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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐẠI LỘC 

      

      Số:  192/BC-UBND  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         

Đại Lộc, ngày 06 tháng 6 năm 2022 

 

BÁO CÁO 

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

sau kỳ họp thứ 05, HĐND huyện khóa XII 

 

Theo đề nghị của Thường trực HĐND huyện tại Công văn số 08/HĐND-VP 

ngày 04/5/2022 về việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp 

thứ 05, 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 An:  

+ Đề nghị quan tâm mở rộng tuyến đường ĐT609B (đoạn từ cầu Giao 

Thủy đến thị trấn Ái Nghĩa): Tuyến ĐT.609B do Sở Giao thông vận tải quản lý; 

tuyến đường này đã được đầu tư xây dựng đạt chuẩn theo cấp đường quy hoạch; 

do chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng quá lớn nên hiện nay không thể nâng 

cấp, mở rộng. Năm 2021, UBND tỉnh Quảng Nam đã phê duyệt dự án đầu tư 

xây dựng Đường giao thông từ ĐH3.ĐL đi trung tâm hành chính huyện Đại Lộc 

tại Quyết định số 1751/QĐ-UBND ngày 28/6/2021, dự án này do UBND huyện 

làm chủ đầu tư và hiện nay đang triển khai thực hiện. Dự kiến, dự án hoàn thành 

vào tháng 10/2023. Khi dự án hoàn thành, sẽ thuận lợi trong giao thông đi lại 

của người dân trên địa bàn huyện, nhất là từ các xã vùng B lưu thông về trung 

tâm huyện; đồng thời, sẽ giảm tải, phân chia lưu lượng xe, góp phần đảm bảo an 

toàn giao thông trên tuyến ĐT.609B (đoạn từ cầu Giao Thủy đến thị trấn Ái 

Nghĩa),  

- Cử tri xã Đại Hiệp phản ánh đơn vị thi công Tuyến đường ĐT609B đoạn 

qua Cửa Đình, thôn Phú Mỹ đã kè kiên cố, không làm các bậc thang xuống 

ruộng nên nhân dân đi lại sản xuất gặp khó khăn, đề nghị cấp trên quan tâm có 

biện pháp để thuận lợi cho nhân dân trong sản xuất: Qua kết quả kiểm tra của 

các ngành chức năng, nhận thấy việc làm các bậc thang trên mái ta luy của tuyến 

đường để đi lại là không đảm bảo an toàn giao thông. Do đó, Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng tỉnh đã thống nhất mở thêm 02 con đường từ taluy của đường 

chính xuống ruộng để thuận lợi cho nhân dân sản xuất (theo Công văn số 

195a/BQL-QLDA2 ngày 22/3/2022 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

tỉnh). 

- Cử tri xã Đại Đồng đề nghị cấp trên quan tâm có biện pháp xử lý đoạn 

mương thoát nước khu dân cư dọc tuyến ĐT609 chạy qua Tổ đoàn kết số 5 bị hư 
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hỏng nặng; cử tri xã Đại An đề nghị cấp trên quan tâm làm cống bê tông hai 

bên đường tuyến đường ĐT609C đoạn từ điểm nút ngã ba Trường Mầm non Đại 

An đến cầu Quảng Huế: Tuyến ĐT 609C thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh quản 

lý. Ý kiến phản ánh nêu trên của cử tri, UBND huyện đã có văn bản gửi đến Sở 

Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam. Qua xem xét kiến nghị của cử tri, Sở Giao 

thông vận tải đã ghi nhận và chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát và 

nếu cân đối được nguồn vốn bảo trì thì sẽ đưa vào kế hoạch các năm tiếp theo để 

thực hiện.  

2. Điện 

- Cử tri xã Đại Hồng: Hiện nay, trên địa bàn xã còn nhiều trụ điện nằm 

trong lòng lề đường gây mất mỹ quan và an toàn giao thông. Đề nghị các ngành 

chức năng quan tâm di dời: Qua ý kiến kiến nghị của cử tri, các ngành chức 

năng phối hợp với địa phương kiểm tra, tháng 9/2021 thực hiện ý kiến của Sở 

Công thương tỉnh Quảng Nam thì UBND huyện có báo cáo đề xuất trình UBND 

tỉnh xem xét, hỗ trợ kinh phí di dời các trụ điện nằm trên các tuyến thôn, xã trên 

địa bàn huyện, tuy nhiên đến nay, UBND tỉnh vẫn chưa hỗ trợ kinh phí này. 

Trong thời gian đến, giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng tiếp tục tham mưu UBND 

huyện đề xuất Sở Công Thương xem xét, hỗ trợ nguồn kinh phí; khi được tỉnh 

hỗ trợ kinh phí, UBND huyện sẽ kịp thời phân bổ cho các địa phương để di dời 

các trụ điện nằm trên các tuyến đường giao thông nông thôn. 

- Cử tri xã Đại Chánh: 

+ Cử tri thôn Tập Phước và thôn Thạnh Trung đề nghị cấp trên quan tâm 

kéo một đường dây điện thắp sáng dọc theo tuyến đường ĐH5.ĐL dọc theo khu 

dân cư nói trên để nhân dân sử dụng và phục vụ xây dựng Nông thôn mới trên 

địa bàn xã; cử tri thôn Đại Mỹ, xã Đại Hưng đề nghị ngành chức năng khảo sát 

cho lắp đặt thêm trụ điện để nhân dân được sử dụng nguồn điện trong sinh hoạt 

đảm bảo an toàn: Hiện tại, khu vực này đã có điện, cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh 

hoạt của người dân. Về ý kiến của cử tri, Điện lực Đại Lộc đã lập kế hoạch báo 

cáo Công ty Điện lực Quảng Nam thực hiện đầu tư trong giai đoạn 2023-224. 

Đối với đường dây điện sau công tơ, để đảm bảo an toàn điện, ngăn ngừa 

nguy cơ xảy ra tai nạn điện đặc biệt trong mùa mưa bão; Điện lực Đại Lộc đề 

nghị quý khách hàng kiểm tra, khắc phục đường dây điện từ sau công tơ về đến 

nhà đảm bảo vận hành an toàn trong quá trình sử dụng. 

+ Cử tri thôn Thạnh Phú: Đề nghị cấp trên quan tâm kéo đường dây điện 

đoạn từ nhà ông Đặng Thuận đến nhà ông Võ Sinh Kỳ: Điện lực Đại Lộc xin ghi 

nhận kiến nghị của cử tri, hàng năm, Điện lực Đại Lộc lập kế hoạch báo cáo 

Công ty Điện lực Quảng Nam đầu tư. Tuy nhiên, trong điều kiện nguồn vốn đầu 

tư xây dựng phân bổ hàng năm rất hạn chế, ngành điện từng bước có kế hạch 

đầu tư trong các năm tiếp theo. 

- Cử tri xã Đại Thắng phản ánh đường dây điện Tổ đoàn kết số 01, thôn 

Phú Bình nhiều trụ điện bị hư hỏng, xuống cấp trầm trọng, đề nghị cấp trên 

quan tâm và chỉ đạo xử lý: Qua kết quả kiểm tra thực tế, lưới điện khu vực đảm 
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bảo điều kiện vận hành. Để đảm bảo điều kiện vận hành lâu dài, cũng như tạo 

mỹ quan cho khu vực, Điện lực Đại Lộc sẽ lập kế hoạch từng bước đầu tư cải 

tạo trong thời gian đến. 

- Cử tri thị trấn Ái Nghĩa đề nghị có kế hoạch rà soát, bố trí thêm trụ điện 

tại các khu dân cư trên địa bàn. Đồng thời, thu hồi các trụ điện sau khi chỉnh 

trang lưới điện hiện không còn sử dụng ra khỏi khu dân cư: 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 (~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 (Điển 

hình năm 2022 xây dựng 500 mét đường dây hạ thế dọc bờ kè sông Vu Gia 

hướng từ cầu Ái Nghĩa đi xã Đại An không thực hiện được do vướng quy 

hoạch). Đối với kiến nghị bố trí thêm trụ điện tại các khu dân cư, đề nghị địa 

phương bổ sung phần lưới điện vào hồ sơ quy hoạch để thực hiện trong thời gian 

đến. 

Đối với các trụ điện sau chỉnh trang, Điện lực đang phối hợp với các nhà 

mạng để tháo gỡ cáp viễn thông và thực hiện tru hồi trong thời gian đến. 

3. Dự án 

- Cử tri xã Đại Hiệp đề nghị cấp trên quan tâm rà soát lại tất cả các dự 

án nhiều năm không triển khai gây lãng phí đất đai, làm ảnh hưởng đến quyền 

lợi của nhân dân trên địa bàn xã như: Công ty Dâu tằm, Nhà máy gạch không 

nung AMT, Công ty gỗ Lê Mịch…: Ngày 19/5/2022, UBND huyện ban hành 

Thông báo Kết luận số 279/TB-UBND, theo đó, giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng, 

Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp, các ngành và địa phương 

khẩn trương tổ chức rà soát các dự án không triển khai, chậm tiến độ thực hiện, 

báo cáo UBND huyện để trình cấp thẩm quyền cho chủ trương thanh tra các dự 

án không triển khai, chậm thực hiện để thu hồi, tránh lãng phí đất đai. 

Đối với dự án đầu tư, phát triển dâu tằm tơ công nghệ cao: Thực hiện 

Công văn số 6003/UBND-KTN ngày 08/10/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam 

về gia hạn Thông báo thỏa thuận nghiên cứu đầu tư, phát triển dâu tằm tơ công 

nghệ cao tại xã Đại Hiệp (lần 2) cho Công ty TNHH MTV Dệt Thần Kỳ; thời 

gian gia hạn đến hết ngày 31/7/2020. Do đó, theo văn bản nêu trên, Công ty đã 

hết thời gian nghiên cứu đầu tư dự án. Trong thời gian qua, UBND huyện và 

UBND xã Đại Hiệp chưa xác lập thủ tục giao đất hoặc tác động vào đất của 

nhân dân, do đó việc nhân dân sản xuất là thuộc quyền sử dụng đất của nhân 

dân, không ảnh hưởng bất kỳ quyền lợi của nhân dân.  

