đấu thầu quốc gia, do Trung tâm Mua sắm tập 
trung thuốc Quốc gia thuộc Bộ Y tế tổ chức thực hiện. Do đó, Sở Y tế tỉnh 
Quảng Nam không tổ chức đấu thầu các mặt hàng này. Vì vậy, trong thời gian 
từ tháng 5 đến tháng 8/2022 không có thuốc điều trị. Để đảm bảo điều trị liên 
tục cho bệnh nhân động kinh, tâm thần trong khoảng từ tháng 5 đến tháng 
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8/2022, tránh những biến chứng khi dừng thuốc đột ngột, Bệnh viện Đa khoa 
Khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam kê đơn cho bệnh nhân mua ngoài.

- Cử tri xã Đại Thạnh đề nghị cấp trên quan tâm có hướng giải quyết việc 
người dân bị đau ốm muốn đi khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền 
núi phía Bắc Quảng Nam thì phải đến Trạm Y tế xã hoặc Phòng khám vùng B 
(xã Đại Thắng) để xin giấy giới thiệu: Theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 
4, Chương I của Thông tư số 14/2014/TT-BYT ngày 14/4/2014 của Bộ Y tế về 
chuyển tuyến giữa các cơ sở khám, chữa bệnh có quy định “chuyển người bệnh 
từ tuyến dưới lên tuyến trên liền kề theo trình tự: Tuyến 4 chuyển lên tuyến 3, 
tuyến 3 chuyển lên tuyến 2, tuyến 2 chuyển lên tuyến 1”. Đồng thời, theo quy 
định hiện hành, Trạm Y tế xã thuộc hạng 4, Bệnh viện Đa khoa khu vực miền 
núi phía Bắc Quảng Nam thuộc hạng 1. Do vậy, khi cơ sở khám chữa bệnh ban 
đầu không đủ thuốc, trang thiết bị, năng lực chuẩn đoán và điều trị thì phải có 
giấy giới thiệu chuyển người bệnh lên tuyến cao hơn là đúng quy định.  

 - Cử tri xã Đại Chánh đề nghị cấp trên quan tâm đầu tư xây dựng Trạm 
Y tế xã: Năm 2021, UBND huyện đã có công văn gửi Sở Y tế tỉnh Quảng Nam 
về thống nhất đề nghị danh sách trạm y tế đầu tư theo “Chương trình đầu tư 
phát triển mạng lưới y tế vùng khó khăn” sử dụng vốn vay và viện trợ không 
hoàn lại ADB giai đoạn 2021-2026, theo đó, kinh phí đề nghị xây dựng mới 
Trạm y tế xã Đại Chánh là 4.492.000.000 đồng. Trong thời gian đến, đề nghị 
Trung tâm Y tế huyện tiếp tục kiến nghị, đề xuất Sở Y tế tỉnh Quảng Nam quan 
tâm đầu tư.

9. Giáo dục và Đào tạo
- Cử tri xã Đại Chánh đề nghị cấp trên quan tâm đến chất lượng giáo dục 

trong thời gian gần đây có chiều hướng đi xuống mà cụ thể nhất là kết quả cuối 
năm học 2021-2022, tỷ lệ học sinh khối lớp 9 đỗ vào lớp 10 chính quy rất thấp 
(chỉ có 41/76 học sinh, tỷ lệ 53,9%), cử tri cho rằng nguyên nhân là do các giáo 
viên có năng lực, kinh nghiệm đưa về địa phương được vài năm thì phòng Giáo 
dục và Đào tạo lại điều động đi nơi khác, đưa giáo viên mới ra trường về giảng 
dạy, bên cạnh đó, một số giáo viên đã nghỉ hưu mà trường lại hợp đồng giảng 
dạy:

Về chất lượng giáo dục, kết quả cuối năm học 2021-2022, tỷ lệ học sinh 
khối lớp 9 của Trường Trung học cơ sở Lê Lợi đỗ vào lớp 10 chính quy rất thấp 
(chỉ có 41/76 học sinh, tỷ lệ 53,9%). Vấn đề này, UBND huyện ghi nhận ý kiến 
cử tri và sẽ chỉ đạo ngành giáo dục và đào tạo, trường Tiểu học- Trung học cơ 
sở Đại Chánh sớm có giải pháp khắc phục nhằm nâng cao chất lượng giáo dục 
tại địa phương trong thời gian tới. Tuy nhiên, lý do tỷ lệ học sinh khối 9 đỗ vào 
với lớp 10 chính quy thấp có nguyên nhân chính là do quá trình rèn luyện và 
học tập của học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 còn thấp và xã Đại Chánh không còn là 
xã miền núi nên không được cộng điểm ưu tiên như những năm học trước. Năm 
học 2021-2022 là năm học có rất nhiều khó khăn, tác động lớn đến chất lượng 
giáo dục, trong đó, dịch bệnh Covid -19 diễn ra rất phức tạp, thời gian dạy học 
trực tuyến và số lượng học sinh phải cách ly, số học sinh bị F0 khi đang kiểm 
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tra cuối kì phải cách ly y tế tại nhà của Trường Trung học cơ sở Lê Lợi khá cao, 
vì vậy ít nhiều ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học. 