Đối với Nhà máy gạch không nung AMT, UBND huyện đã ban hành 

Quyết định số 235/QĐ-UBND ngày 15/3/2022 thanh tra tình hình quản lý , sử 

dụng đất đối với dự án nhà máy gac̣h không nung và thiết bi ̣xây dưṇg AMT của 

Công ty Cổ phần đầu tư AMT tại cụm công nghiệp Đông Phú, xã Đại Hiệp. Hiện 

nay, đang trong giai đoạn hoàn thiện kết luận thanh tra trình UBND tỉnh chỉ đạo 

xử lý theo quy định. 

Đối với Công ty Lê Mịch: Hiện nay, UBND huyện đang chỉ đạo các 

ngành chức năng kiểm tra, rà soát hồ sơ, thủ tục của dự án này. Trường hợp vi 
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phạm quy định về sử dụng đất sẽ tiến hành thanh tra để xử lý nghiêm theo đúng 

quy định. 

4. Môi trường 

- Cử tri xã Đại Hiệp:  

+ Hiện nay, nhà máy gạch HTX Đoàn Trung và Đất Quảng trong quá 

trình sản xuất gây khói bụi ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Đề nghị các 

ngành chức năng quan tâm kiểm tra, xử lý và có biện pháp di dời xa khu dân cư: 

Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, trong tháng 5/2022, Đoàn Kiểm tra liên 

ngành do Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì đã tiến hành kiểm tra tình 

hình chấp hành công tác bảo vệ môi trường tại nhà máy gạch HTX Đoàn Trung, 

nhà máy gạch Đất Quảng. Kết quả kiểm tra cho thấy: Vị trí của nhà máy gạch 

HTX Đoàn Trung khá xa khu dân cư, phạm vi ảnh hưởng đến môi trường xung 

quanh từ 01 đến 02 hộ dân, nhà máy đã lập hồ sơ môi trường trình cơ quan có 

thẩm quyền xác nhận và có xây dựng ống khói cao 18m đảm bảo việc thu khói, 

có hợp đồng thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và nguy hại. Nhà máy gạch 

Đất Quảng đã lập hồ sơ, thủ tục về Đề án bảo vệ môi trường chi tiết trình UBND 

tỉnh phê duyệt; đã hợp đồng thu gom, xử lý chất thải rắn thông thường và nguy 

hại với các đơn vị thu gom. Trong thời gian cuối năm 2021, Công ty tạm dừng 

hoạt động và hoạt động trở lại từ tháng 3/2022 đến nay. Hiện tại, Công ty chỉ 

hoạt động 01 dây chuyền, khoảng 30% công suất thiết kế. 

Đối với tồn tại, hạn chế của hai nhà máy, UBND huyện đã chỉ đạo Đoàn 

kiểm tra làm việc lãnh đạo nhà máy yêu cầu giải trình và tổng hợp kết quả kiểm 

tra, đề xuất xử lý vi phạm hành chính (nếu có) đảm bảo đúng quy định của pháp 

luật. 

+ Đề nghị các ngành chức năng giám sát khối lượng rác thải và các loại 

rác thải để tránh tình trạng lợi dụng giai đoạn chuẩn bị đóng cửa bãi rác để đổ 

quá nhiều rác và rác thải nguy hại gây ảnh hưởng đến sau này. Ngày 06/5/2022, 

UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2798/UBND-KTN về việc xử lý rác thải 

tại Khu chứa và xử lý rác thải Đại Hiệp và Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh 

hoạt Bắc Quảng Nam; theo đó, thời điểm ngày 15/5/2022 sẽ tạm dừng việc tiếp 

nhận rác thải của huyện Duy Xuyên, thị xã Điện Bàn, chỉ tiếp nhận xử lý rác cho 

huyện Đại Lộc. Để đảm bảo tình hình hoạt động tại Khu chứa và xử lý rác thải 

Đại Hiệp và việc xử lý rác thải trên địa bàn huyện trong thời gian đến, UBND 

huyện đã tổ chức họp và ban hành Thông báo số 271/TB-UBND ngày 17/5/2022 

chỉ đạo các ngành và địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể liên 

quan đến tình hình hoạt động tại Khu chứa và xử lý rác thải Đại Hiệp, nhất là 

giám sát chặt chẽ việc tiếp nhận xử lý rác tại khu xử lý rác thải này. 

Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã 

và đang thường xuyên phối hợp với các Sở, ngành, địa phương, kiểm tra, theo 

dõi, giám sát chặt chẽ hoạt động của Khu chứa và xử lý rác Đại Hiệp về nội 

dung nhân dân phản ảnh. Trường hợp phát hiện sai phạm sẽ kịp thời xử lý 

nghiêm theo quy định của pháp luật.  
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II. Ý kiến cử tri thuộc thẩm quyền của UBND huyện 

1. Nông nghiệp - phát triển nông thôn 

- Cử tri xã Đại Hồng:  

+ Xã Đại Hồng có gần 380 ha đất màu,... đề nghị quan tâm đầu tư thêm 

một số tuyến điện ở các vùng sản xuất xa hệ thống điện và nâng cấp toàn bộ hệ 

thống điện nhằm phục vụ sản xuất: Việc đầu tư nâng cấp hệ thống điện thủy lợi 

hóa đất màu cho toàn bộ vùng đất màu của xã Đại Hồng là cần thiết, trong 

những năm qua, UBND huyện đã đưa vào kế hoạch đầu tư từ chương trình thủy 

lợi nhỏ, kiên cố hóa kênh mương và tưới tiên tiến theo Nghị quyết số 03/NQ-

HĐND tỉnh. Tuy nhiên, do nguồn vốn đầu tư lớn nên UBND tỉnh chưa cân đối 

để bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng. UBND huyện sẽ tiếp tục đề xuất UBND 

tỉnh để xin vốn đầu tư xây dựng trong thời gian đến. Vừa qua, UBND huyện đã 

giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND xã Đại 

Hồng khảo sát một số  tuyến điện thủy lợi hóa đất màu bức thiết và đã có chủ 

trương thống nhất đầu tư, bố trí kinh phí để thực hiện hoàn thành trong năm 

2022. 

+ Đề nghị quan tâm khảo sát, kiểm tra nạo vét, khơi thông lòng khe từ 

khu vực Bàu Sen, thôn Hòa Hữu Đông đến Vũng Ngành, thôn Phước Lâm: 

UBND huyện ghi nhận kiến nghị của cử tri và giao Phòng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND xã Đại Hồng tổ chức kiểm tra, đề 

xuất UBND huyện hướng giải quyết. 

- Cử tri xã Đại Phong:  

+ Đề nghị cấp trên quan tâm hỗ trợ một số tuyến mương tưới, mương tiêu 

trên địa bàn xã chưa thực hiện kiên cố hóa: Năm 2015, xã Đại Phong đạt xã 

nông thôn mới, trong đó tiêu chí về thủy lợi xã đã đạt 70% kênh mương được 

kiên cố. So với các địa phương khác trên địa bàn huyện thì kênh mương nội 

đồng của xã Đại Phong được đầu tư kiên cố đảm bảo tưới phục vụ sản xuất. 

Việc đầu tư kiên cố toàn bộ hệ thống kênh mương để phục vụ sản xuất là cần 

thiết, tuy nhiên do nguồn vốn còn hạn hẹp, UBND huyện đang tập trung đầu tư 

cho các xã về đích nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, nên không thể cùng một 

lúc đầu tư kiên cố toàn bộ hệ thống kênh mương được. UBND huyện ghi nhận 

kiến nghị của cử tri và huyện sẽ từng bước cân đối nguồn vốn để đầu tư kiên cố 

trong những năm đến.  

- Cử tri xã Đại Quang:  

+ Đề nghị quan tâm xem xét cho chủ trương và hỗ trợ kinh phí để địa 

phương thực hiện nạo vét khu vực Bầu Đá: Việc nạo vét cát bồi lấp các công 

trình thủy lợi nói chung, khu vực Bàu Đá nói riêng để cung cấp nước tưới phục 

vụ sản xuất nông nghiệp là rất cần thiết. Đề nghị Phòng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn hướng dẫn UBND xã Đại Quang lập hồ sơ nạo vét Bầu Đá, tham 

mưu UBND huyện trình UBND tỉnh xin chủ trương và kinh phí thực hiện nạo 

vét. 
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+ Đề nghị cấp trên quan tâm hỗ trợ kinh phí để dẫn đường ống nước từ 

Suối Mơ về Đại Quang để phục vụ sản xuất: Trên dòng Suối Mơ, đoạn đưa nước 

về Đại Quang, trước đây, Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 

có xây dựng một công trình nước sạch cấp nước sinh hoạt cho nhân dân thôn An 

Định, xã Đại Đồng. Do đó, về mùa nắng, dòng Suối Mơ thiếu nước. Năm 2021, 

UBND huyện Đại Lộc đã chỉ đạo cho UBND xã Đại Đồng dịch chuyển đầu mối 

công trình nước sạch này về phía thượng nguồn thủy điện An Định (thuộc địa 

bàn xã Đại Đồng) và hiện nay UBND xã Đại Đồng đang triển khai xây dựng, 

khi xây dựng xong nguồn nước sẽ đảm bảo. Do vậy, việc cử tri xã Đại Quang đề 

nghị xây dựng đường ống dẫn nước là chưa cần thiết.  

- Cử tri xã Đại Thạnh đề nghị cấp trên quan tâm nạo vét lòng hồ Hóc 

Lách để đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất cho người dân thôn An Bằng: Việc 

nạo vét hồ chứa nước Hóc Lách đã được UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất 

chủ trương cho phép lập phương án nạo vét lòng hồ tại Công văn số 

4477/UBND-KTN ngày 06/8/2020 và UBND huyện đã giao nhiệm vụ cho 

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư triển khai thực hiện. 

Hiện nay, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiến hành lập Phương 

án nạo vét và đang trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định và 

tham mưu UBND tỉnh phê duyệt. Sau khi hoàn thành các thủ tục đầu tư sẽ triển 

khai thực hiện nạo vét. 

- Cử tri xã Đại Đồng đề nghị cấp trên có kế hoạch nạo vét các trạm bơm 

Cầu Phao để tạo nguồn nước tưới tiêu phục vụ cánh đồng sản xuất lúa trên địa 

bàn: Việc nạo vét các công trình thủy lợi để cung cấp nước tưới phục vụ sản 

xuất nông nghiệp là rất cần thiết, vào ngày 22/02/2022, UBND huyện đã họp 

bàn phương án nạo vét các hồ chứa nước, các trạm bơm để phục vụ chống hạn 

năm 2022. Yêu cầu Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn 

UBND xã Đại Đồng lập phương án nạo vét, tham mưu UBND huyện trình 

UBND tỉnh phê duyệt để thực hiện.  

- Cử tri xã Đại Tân: Diện tích đất vòng 1 tại đồng mẫu 8 làng Trà Đức có 

diện tích khoảng 5ha không sản xuất được do thiếu nước đã bị bỏ hoang. Địa 

phương đã nhờ cán bộ kỹ thuật đo cao trình từ kênh Khe Tân đến đồng mẫu 8, 

cao trình chênh lệch là 50cm. Địa phương đã gửi Tờ trình ngày 27/6/2016 xin 

mở đoạn kênh mương từ Khe Tân đến đồng Mẫu 8 có chiều dài khoảng gần 

500m để sử dụng được diện tích này, nhưng UBND huyện chưa có ý kiến trả lời. 

Tại Báo cáo số 452/BC-UBND ngày 09/12/2020  về việc trả lời ý kiến, kiến nghị 

của cử tri huyện Đại Lộc phản ánh sau kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XI, 

UBND huyện có trả lời “giao Phòng nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm 

tra, đề xuất UBND huyện ưu tiên giải quyết khi có nguồn vốn”. Tuy nhiên, đến 

nay Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện vẫn chưa về kiểm tra để 

có cơ sở đề xuất UBND huyện ưu tiên giải quyết khi có nguồn vốn. Kính đề nghị 

UBND huyện quan tâm.  

UBND huyện xin tiếp thu và giao cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn khẩn trương kiểm tra, sớm đề xuất hướng giải quyết. 
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- Cử tri xã Đại Thắng, xã Đại Nghĩa phản ánh giá vật tư nông nghiệp 

tăng quá cao, chưa được kiểm soát chặt chẽ nhưng giá hàng hóa nông sản lại 

thấp làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Đề nghị cấp trên quan tâm có 

giải pháp trong thời gian đến để hỗ trợ khó khăn cho nhân dân làm nông 

nghiệp: Giá vật tư nông nghiệp hiện nay tăng quá cao và giá của một số loại 

hàng hóa nông sản thấp là do diễn biến của nền kinh tế thế giới nói chung và 

Việt Nam nói riêng, vượt quá phạm vi quản lý của UBND huyện. UBND huyện 

tiếp thu ý kiến của cử tri và sẽ phản ánh lên cơ quan quản lý nhà nước cấp trên 

để có giải pháp hỗ trợ.  

Hiện nay Trung ương, tỉnh đã ban hành nhiều văn bản quy định các cơ 

chế, chính sách hỗ trợ phát triển ngành nông nghiệp, UBND huyện đã tổ chức 

hội nghị triển khai các văn bản này đến các địa phương và các Hội, đoàn thể. Đề 

nghị UBND các xã, thị trấn thông tin rộng rãi cho nhân dân biết và tổng hợp nhu 

cầu của nhân dân gửi về Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng 

hợp, đăng ký nhu cầu vốn với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các 

sở, ngành ở tỉnh phân bổ kinh phí hỗ trợ thực hiện. Đồng thời, UBND huyện Đại 

Lộc yêu cầu UBND các xã, thị trấn khẩn trương quy hoạch các vùng sản xuất 

tập trung các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao; thực hiện việc chuyển đổi cơ 

cấu cây trồng trên diện tích đất lúa kém hiệu quả, khó khăn về nước tưới sang 

các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn; thực hiện việc tích tụ, tập trung đất 

đai để sản xuất hàng hóa quy mô lớn, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản 

xuất; tăng cường liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho 

nông dân để được ứng trước vật tư đầu vào và bao tiêu sản phẩm đầu ra, giúp 

nông dân yên tâm đầu tư sản xuất, ổn định giá cả, tránh tiểu thương ép giá 

- Cử tri xã Đại Thắng đề nghị UBND huyện quan tâm tuyến Kênh N8 từ 

Đại Tân đến Phú Phong (Đại Thắng cũ) mỗi khi mưa lại bị bồi lấp, lượng nước 

không đảm bảo cho sản xuất nông nghiệp: UBND huyện giao Phòng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND xã Đại Thắng kiểm tra, đề 

xuất hướng giải quyết trong thời gian đến. 

- Cử tri xã Đại Nghĩa đề nghị UBND huyện quan tâm tạo điều kiện đầu tư 

hệ thống điện thủy lợi hóa đất màu tại khu vực hơn 20ha đất tại khu vực Đuối 

sát với ranh giới Đại Cường: Trong thời gian qua, cử tri xã Đại Nghĩa đã nhiều 

lần đề nghị đầu tư hệ thống thủy lợi hóa đất màu tại khu vực này. Tuy nhiên, các 

ngành chức năng của huyện đã đi kiểm tra, xét thấy khu vực này nằm ven sông 

Vu Gia, thấp lụt, nếu xây dựng hệ thống thủy lợi hóa đất màu sẽ ảnh hưởng 

dòng chảy trong mùa mưa lũ. Do đó, UBND huyện giao Phòng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn tìm giải pháp tưới cho phù hợp. 

- Cử tri xã Đại Hưng đề nghị cơ quan chuyên môn khắc phục đoạn 

mương tại cây Trâu dài khoảng 120m làm cản trở dòng chảy, ứ nước dẫn đến 

việc bồi lấp ruộng của Nhân dân: UBND huyện giao Phòng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn chỉ đạo UBND xã Đại Hưng kiểm tra, đề xuất hướng giải 

quyết. 

2. Tài nguyên - đất đai, bồi thường GPMB và tái định cư 
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- Cử tri xã Đại Hồng đề nghị các ngành chức năng quan tâm tạo điều 

kiện cho nhân dân trên địa bàn xã được lấy cát ngoài phạm vi các mỏ cát để xây 

dựng nhà ở; cử tri xã Đại Phong đề nghị cho địa phương mở mỏ cát dân sinh tại 

thôn Mỹ Tân: Việc nhân dân trên địa bàn xã Đại Hồng xin khai thác ngoài phạm 

vi các mỏ để xây dựng nhà ở là không đúng quy định của pháp luật về khoáng 

sản; thuộc hành vi khai thác khoáng sản trái phép. Việc khai thác khoáng sản trái 

phép sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật tại Nghị định số 36/2020/NĐ-

CP ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản và Nghị định 04/2022/NĐ-CP 

ngày 06/01/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 36/2020/NĐ-

CP ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ. Về kiến nghị cho địa phương mở mỏ 

cát dân sinh của cử tri xã Đại Phong, hiện nay, pháp luật không có quy định giao 

UBND xã là đơn vị làm chủ đầu tư mỏ cát dân sinh. Do vậy, kiến nghị của cử tri 

xã Đại Hồng và Đại Phong không có cơ sở để xem xét, giải quyết.  

- Cử tri xã Đại Phong, thị trấn Ái Nghĩa, Đại An, Đại Hưng đề nghị quan 

tâm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, sớm có hướng giải quyết 

hồ sơ, thủ tục có liên quan về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối 

với các trường hợp xã bán, thôn bán, đất sạt lở di dời, đất hoán đổi: Năm 2021, 

UBND huyện đã ban hành Quyết định số 1620/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 về 

việc thành lập Đoàn kiểm tra các trường hợp tồn đọng trong việc cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn 

huyện.  

Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã tổng hợp được 1.353 trường hợp chưa cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do thôn bán, xã bán, đất sạt lở di dời, đất 

hoán đổi, tự ý chuyển mục đích; trong đó, đã hướng dẫn giải quyết cho 525 hồ 

sơ (Đại An 15 hồ sơ; Đại Hưng 43 hồ sơ); đồng thời, đề nghị UBND các xã 

khẩn trương đăng ký đo đạc và họp xét nguồn gốc đất cho nhân dân. Còn 828 

trường hợp không đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

theo quy định, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã hướng dẫn cho các địa 

phương đăng ký vào hồ sơ địa chính theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 

24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường. Trong 

thời gian đến, UBND huyện báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy Đại Lộc, Hội 

đồng nhân dân huyện cho ý kiến chỉ đạo đối với các trường hợp này. 

Từ tháng 6/2021 đến hết 5/2022, UBND huyện đã tiếp nhận giải quyết 26 

hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đề xuất của UBND thị trấn 

Ái Nghĩa. Hiện nay, tại UBND huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường không 

có hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu do UBND thị 

trấn Ái Nghĩa chuyển đến. 

Nhằm giải quyết tốt nhu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 

nhân dân, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn ưu tiên thời gian tổ chức 

họp xét và lập các thủ tục giải quyết cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho nhân dân 

theo quy định. 

- Cử tri xã Đại Quang:  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-36-2020-nd-cp-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-tai-nguyen-nuoc-va-khoang-san-438135.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-36-2020-nd-cp-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-tai-nguyen-nuoc-va-khoang-san-438135.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-36-2020-nd-cp-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-tai-nguyen-nuoc-va-khoang-san-438135.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-36-2020-nd-cp-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-tai-nguyen-nuoc-va-khoang-san-438135.aspx


 9 

+ Năm 2016, các hộ dân thôn Phước Lộc đã làm hồ sơ xin cấp đất rừng 

sản xuất nhưng đến nay vẫn còn 15 hộ chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, đề nghị cấp trên quan tâm: Thời gian qua, Phòng Tài nguyên và Môi trường 

đã phối hợp với UBND xã Đại Quang, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 

Đại Lộc tiến hành kiểm tra, củng cố hồ sơ để cấp giấy chứng nhận QSD đất cho 

15 hộ dân tại xã Đại Quang theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trong quá 

trình kiểm tra đã phát hiện 4 hồ sơ của 04 hộ dân chưa đủ điều kiện cấp Giấy 

chứng nhận QSD đất do trên đất có mồ mả, cần kiểm tra xác định diện tích mồ 

mả trước khi cấp giấy chứng nhận; còn lại 11 hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng 

nhận QSD đất. 

UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với 

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Đại Lộc, UBND xã Đại Quang kiểm tra, 

hướng dẫn thủ tục và tham mưu UBND huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất lâm nghiệp cho 15 hộ dân thôn Phước Lộc, xã Đại Quang đảm bảo 

đúng quy định; báo cáo kết quả về UBND huyện trước ngày 01/10/2022. 