Về giáo viên, trong năm học 2021-2022, đối với trường Trung học cơ sở  
Lê Lợi thuộc xã Đại Chánh (lúc chưa sáp nhập) không có hợp đồng giáo viên 
nghỉ hưu giảng dạy như ý kiến cử phản ánh mà chỉ hợp đồng 03 giáo viên mới. 
Hơn nữa, tỉ lệ giáo viên biên chế của trường Trung học cơ sở Lê Lợi đạt 2,65% 
giáo viên/lớp vượt 0,75% so với quy định. Đến năm học 2021-2022, để đảm 
bảo số biên chế giao theo quy định và giải quyết tình trạng thừa giáo viên nên 
trường Trung học cơ sở Lê Lợi có 01 trường hợp giáo viên chuyển đi ngoài 
huyện, 01 trường hợp chuyển về theo nguyện vọng. Đây là năm đầu tiên trường 
Trung học cơ sở Lê Lợi thực hiện chuyển công tác giáo viên dư thừa theo vị trí 
việc làm, các năm học trước chưa thực hiện trường hợp nào.

10. Thủ tục hành chính
- Cử tri xã Đại Hiệp, xã Đại Thạnh đề nghị UBND huyện chỉ đạo có 

hướng dẫn cụ thể quy trình giải quyết thủ tục về đất đai cho nhân dân; đồng 
thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan 
và cán bộ liên quan: 

+ Bộ thủ tục hành chính về đất đai đai được UBND tỉnh ban hành tại 
Quyết định số 1389/QĐ-UBND ngày 24/5/2021 của UBND tỉnh; thủ tục này 
cũng đã được UBND huyện chỉ đạo niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và Hoàn trả 
kết quả của huyện và UBND cấp xã. Đề nghị người dân khi lập và nộp hồ sơ 
phải căn cứ vào bộ thủ tục đã niêm yết để thực hiện những thủ tục quy định tại 
quyết định này. Đồng thời, trong thời gian qua, UBND huyện tập trung chỉ đạo 
các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở tăng cường trách nhiệm, đề ra các mục 
tiêu, giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện, giải quyết có hiệu quả thủ tục hành 
chính trên lĩnh vực đất đai, nhất là giải quyết hồ sơ của người dân và doanh 
nghiệp. Đến cuối tháng 9 năm 2022, tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính trên lĩnh vực 
đất đai được giải quyết đúng và trước hạn của huyện Đại Lộc xếp vị thứ 2 của 9 
huyện vùng đồng bằng tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên, trên lĩnh vực đất đai còn có 
nhiều tồn tại, UBND huyện xin tiếp thu, ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử 
tri. Trong thời gian đến, khi liên hệ giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận 
tiếp nhận và hoàn trả kết quả huyện, tại các cơ quan, đơn vị, địa phương nếu có 
vấn đề vướng mắc, đề nghị nhân dân trên địa bàn huyện thông tin đến UBND 
huyện trên trang Thông tin huyện Đại Lộc để UBND huyện kịp thời nắm bắt 
thông tin và chỉ đạo xử lý.

UBND huyện yêu cầu Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả huyện, các 
ngành, các địa phương phải công khai, minh bạch thủ tục hành chính, công khai 
đơn giá các thủ tục theo quy định; tích cực, trách nhiệm trong hướng dẫn người 
dân lập các thủ tục theo quy định; tăng cường giám sát cán bộ, công chức trong 
thực hiện nhiệm vụ, trường hợp có vi phạm phải xử lý nghiêm theo quy định.

- Cử tri xã Đại Nghĩa đề nghị các ngành chức năng quan tâm việc làm 
căn cước cho công dân có một số trường hợp bị sai khi đi điều chỉnh lại rất khó 
khăn; việc trả căn cước công dân quá chậm là ảnh hưởng đến việc thực hiện 
các thủ tục hành chính của nhân dân
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+ Theo quy định của Luật Căn cước công dân, hướng dẫn của Cục Cảnh 
sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội, các văn bản hướng dẫn của Công an 
tỉnh thì trường hợp công dân bị sai các thông tin (nơi đăng ký giấy khai sinh, 
năm sinh và giới tính) thì phải thực hiện theo quy trình hủy, xác lập số định 
danh cho công dân. Quy trình hủy số định danh cá nhân phải thực hiện theo 4 
cấp “Công an cấp xã, Công an huyện, Công an tỉnh và Cục Cảnh sát quản lý 
hành chính về Trật tự xã hội”. Sau khi Cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự 
xã hội có quyết định và hoàn thành việc hủy số trên phần mềm cơ sở dữ liệu 
quốc gia về dân cư thì sẽ gửi thông báo kèm theo danh sách về Công an cấp xã 
liên hệ với công dân để làm thủ tục cấp căn cước công dân. Như vậy, thời gian 
thực hiện việc hủy, xác lập số định danh cá nhân sẽ rất lâu.

+ Việc trả căn cước công dân quá chậm: Việc chậm trễ trong việc trả căn 
cước công dân đã được Bưu điện Đại Lộc quán triệt trong nhân viên của ngành 
và xử lý trách nhiệm đối với nhân viên phụ trách xã Đại Nghĩa.

Về kiến nghị của cử tri, UBND huyện xin ghi nhận, đồng thời, yêu cầu 
Bưu điện Đại Lộc tăng cường trách nhiệm, kiểm tra quy trình và thực hiện đảm 
bảo thời gian, không để xảy ra việc chậm trễ trong chuyển phát căn cước của 
công dân. 

Trên đây là nội dung trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Đại 
Lộc phản ánh sau kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khoá XII./.

Nơi nhận:
- TT. Huyện ủy;
- TT. HĐND, UBND, UBMT TQVN huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành liên quan;
- HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- CVP, PCVP (Đ/c Thảo);
- Lưu: VTLT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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