 + Các hộ dân thôn Phương Trung đã chấp hành chủ trương di dời, đổi đất 

để xây dựng cụm công nghiệp từ năm 2008, đến nay đã giải quyết được 19 Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, còn 06 hộ chưa thực hiện được (do chưa rõ 

phương án bồi thường nên không xác định được tiền sử dụng đất khi lập thủ tục 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân), đề nghị cấp trên quan 

tâm: 

Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã 

02 lần chủ trì mời các ngành (Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp 

huyện, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Đại Lộc, Phòng Tài chính - Kế 

hoạch và UBND xã Đại Quang) kiểm tra hồ sơ bồi thường thiệt hại và tái định 

cư năm 2008 thuộc dự án Xây dựng Nhà máy gạch ốp lát Prime Đại Lộc. Hiện 

nay, về hồ sơ bố trí tái định cư cho 09 hộ còn lại, qua rà soát thì không có 

phương án, hồ sơ không được cấp thẩm quyền phê duyệt và không có chứng từ 

chứng minh nguồn gốc đất được bố trí tái định cư, chỉ có biên bản giao đất tái 

định cư giữa Ban bồi thường thiệt hại – giải phóng mặt bằng và tái định cư 

huyện cùng UBND xã Đại Quang và các hộ dân.  

Để có cơ sở giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 09 

trường hợp nêu trên, UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ 

trì, phối hợp với các ngành và địa phương liên quan kiểm tra hiện trạng sử dụng 

đất, đối tượng được bố trí tái định cư và rà soát lại hồ sơ, tổng hợp báo cáo, đề 

xuất hướng giải quyết về UBND huyện trước ngày 30/7/2022.   

- Cử tri xã Đại Lãnh:  

+ Đề nghị các ngành chức năng có biện pháp buộc Công ty Thiên Phú - 

đơn vị khai thác mỏ cát xã Đại Hồng, giáp ranh địa giới xã Đại Lãnh hoàn trả 

lại hiện trạng ban đầu sau khi hết thời hạn khai thác; khơi thông dòng chảy của 

khe Ba Khe tránh gây ngập úng diện tích sản xuất đất màu của Nhân dân thôn 

Hà Dục Đông, xã Đại Lãnh. 
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Công ty TNHH MTV Kim Phú được UBND tỉnh Quảng Nam cấp phép 

khai thác cát, sỏi tại Quyết định số 1969/QĐ-UBND ngày 08/6/2016, thời gian 

khai thác kể từ tháng 6 năm 2016 đến hết tháng 7 năm 2021. Ngày 30/7/2021, 

Phòng Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp cùng UBND xã Đại Hồng, UBND 

xã Đại Lãnh yêu cầu Công ty TNHH MTV Kim Phú dừng hoạt động và di 

chuyển toàn bộ phương tiện, máy móc ra khỏi khu khu vực mỏ và tổ chức đóng 

cửa mỏ, hoàn thổ phục hồi môi trường theo quy định; qua đó, Công ty TNHH 

MTV Kim Phú đã thuê đơn vị tư vấn có chức năng tổ chức lập hồ sơ đóng cửa 

mỏ và hoàn thổ phục hồi môi trường sau khai thác. Hiện nay, Công ty TNHH 

MTV Kim Phú đang hoàn thiện phương án hoàn thổ phục hồi môi trường sau 

khai thác nhằm trình Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt phương án để triển 

khai thực hiện theo quy định.  

UBND huyện giao  Phòng Tài nguyên và Môi trường tăng cường đôn đốc, 

nhắc nhở và giám sát Công ty trên địa bàn huyện (trong đó có Công ty TNHH 

MTV Kim Phú) thực hiện việc hoàn thổ, phục hồi môi trường sau khai thác 

khoáng sản, nhất là việc phá dỡ các con đường phục vụ khai thác cát trả lại hiện 

trạng ban đầu trước khi khai thác để đảm bảo dòng chảy, tránh gây ngập úng 

diện tích đất sản xuất màu của nhân dân tại khu vực Ba Khe. Đồng thời, chủ trì, 

phối hợp với UBND xã Đại Lãnh kịp thời thông tin việc hoàn thổ, phục hồi môi 

trường Công ty TNHH MTV Kim Phú, việc phá dỡ các con đường phục vụ khai 

thác cát trả lại hiện trạng ban đầu trước khi khai thác đến cử tri Đại Lãnh được 

rõ. 

+ Đề nghị UBND huyện quan tâm tiếp tục xử lý sạt lở núi do thiên tai 

năm 2020 gây ra tại Gò Cấm, thôn Tịnh Đông Tây, xã Đại Lãnh: UBND huyện 

xin tiếp thu và giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, đề 

xuất hướng giải quyết trong thời gian đến. 

- Cử tri xã Đại Chánh đề nghị cấp trên kiểm tra, xem xét thu hồi diện tích 

đất mà trước đây đã cấp cho Công ty Phước Lộc để triển khai dự án du lịch nêu 

trên và giao lại cho địa phương: Vào năm 2019, UBND huyện đã thành lập 

Đoàn kiểm tra một số vấn đề liên quan đến hoạt động du lịch của Công ty 

TNHH Phước Lộc tại điểm du lịch sinh thái Khe Tân. Diện tích khoảng 1,4 ha 

do Công ty đầu tư một số hạng mục công trình tạm chưa được nhà nước giao đất 

quản lý theo quy định; sau khi kiểm tra, UBND huyện Đại Lộc ban hành Công 

văn số 391/UBND-VP ngày 21/02/2020 về việc xử lý các vấn đề liên quan đến 

hoạt động du lịch của Công ty TNHH Phước Lộc tại điểm du lịch sinh thái Khe 

Tân. UBND huyện yêu cầu UBND xã Đại Chánh phối hợp các ngành chức năng 

của huyện để thống nhất phạm vi, ranh giới khu vực để quản lý diện tích trên 

đúng quy định của nhà nước. 

- Cử tri xã Đại Đồng đề nghị các cấp quan tâm xem xét, hỗ trợ diện tích 

đất rừng bị thiệt hại do bão lụt: Ngày 15/12/2020, UBND huyện đã ban hành 

Công văn số 4391/UBND-NNPTNT đề nghị UBND các xã, thị trấn rà soát, tổng 

hợp tình hình thiệt hại và đề xuất hỗ trợ. Đối với lâm nghiệp, theo kết quả tổng hợp, 

UBND xã Đại Đồng đề nghị hỗ trợ diện tích 1.300 ha rừng/1.160 ha đất quy hoạch 

lâm nghiệp của địa phương là chưa sát đúng với thực tế và chưa đảm bảo quy định 
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về điều kiện được hỗ trợ tại Khoản 1, Điều 4, Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 

09/01/2017 của Chính phủ, đồng thời, các hồ sơ liên quan không đảm bảo theo yêu 

cầu tại Công văn số 4391/UBND-NNPTNT nêu trên. Do đó, UBND huyện Đại 

Lộc không có cơ sở đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí khắc phục. 

- Cử tri xã Đại Tân đề nghị UBND huyện và các ngành chức năng quan 

tâm giải quyết đơn của 13 hộ dân thôn Nam Phước: Việc cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất cho công dân trên cơ sở hồ sơ đề nghị đúng quy định của 

pháp luật từ UBND cấp xã. Do đó, đề nghị UBND xã Đại Tân xem xét ý kiến 

của 13 hộ dân thôn Nam Phước; rà soát toàn bộ hồ sơ ban đầu do UBND xã Đại 

Tân xác lập, có văn bản đề xuất cụ thể đối với trường hợp này gửi về Phòng Tài 

nguyên và Môi trường trước ngày 30/7/2022 để có cơ sở giải quyết, trả lời cho 

công dân. 

- Cử tri xã Đại Thắng đề nghị cấp trên chỉ đạo các Công ty khai thác cát 

tại bãi cát thôn Giảng Hòa cũ san lấp lại mặt bằng như đã thỏa thuận. Tại khu 

vực thôn Giảng Hòa (cũ), xã Đại Thắng nguyên trước đây UBND tỉnh có cấp 

phép khai thác khoáng sản cho 03 doanh nghiệp gồm: Công ty Trách nhiệm hữu 

hạn An Lộc Viên, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn xây dựng Tân Phước 

Yên và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên 276; trong thời gian qua, 

các đơn vị này đã lập đầy đủ thủ tục đóng cửa mỏ, cải tạo phục hồi môi trường, 

đất đai sau khai thác theo quy định và đã được Sở Tài nguyên và Môi trường 

kiểm tra thực tế, nghiệm thu (có sự chứng kiến của UBND xã Đại Thắng), đồng 

thời tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định. Hiện tại, toàn bộ khu 

vực bãi thôn Giảng Hòa (cũ) đã được hoàn thổ đảm bảo đạt yêu cầu như thỏa 

thuận ban đầu. 

- Cử tri xã Đại Sơn: Đề nghị cấp trên cần tăng cường công tác kiểm tra, 

giám sát và có biện pháp xử lý kịp thời vấn đề khai thác cát không đúng quy 

định của công ty Pha Lê: Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, từ đầu năm 2022 

đến nay, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã nhiều lần kiểm tra việc, giám sát 

tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản của 

Công ty TNHH ĐT-TM Pha Lê tại thôn Hội Khách, xã Đại Sơn và chưa phát 

hiện hành vi vi phạm trong khai thác khoáng sản của Công ty; tuy nhiên, qua 

kiểm tra Đoàn kiểm tra liên ngành và các cơ quan chức năng cũng đã chấn 

chỉnh, nhắc nhở và yêu cầu Công ty chấp hành tốt các quy định của pháp luật 

trong hoạt động khai thác khoáng sản; đồng thời, yêu cầu Công ty ký cam kết, 

cung cấp đường truyền camera giám sát trạm cân, giám sát hoạt động khai thác 

tại mỏ đảm bảo theo dõi hoạt động 24/24, Công ty cũng đã chấp hành và cung 

cấp đường truyền cho Phòng Tài nguyên và Môi trường theo quy định. 

Về kiến nghị của cử tri, UBND huyện yêu cầu UBND xã Đại Sơn thực 

hiện nghiêm nhiệm vụ được giao tại Công văn 1681/UBND-TNMT ngày 

27/4/2022 của UBND huyện về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với 

lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện. 

- Cử tri thị trấn Ái Nghĩa:  
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+ Đề nghị cấp trên có hướng xem xét, tháo gỡ việc một số dự án nhiều 

năm chưa triển khai thực hiện, nhân dân nằm trong vùng quy hoạch dự án 

không được tách thửa, xây dựng, sửa chữa nhà ở: Yêu cầu UBND thị trấn Ái 

Nghĩa chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi 

trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Đại Lộc kiểm tra, rà soát các dự 

án nhiều năm chưa triển khai thực hiện báo cáo UBND huyện trước ngày 

30/6/2022 để có hướng xử lý.  

Về điều kiện thực hiện tách thửa đất, yêu cầu UBND thị trấn Ái Nghĩa, Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Đại Lộc căn cứ Quyết định số 15/2020/QĐ-

UBND ngày 05/11/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam để giải quyết hồ sơ cho 

công dân, cụ thể: những trường hợp đủ điều kiện thì tách thửa theo Điều 4; 

những trường hợp không được tách thửa được thực hiện theo Điều 5; tách thửa 

trong khu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được công bố thực hiện theo 

khoản 3, Điều 16, Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND. 

+ Đề nghị hướng dẫn việc điều chỉnh đất nông nghiệp sau dồn điền đổi 

thửa trên địa bàn thị trấn Ái Nghĩa: Để giải quyết quyền lợi của công dân, yêu 

cầu UBND thị trấn khẩn trương tổ chức họp xét nguồn gốc đất, xác định chủ sử 

dụng đất, diện tích theo kết quả đo đạc sau dồn điền đổi thửa đã được phê duyệt 

năm 2017 để lập các thủ tục đăng ký biến động trình Chi nhánh Văn phòng đăng 

ký đất đai Đại Lộc chỉnh lý theo quy định.  

3. Môi trường 

- Cử tri xã Đại Sơn đề nghị cấp trên kiểm tra, đánh giá tác động ô nhiễm 

môi trường của nhà máy xi măng Xuân Thành cũng như vấn đề ô nhiễm môi 

trường của trang trại Trúc Hà và các trang trại khác: 

+ Đối với Nhà máy xi măng Xuân Thành: qua xem xét báo cáo của huyện 

Đại Lộc, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam, năm 2018, Bộ Tài 

nguyên và Môi trường đã tiến hành thanh tra công tác bảo vệ môi trường đối với 

Dự án sản xuất clinker và xi măng tại thôn Đồng Râm, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện 

Nam Giang do Công ty CP - Tập đoàn Thai Group - Chi nhánh Quảng Nam làm 

chủ đầu tư và đã xử lý vi phạm hành chính với tổng số tiền là 354.326.100 đồng 

(trong đó có hành vi xả nước thải, khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật cho phép) và 

Công ty đang tiến hành khắc phục theo yêu cầu của Đoàn Thanh tra.   

Ngày 10/01/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 

67/STNMT-BVMT gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị tổ chức kiểm tra 

việc thực hiện kết luận thanh tra năm 2018 đối với Nhà máy xi măng Xuân 

Thành. Năm 2020 và năm 2021, do tình hình dịch covid-19 nên Thanh tra Bộ 

Tài nguyên và Môi trường chưa tiến hành kiểm tra, thanh tra đối với Công ty. 

Năm 2022, Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có kế hoạch thanh tra 

Nhà máy xi măng Xuân Thành. Khi có kết quả thanh tra, kiểm tra của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường, UBND huyện sẽ chỉ đạo thông báo kết quả kiểm tra đến 

cử tri xã Đại Sơn được rõ. 

 + Kiến nghị của cử tri về ô nhiễm môi trường của trang trại Trúc Hà và 

các trang trại khác: Ngày 04/4/2022, Đoàn kiểm tra do Sở Tài nguyên và Môi 
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trường chủ trì đã tiến hành kiểm tra các công trình xử lý chất thải đã hoàn thành 

để vận hành thử nghiệm và giám sát quá trình vận hành thử nghiệm các công 

trình xử lý chất thải của trang trại Trúc Hà. Hiện nay, chủ dự án đang tiếp tục 

hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục về môi trường và điều chỉnh các hạng mục công 

trình xử lý môi trường trình Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh cấp hồ 

sơ môi trường theo quy định. 

Đến nay, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 

23/3/2022 kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, tài 

nguyên nước trên địa bàn huyện năm 2022. Thực hiện kế hoạch nêu trên, trong 

năm 2022,  Đoàn Kiểm tra do Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì sẽ tiến 

hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại các trang trại, 

qua đó, chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế, đồng thời xử lý nghiêm theo quy định 

đối với các trường hợp có vi phạm. 

- Cử tri thị trấn Ái Nghĩa đề nghị cấp trên quan tâm kiểm tra, xử lý kịp 

thời việc Công ty may Thái Liên tự xử lý rác thải, nước thải ra môi trường: Qua 

nguồn thông tin phản ảnh, ngày 21/4/2022, Phòng Tài nguyên và Môi trường 

chủ trì, phối hợp Công ty cổ phần Môi trường đô Quảng Nam mời Công ty 

Trách nhiệm hữu hạn Dệt may Thái Liên làm việc. Tại buổi làm việc, Công ty 

đã cung cấp các hồ sơ, thủ tục về môi trường, có Hợp đồng thu gom xử lý chất 

thải rắn sinh hoạt và nguy hại. Theo báo cáo của Công ty thì vị trí đốt rác là phía 

sau Công ty, gần kho phụ liệu, rác đốt là tài liệu nội bộ của Công ty và giấy 

vàng mã sau khi cúng. Thời điểm đốt rác, lãnh đạo Công ty không có mặt tại nhà 

máy, sự việc đốt rác xảy ra là lần đầu, Công ty đã có nhắc nhở công nhân tuyệt 

đối không được đốt rác trong khuôn viên nhà máy vì Công ty đã có quy định 

cấm đốt rác trong khuôn viên, phòng ngừa sự cố cháy nổ trong nhà máy. Qua 

làm việc, Phòng Tài nguyên và Môi trường đề nghị Công ty thực hiện đúng và 

đầy đủ các nội dung trong hồ sơ Kế hoạch bảo vệ môi trường đã được xác nhận, 

có các giải pháp thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và nguy hại trong khuôn 

viên nhà máy, tuyệt đối không thực hiện việc đốt rác sai quy định.  

Trong thời gian đến, UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường 

tiếp tục kiểm tra định kỳ và đột xuất tình hình chấp hành công tác bảo vệ môi 

trường tại Nhà máy sản xuất và gia công hàng dệt may do Công ty làm chủ đầu 

tư, nếu phát hiện sai phạm, kịp thời tham mưu UBND huyện xử lý vi nghiêm 

theo quy định. 

4. Lĩnh vực giao thông, đầu tư, xây dựng  

4.1. Giao thông 

- Cử tri xã Đại Hòa đề nghị có kế hoạch đầu tư xây dựng tuyến đường 

ĐH3.ĐL (đoạn từ HTX Nông nghiệp Đại Hòa đi bến đò Ông Đốc, xã Điện 

Hồng, huyện Điện Bàn): Theo Kế hoạch kiên cố hóa hệ thống đường huyện 

(ĐH) giai đoạn 2021-2025, UBND huyện đầu tư xây dựng mở rộng 01km lề 

đường của tuyến đường này vào năm 2023 và đồng thời, bổ sung vào kế hoạch 

đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để thực hiện đầu tư đoạn còn lại 

nhằm đảm bảo tiêu chuẩn về tiêu chí giao thông tuyến ĐH theo quy định.    
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- Cử tri xã Đại Quang:  

+ Đề nghị quan tâm hỗ trợ kinh phí làm cầu treo bắt qua làng cũ Phương 

Trung; làm lại cầu bắt ngang đoạn nhóm 8, thôn Tam Hòa với chiều dài gần 

12m: Làng Phương Trung (cũ) là khu vực được Nhà nước di dời nhân dân ra 

khỏi vùng ngập nước sâu nguy hiểm vào mùa mưa lũ hàng năm, là nơi có địa 

hình rất thấp, gần bờ sông, địa hình này, việc đầu tư xây dựng cầu treo là không 

phù hợp. Theo phân cấp, tuyến đường cử tri kiến nghị làm cầu treo bắt qua làng 

cũ Phương Trung là do UBND xã đầu tư và quản lý, do đó, để thuận lợi cho việc 

đi lại, sản xuất và vận chuyển sản phẩm nông nghiệp của nhân dân, nhất là vào 

mùa mưa lũ, đề nghị UBND xã Đại Quang nghiên cứu có giải pháp phù hợp 

khác để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhân dân khi vận chuyển.   

Kiến nghị của cử tri thôn Tam Hòa, xã Đại Quang đề nghị đầu tư xây 

dựng cầu bắt ngang đoạn nhóm 8, thôn Tam Hòa, UBND huyện giao Phòng 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với địa phương tiến hành khảo 

sát, tham mưu UBND huyện xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. 

 - Cử tri xã Đại Lãnh đề nghị các ngành chức năng sớm quan tâm đầu tư 

xây dựng các cây cầu Ba Khe I, II, II (đoạn từ xã Đại Đồng lên xã Đại Lãnh): 

Tuyến ĐT 609C do Sở Giao thông vận tải quản lý. Ngày 25/5/2022, Sở Giao 

thông vận tải có Công văn số 1450/SGTVT-KCHT phúc đáp kiến nghị của cử tri 

như sau: “Sở Giao thông vận tải ghi nhận ý kiến của cử tri địa phương, việc đầu 

tư các cầu Ba Khe 1, 2, 3 là cần thiết. Vấn đề này, Sở Giao thông vận tải đã có 

nhiều văn bản đề nghị UBND tỉnh xem xét, giải quyết. Tuy nhiên, do chưa cân 

đối được nguồn vốn nên hiện nay chỉ đầu tư xây dựng cầu Hà Tân, còn các cầu 

Ba Khe 1, 2, 3 chưa thực hiện”.  

- Cử tri xã Đại Chánh: Đề nghị cấp trên quan tâm hỗ trợ xây dựng đường 

giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, kênh mương bê tông để địa phương 

đủ các điều kiện về đích nông thôn mới theo kế hoạch; đề nghị 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; đề nghị cấp trên quan tâm mở rộng các cây cầu 

qua kênh chính của Hồ chứa nước Khe Tân;  đề nghị quan tâm xây mới cầu tại 

khu vực đội 8, thôn Thạnh Trung: Các vấn đề nêu trên đã được UBND huyện 

thống nhất giao UBND xã 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, trong năm 2022 UBND huyện hỗ trợ đầu tư 1,56 km đường ĐX, ĐTh trên 

địa bàn của xã. 

- Cử tri xã Đại Đồng:  

+ Đề nghị cấp trên quan tâm mở rộng tuyến đường ĐT609 đoạn từ thôn 

Hà Thanh đi Đại Lãnh: Tuyến ĐT.609 do Sở Giao thông vận tải quản lý. Ngày 

25/5/2022, Sở Giao thông vận tải có Công văn số 1450/SGTVT-KCHT phúc 

đáp kiến nghị của cử tri như sau: “Sở Giao thông vận tải ghi nhận ý kiến của cử 

tri địa phương, việc đầu tư đoạn đường dẫn trên là cần thiết. Vấn đề này, Sở 
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Giao thông vận tải đã có nhiều văn bản đề nghị UBND tỉnh xem xét, giải quyết. 

Tuy nhiên, do chưa cân đối được nguồn vốn nên chưa thực hiện”. UBND huyện 

giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng trong thời gian đến tiếp tục tham mưu kiến nghị 

UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải quan tâm bố trí nguồn vốn để thực hiện. 

+ Đề nghị cấp trên quan tâm mở rộng đường ĐH19.ĐL (Lam Phụng, 

Suối Mơ): Hằng năm, để đảm bảo giao thông trên địa bàn huyện, UBND huyện 

đã chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng triển khai duy tu, sữa chữa, bảo dưỡng các 

tuyến đường. Tuy nhiên, việc đầu tư xây dựng các tuyến đường ĐH cần nguồn 

kinh phí lớn, vì vậy, UBND huyện đã giao các ngành chức năng của huyện bổ 

sung tuyến đường ĐH19.ĐL vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 để 

đầu tư xây dựng khi có nguồn vốn. 

- Cử tri xã Đại Tân đề nghị cấp trên quan tâm tiếp tục hỗ trợ cho địa 

phương về xây dựng bê tông giao thông nông thôn, bê tông giao thông nội đồng 

và kiên cố hóa kênh mương: Vấn đề này, đã được UBND huyện thống nhất giao 

UBND xã Đại Tân khảo sát cụ thể tuyến ĐX2, ĐX7 và đề xuất UBND huyện hỗ 

trợ đầu tư xây dựng tại Thông báo kết luận số 263/TB-UBND ngày 06/5/2022 

của UBND huyện. Đồng thời, theo kế hoạch kiên cố hóa hệ thống đường giao 

thông nông thôn giai đoạn 2021-2025; trong năm 2022, UBND huyện hỗ trợ đầu 

tư xây dựng 4,35 km đường ĐX, ĐTh, ĐNX trên địa bàn của xã để đảm bảo tiêu 

chí về giao thông trong xây dựng xã nông thôn mới. 

Kiến nghị của cử tri về bê tông giao thông nội đồng và kiên cố hóa kênh 

mương, đề nghị địa phương thống kê nhu cầu danh mục công trình cần đầu tư, 

nâng cấp đưa vào kế hoạch trung hạn và hằng năm trình UBND huyện để có kế 

hoạch phân bổ theo quy định 

- Cử tri xã Đại Thắng:  

+ Đề nghị cấp trên nghiên cứu làm mương thoát nước hai bên đường từ 

hội trường thôn Phú Long đến nhà ông Phan Thanh Phú: Đoạn tuyến đường 

trên thuộc tuyến đường ĐH6.ĐL, trong năm 2021, UBND huyện đã đầu tư 

khoản 0,4km mặt đường kết hợp mương thoát nước dọc và kế hoạch kiến cố hóa 

tuyến đường ĐH đã đầu tư mở rộng lề đường 1,0km trên đoạn này. Đoạn còn lại 

của tuyến ĐH6.ĐL, UBND huyện đã giao các ngành chức năng của huyện bổ 

sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 để đầu tư xây dựng khi có 

nguồn vốn. 

+ Đề nghị cấp trên quan tâm làm cống thoát nước đoạn đường từ ngã ba 

Bình Tây đi Tây Gia: UBND huyện ghi nhận ý kiến của cử tri. Tuy nhiên, do 

nguồn ngân sách huyện còn khó khăn chưa thể cân đối nguồn vốn để hỗ trợ đầu 

tư trong giai đoạn này; hơn nữa, đây là tuyến đường ĐX do UBND xã đầu tư, 

quản lý và sử dụng. Do đó, đề nghị UBND xã bố trí kinh phí hoặc nghiên cứu, 

tranh thủ nguồn vốn hợp pháp khác để tổ chức thực hiện nhằm giải quyết thoát 

nước cho nhân dân tại khu vực; đồng thời, phối hợp với các đoàn thể tuyên 

truyền, vận động nhân dân giải phóng hành lang tuyến, vét mương, khơi thông 

cống rãnh để thoát nước.    
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+ Đề nghị cấp trên quan tâm làm cống thoát nước hai bên đường từ ngã 

tư Phú Xuân đi Đại Thạnh: theo kế hoạch Kiên cố hóa hệ thống đường huyện 

(ĐH) giai đoạn 2021-2025, UBND huyện đầu tư xây dựng 01km mương thoát 

nước của đoạn tuyến đường này vào năm 2023 để giải quyết việc ngập nước tại 

khu vực. 

- Cử tri xã Đại Hưng: 

+ Đề nghị cấp trên quan tâm có biện pháp sửa chữa cống qua đường 

ĐH14.ĐL trước nhà ông Đỗ Hữu Phụng; khắc phục cây cầu đi vào Đập Chấn 

sơn (cũ) nay Thái Chấn Sơn : Các vấn đề này, UBND huyện đã phê duyệt Quyết 

định đầu sửa chữa tuyến ĐH14.ĐL, trong đó có làm mới cống qua đoạn đường 

này và đầu tư xây dựng mới cây cầu đi vào Đập Chấn sơn (cũ) nay Thái Chấn 

Sơn trong năm 2022.   

+ Đề nghị các cấp quan tâm nâng nền đường ĐH13.ĐL đoạn Cống Bi 

qua thôn Thạnh Đại: UBND huyện ghi nhận ý kiến của cử tri. Việc đầu tư xây 

dựng các tuyến đường ĐH cần nguồn kinh phí lớn, vì vậy UBND huyện đã giao 

các ngành chức năng của huyện bổ sung tuyến đường ĐH13.ĐL vào kế hoạch 

đầu tư công trung hạn 2021-2025 để đầu tư xây dựng khi có nguồn vốn. 

- Cử tri thị trấn Ái Nghĩa:  

+ Hiện nay, tuyến đường ĐH1.ĐL đã xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng. 

Đề nghị cấp trên quan tâm sửa chữa: Đây là tuyến đường đô thị huyết mạch cần 

đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật theo tiêu chí. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí 

đầu tư quá lớn, khả năng nguồn ngân sách huyện còn hạn hẹp nên thời gian qua 

chưa thể bố trí nguồn vốn để thực hiện. Việc đầu tư nâng cấp tuyến đường này 

đã được huyện đưa vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025, từ nguồn 

vốn hỗ trợ của tỉnh và đối ứng của huyện để thực hiện đầu tư trong giai đoạn 

này. Hiện nay, UBND huyện đã giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng tổ chức bảo trì, 

sửa chữa tuyến đường nêu trên để đảm bảo giao thông. 

+ Đề nghị tiếp tục có cơ chế hỗ trợ làm đường bê tông giao thông ở các 

tổ dân cư liêm xóm vì hiện nay nhiều tuyến đường đã xuống cấp, hư hỏng. Số 

lượng phân bổ giao thông nông thôn còn hạn chế so với nhu cầu: Theo quy 

định, đề án kiên cố hóa hệ thống đường giao thông nông thôn, giai đoạn 2021-

2025 không phân bổ cho khu vực đô thị, do đó không có cơ chế hỗ trợ đối với 

thị trấn Ái Nghĩa. UBND huyện ghi nhận ý kiến của cử tri và đề nghị UBND thị 

trấn Ái Nghĩa vận động nhân dân giải phóng mặt bằng, lựa chọn các tuyến đường 

có đủ bề rộng nền đường tối thiểu 6,5m, có dân cư tập trung, có tính kết nối phát 

triển kinh tế-xã hội đề xuất UBND huyện xem xét hỗ trợ đầu tư khi xuất hiện 

nguồn vốn trong thời gian đến. 

+ Đề nghị cấp trên khảo sát khu vực cống thoát nước sinh hoạt ở khu dân 

cư phía Nam đường Huỳnh Thúc Kháng bị cụt, không có lối thoát, nước ứ đọng 

gây ô nhiễm: Việc đầu tư xây dựng phát triển khu dân cư Nam thị trấn Ái Nghĩa 

được đầu tư theo từng giai đoạn. Do đó, hệ thống mương thoát nước trong khu 

dân cư cũng được đầu tư tương tự nên hệ thống hạ tầng kỹ thuật chưa hoàn 

thiện. UBND huyện ghi nhận ý kiến của cử tri và giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng 
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kiểm tra, khảo sát, tổ chức nạo vét mương thoát nước, khơi thông cống rãnh để 

thoát nước trong thời gian đến.  

+ Đề nghị cấp trên quan tâm xem xét đặt tên đường, gắn biển số nhà, hệ 

thống điện chiếu sáng, cây xanh … ở một số tuyến đường ở khu T13: Khu dân 

cư T13 đã được đầu tư cơ bản hoàn thành, tuy nhiên một số hạng mục về hệ 

thống mương thoát nước, đường giao thông, đấu nối hạ tầng kỹ thuật chưa hoàn 

thiện do chưa giải phóng mặt bằng tại khu vực. UBND huyện đã giao các đơn vị 

có liên quan khẩn trương tổ chức giải phóng mặt bằng và thi công các hạng mục 

còn lại (hệ thống mương thoát nước, đường giao thông, cây xanh,…). Hiện nay, 

hệ thống điện chiếu sáng tại khu T13 đã đưa vào vận hành chiếu sáng cho khu 

vực này. Đồng thời, UBND huyện đã giao Phòng Văn hóa Thông tin tham mưu 

đề xuất tên tuyến đường trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để có cơ sở thực 

hiện việc đặt tên đường và cấp biển số nhà. 

+ Đề nghị cấp trên quan tâm đôn đốc đơn vị thi công nhanh chóng triển 

khai thực hiện nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường từ Ngã ba Hòa Đông đi 

Quốc lộ 14B và từ Ngã ba Hòa Đông đi Đại Hiệp: Các tuyến đường này do Ban 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tổ chức thực hiện. Qua trao đổi, Ban Quản 

lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh phúc đáp kiến nghị của cử tri như sau: Tuyến 

đường từ Ngã ba Hòa Đông đi Quốc lộ 14B có chiều dài 1,8km đã được triển 

khai thi công vào ngày 15/10/2019 và đã cơ bản hoàn thành đoạn tuyến này 

trong năm 2020. Tuy nhiên, do vướng mặt bằng hộ ông Phước nên còn 3 tấm 

mặt đường bê tông xi măng chưa thi công (khoảng 40m
2
). Ngoài ra, đoạn cuối 

tuyến dài 130m thiết kế qua đồi phải hạ cốt và đất đào ra từ đồi này được tận 

dụng điều phối để đắp nền đường của tuyến từ Ngã ba Hòa Đông đi Ngã ba Đại 

Hiệp. Tuy nhiên, do tuyến từ Ngã ba Hòa Đông đi Ngã ba Đại Hiệp vướng mặt 

bằng thi công (vận động hộ dân hiến đất, bồi thường vật kiến trúc và di dời 

đường ống nước) nên tiến độ bị chậm. Hiện nay, công tác bồi thường, giải 

phóng mặt bằng đã cơ bản hoàn thành (có 5 hộ dân tuy đã thực hiện vận động 

nhiều lần nhưng chưa đồng ý bàn giao mặt bằng nên Ban Quản lý dự án tỉnh 

đang điều chỉnh thiết kế tuyến để giảm ảnh hưởng đến phần đất của các hộ) 

công trình đang đẩy nhanh tiến độ thi công và điều phối đất đồi đắp nền đường 

để hoàn thành nền mặt đường trước 30/6/2022 và hoàn thành công trình vào 

ngày 30/9/2022 (theo Công văn số 195a/BQL-QLDA2 ngày 22/3/2022 của Ban 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh) 

- Cử tri xã Đại Minh:  

+ Đề nghị cấp trên quan tâm hỗ kinh phí thi công dứt điểm 100m đoạn 

đường liên xã từ thôn Phước Bình (cũ) nối với thôn Khương Mỹ (thôn 8) xã Đại 

Cường; tuyến đường đội 13 thôn Tây Gia đi Đại Thắng và đoạn từ đội 16 thôn 

Tây Gia đi Đại Tân: Theo kế hoạch kiên cố hóa hệ thống đường giao thông 

nông thôn giai đoạn 2021-2025, trong đó có đầu tư một số tuyến trên địa bàn, đề 

nghị UBND xã Đại Minh đề xuất vào kế hoạch để UBND huyện hỗ trợ đầu tư 

hoàn thành các tuyến đường nêu trên theo chương trình. 
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- Nhân dân tổ 6 và 7 thôn Tây Gia dọc hai bên bờ kênh Khe Tân kiến nghị 

cấp trên cho chủ trương và hỗ trợ kinh phí để làm đường bê tông trên mặt kênh: 

Đề nghị UBND xã Đại Minh có chủ trương bê tông hóa hai bên bờ kênh; lập hồ 

sơ thiết kế trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; sau khi có hồ sơ được phê duyệt, 

tiến hành lập hồ sơ đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam cấp phép hoạt động trong 

phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (thực hiện theo Nghi định số 67/2018/NĐ-CP 

ngày 14/5/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi); công trình chỉ 

được thực hiện sau khi có giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình 

thủy lợi của cấp có thẩm quyền. 

- Đề nghị mở rộng cống thoát nước qua kênh chính Khe Tân tại khu vực 

dân cư thôn Gia Huệ: Tuyến kênh này do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một 

thành viên khai thác thủy lợi Quảng Nam quản lý. Về kiến nghị của cử tri, 

UBND huyện giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo, làm 

việc với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên khai thác thủy lợi Quảng 

Nam để xem xét, có hướng giải quyết và trả lời cử tri được rõ. 

4.2. Đầu tư 

- Cử tri xã Đại Hưng: 

+ Đề nghị quan tâm kêu gọi, các nhà đầu tư tiếp tục đầu tư khu du lịch 

Suối nước nóng tại thôn Thái Chấn Sơn: Khu du lịch Suối nước nóng Thái Sơn 

xã Đại Hưng đã được UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 829/QĐ-

UBND ngày 19/3/2019 về thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp 

luật; giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện quản 

lý. Hiện nay, đang có nhà đầu tư đăng ký nghiên cứu đầu tư; UBND huyện đã có 

Tờ trình số 132/TT-UBND ngày 02/6/2022 về việc đề xuất điều chỉnh chấp 

thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nghỉ dưỡng suối khoáng nóng Đại Hưng tại 

xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc gửi UBND Quảng Nam, Sở Kế hoạch và Đầu tư và 

các ban, ngành của tỉnh đề nghị xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư. Sau khi 

có chủ trương đầu tư của tỉnh, UBND huyện sẽ tiếp tục thực hiện việc đầu tư dự 

án này theo quy định trong thời gian sớm nhất. 

+ Đề nghị UBND huyện quan tâm sửa chữa nhà "Gươl" của làng Yều: 

Trong năm 2021, qua 02 lần khảo sát, nhận thấy Nhà "Gươl" đã xuống cấp, 

không thể trùng tu, UBND huyện đã có văn bản đề nghị Sở Văn hóa, thể thao và 

du lịch tỉnh Quảng Nam cho ý kiến về việc tháo dỡ Nhà "Gươl". Hiện nay, Nhà 

“Gươl" đã được tháo dỡ. Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch, UBND huyện Đại 

Lộc đã có chủ trương xây dựng mới Nhà “Gươl" trong thời gian tới 

- Cử tri xã Đại Minh đề nghị cấp trên bố trí kinh phí cho địa phương xây 

dựng Phòng 1 cửa để tiện trong việc giải quyết thủ tục hồ sơ cho Nhân dân 

trong thời gian đến: Theo phân cấp, đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của UBND 

các xã, thị trấn do ngân sách các địa phương cân đối đầu tư. Tuy nhiên, do Đại 

Minh còn khó khăn về nguồn kinh phí đầu tư, vì vậy năm 2018, UBND huyện 

đã hỗ trợ từ nguồn ngân sách huyện đầu tư trụ sở làm việc của UBND xã Đại 

Minh với kinh phí hơn 4,2 tỷ đồng. Hiện nay, ngân sách huyện đang tập trung 

đầu tư các công trình trọng điểm của huyện, chưa có nguồn cân đối hỗ trợ địa 
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phương xây dựng Phòng 1 cửa riêng; đề nghị UBND xã Đại Minh sắp xếp, bố 

trí Phòng 1 cửa hợp lý trong trụ Trụ sở đã xây dựng hoặc tự cân đối ngân sách 

để đầu tư. 

4.3. Điện 

- Cử tri xã Đại Cường đề nghị đầu tư điện thắp sáng đối với tuyến đường 

ĐH6.ĐL dọc thôn Quảng Đại đi xã Đại Thắng: UBND huyện ghi nhận ý kiến 

của cử tri xã Đại Cường. Việc đầu tư tuyến điện chiếu sáng để phục vụ công tác 

đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự và tạo tính văn minh đô thị là cần 

thiết. Tuy nhiên, do nguồn ngân sách huyện còn khó khăn chưa thể cân đối đầu 

tư trong kỳ này. 

4.4. Xử lý  sạt lở 

- Cử tri xã Đại Phong: 

+ Đề nghị quan tâm kè đoạn còn lại khu Ấp Bắc, thôn Mỹ Hảo - Ấp Bắc, 

xã Đại Minh; cử tri xã Đại Hiệp đề nghị cấp trên quan tâm có giải pháp chống 

sạt lở tại đoạn sông từ xóm Nổ và biền Lương Phức thuộc Sông Yên, thôn Phú 

Mỹ; cử tri xã Đại Thắng đề nghị UBND huyện quan tâm kiến nghị cấp trên kè 

đoạn sông Thu Bồn, khu vực Thuận Hòa (từ nhà Ông Mai Xuân Anh đến trạm 

quản lý đường sông Quảng Nam và đoạn dọc khe Xuân Nam cũ từ cầu mới 

Xuân Nam đến nhà thờ tộc Trương); cử tri xã Đại Nghĩa đề nghị cấp trên sớm 

có kế hoạch khắc phục tình trạng bờ kè sông Vu Gia sạt lở xuống sông khoảng 

100m: Việc đầu tư kinh phí để kè gia cố bảo vệ bờ sông là cần thiết, tuy nhiên, 

do nguồn vốn đầu tư lớn ngoài khả năng của huyện, các điểm sạt lở nói trên 

UBND huyện đã giao nhiệm vụ cho các ngành chức năng kiểm tra, khảo sát 

đánh giá mức độ sạt lở và UBND huyện đã nhiều lần báo cáo UBND tỉnh, Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin kinh phí đầu tư xây dựng, nhưng do 

nguồn kinh phí đầu tư lớn, tỉnh chưa cân đối được. UBND huyện đã đưa các 

danh mục trên vào danh mục công trình trung hạn giai đoạn 2021-2025 và sẽ 

tiếp tục báo cáo đề xuất UBND tỉnh xin đầu tư xây dựng trong những năm đến. 

+ Đề nghị quan tâm hỗ trợ di dời, tái định cư cho các hộ dân tại khu vực 

đồi núi thôn Mỹ Tân (đường vào nhà máy gạch Thu Nguyệt và dọc tuyến sông 

Vu Gia): Việc xúc tiến đầu tư chương trình định cư cho nhân dân vùng nguy cơ 

ảnh hưởng của thiên tai là cần thiết. Để có cơ sở cho việc đầu tư xây dựng các 

khu tái định cư, đề nghị UBND xã Đại Phong phải rà soát cụ thể số hộ bị ảnh 

hưởng và tìm vị trí để xây dựng khu tái định cư hoặc bố trí dân cư xen ghép, lập 

các hồ sơ thủ tục theo quy định gửi về Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn để báo cáo UBND tỉnh xin chủ trương và kinh phí để đầu tư xây dựng.  

- Cử tri xã Đại Cường:  

+ Đề nghị cấp trên có phương án trồng rừng phòng hộ ven sông Vu Gia 

tuyến bờ kè thôn Khương Mỹ: Vấn đề này, tại buổi kiểm tra và làm việc với 

Đảng ủy, UBND xã Đại Cường ngày 15/2/2022 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.  
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+ Đề nghị cấp trên quan tâm có kế hoạch kè đoạn sông 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. 

- Cử tri thị trấn Ái Nghĩa đề nghị cấp trên kịp thời có hướng xử lý Taluy 

cạnh phía Tây của Bệnh viên Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam 

hiện nay có nguy cơ sạt lở cao: Taluy phía Nam và phía Tây của Bệnh viên Đa 

khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam hiện nay có nguy cơ sạt lở caodo 

ảnh hưởng của thời tiết bất thường, có lúc lượng mưa quá lớn thoát nước không 

kịp. UBND huyện xin tiếp thu kiến nghị của cử tri; trong thời gian đến, giao 

UBND thị trấn Ái Nghĩa kiểm tra, xử lý, giải quyết dứt điểm việc lấn chiếm, xây 

dựng trái phép dưới chân taluy, đồng thời chủ trì, phối hợp với Phòng Tài 

nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan làm việc với Bệnh viên Đa khoa 

khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam về xác định ranh giới, tiến hành cắm 

mốc để Bệnh viện xây dựng tường rào bảo vệ đất thuộc Bệnh viện nhằm tránh 

việc sạt lở nguy hiểm đến tính mạng, tài sản của nhân dân. 

4.5. Công trình nước sạch 

- Cử tri xã Đại Chánh, Đại Sơn, Đại Hưng đề nghị cấp trên quan tâm đầu 

tư xây dựng nhà máy nước sạch: Dự án Nhà máy nước Khe Tân được UBND 

tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 674/QĐ-UBND ngày 15/3/2022 phê 

duyệt danh mục dự án nghiên cứu đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đợt 

3/2022; dự án trong quá trình đề xuất UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư 

và sẽ triển khai thực hiện trong thời gian đến để đảm bảo nguồn nước sạch phục 

vụ nhân dân.  

Từ nguồn đầu tư xây dựng nông thôn mới, năm 2021 đã đầu tư xây dựng 

nhà máy cấp nước tại thôn Mậu Lâm, xã Đại Hưng. Đề nghị UBND xã Đại 

Hưng đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành công trình cấp nước cho nhân dân.  

Đối với kiến nghị của cử tri xã Đại Sơn, UBND huyện xin tiếp thu và giao 

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra đề xuất hướng giải quyết 

trong thời gian đến. 

- Cử tri thị trấn Ái Nghĩa:  

+ Đề nghị sớm thực hiện nâng cấp công suất nhà máy nước thị trấn Ái 

Nghĩa để cung cấp nước cho nhân dân: Năm 2021, UBND huyện có Tờ trình số 

387/TTr-UBND ngày 12/11/2021 gửi UBND tỉnh và các sở, ngành của tỉnh đề 

nghị cho chủ trương đầu tư xây dựng Nhà máy nước Ái Nghĩa tại thị trấn Ái 

Nghĩa, huyện Đại Lộc với công suất 10.000m
3
/ngày đêm; theo đó, đề nghị đầu 

tư từ ngân sách nhà nước 60 tỷ đồng hoặc cho chủ trương lập thủ tục hồ sơ để 

lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án với công xuất nêu trên. Sau khi có chủ 

trương đầu tư của tỉnh, UBND huyện sẽ triển khai thực hiện để đáp ứng nhu cầu 

cấp nước cho các hộ dân khu vực thị trấn Ái Nghĩa, xã Đại Hiệp và xã Đại 

Nghĩa và nhu cầu sử dụng nước cho hoạt động thương mại, dịch vụ, sản xuất 

kinh doanh,… trong thời gian đến. 
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+ Thời gian qua, Công ty cấp nước Đại Lộc xây dựng đường ống nước 

sạch vào khu Hòa Đông (bắt nước cho nhân dân với phí từ 1,2 triệu đến 1,3 

triệu đồng/hộ) mức thu này khá cao. Đề nghị cấp trên quan tâm chỉ đạo Công ty 

hỗ trợ cho nhân dân: Để bắt đường ống cung cấp nước cho nhân dân khu Hòa 

Đông, Công ty Cổ phần 6.3 (đơn vị quản lý vận hành Nhà máy nước thị trấn Ái 

Nghĩa) chi phí các khoản như nhân công, vật tư và phụ kiện liên quan. Về đơn  

giá, giá nhân công, áp dụng theo đơn giá của Sở Xây dựng tỉnh, giá vật tư và 

phụ kiện áp dụng đơn giá do Sở Tài chính công bố trên địa bàn tỉnh Quảng 

Nam); bảng báo giá chi tiết được niêm yết tại Nhà máy nước thị trấn Ái Nghĩa. 

Như vậy, đơn giá bắt đường ống cung cấp nước, Công ty thực hiện theo quy 

định. Đối với kiến nghị của cử tri về hỗ trợ chi phí bắt đường ống nước cho nhân 

dân là không có cơ sở xem xét giải quyết. 

4.6. Công trình trường học 

- Cử tri xã Đại Tân đề nghị huyện quan tâm phân bổ kinh phí đầu tư, xây 

dựng nhà đa năng, bếp ăn; công trình vệ sinh xuống cấp không sử dụng được: 

Trường Tiểu học Đoàn Trị đã được đầu tư xây dựng nhà đa năng và đã đưa vào 

sử dụng từ năm 2019. Các hạng mục bếp ăn và công trình vệ sinh đã được đưa 

vào Đề án đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục các trường học trên địa bàn 

huyện giai đoạn 2021-2025 và sẽ được đầu tư vào năm 2023 (Theo Nghị quyết 

số 141/NQ-HĐND ngày 20/10/2021 của HĐND huyện).  

5. Xây dựng nông thôn mới 

- Cử tri xã Đại Phong:  

+ Đề nghị quan tâm phân bổ kinh phí cho địa phương để xây dựng khu 

dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tại thôn Mỹ Phước trong năm 2022: Ngày 

01/4/2022, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có nhận Tờ trình số 

38/TTr-UBND ngày 01/4/2022 của UBND xã Đại Phong đề nghị phê duyệt 

phương án khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thôn Mỹ Phước xã Đại Phong. 

Ngày 06/4/2022, Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện đã ban hành Công 

văn số 12/VPĐPNTM về việc thẩm định phương án xây dựng “Khu dân cư nông 

thôn mới kiểu mẫu” thôn Mỹ Phước xã Đại Phong. Hiện nay, Văn phòng Điều 

phối nông thôn mới huyện đang tổng hợp các ý kiến thẩm định trình UBND 

huyện phê duyệt để địa phương triển khai thực hiện. Về kinh phí thực hiện, hiện 

nay đang chờ HĐND tỉnh thông qua Đề án xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 

tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025. 

+ Đề nghị quan tâm xem xét, tiếp tục hỗ trợ kinh phí để hoàn thiện sân 

vận động trung tâm xã: Công trình sân vận động xã Đại Phong, theo phân cấp 

do UBND xã Đại Phong quản lý, đầu tư xây dựng theo tiêu chí nông thôn mới. 

Tuy nhiên, xét điều kiện của UBND xã Đại Phong còn khó khăn, nên năm 2015, 

ngân sách huyện hỗ trợ 500 triệu đồng để thực hiện đầu tư công trình. Đến nay, 

qua làm việc và kiểm tra hồ sơ, phần kinh phí ngân sách huyện hỗ trợ cùng với 

ngân sách xã chỉ đền bù khoảng 9.000m
2
/13.000m

2
 của sân vận động, việc đền 

bù lúc đó chỉ lập thỏa thuận với người dân, không có phương án của cấp có thẩm 

quyền phê duyệt. Vì vậy, muốn tiếp tục đầu tư hoàn thiện công trình, UBND xã 
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Đại Phong phải chủ động phối hợp với các ngành để tháo gỡ vướng mắc trong 

việc giải phóng mặt bằng vì hiện tại công trình không thể triển khai các bước 

tiếp theo. 

- Cử tri xã Đại Chánh đề nghị cấp trên quan tâm hỗ trợ cho địa phương 

xây dựng nhà văn hóa xã để đáp ứng các yêu cầu trong xây dựng nông thôn 

mới: UBND huyện xin tiếp thu kiến nghị của cử tri, đồng thời, giao UBND xã 

Đại Chánh căn cứ Kết luận số 276/TB-UBND ngày 18/5/2022 của UBND huyện 

tiến hành rà soát, báo cáo đề xuất UBND huyện xem xét giải quyết kiến nghị 

của cử tri về xây dựng nhà văn hóa xã trong thời gian đến.   

6. Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Cử tri xã Đại Cường đề nghị cấp trên tiếp tục quan tâm việc một số nhà 

ở của gia đình chính sách đã bị xuống cấp nhưng chưa có tên trong danh sách 

sửa chữa: Ngày 08/3/2022, UBND huyện đã có Công văn số 896/UBND-VP đề 

nghị UBND các xã, thị trấn thống kê, báo cáo nhu cầu hỗ trợ về nhà ở đối với 

người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ giai đoạn 2021 – 2025, theo 

đó, UBND huyện đã tổng hợp báo cáo tỉnh theo quy định; trong đó, xã Đại 

Cường có 10 nhà xây mới và 53 nhà sửa chữa. 

- Cử tri xã Đại Minh đề nghị cấp trên hỗ trợ kinh phí để nâng cấp nhà lưu 

niệm gia đình liệt sĩ Nguyễn Bùi: UBND huyện đã thống nhất hỗ trợ 250 triệu 

đồng đầu tư nâng cấp nhà lưu niệm gia đình liệt sĩ Nguyễn Bùi; công trình do 

UBND xã Đại Minh làm chủ đầu tư, dự kiến hoàn thành trong năm 2022. 

7. Y tế 

- Cử tri xã Đại Lãnh đề nghị các ngành chức năng xem xét phục hồi việc 

sắp xếp tổ chức của Phòng khám Vùng A trực thuộc Bệnh viện Đa khoa 

KVMNPB Quảng Nam như trước đây: Tại Đề án kiện toàn hệ thống tổ chức y tế 

tỉnh Quảng Nam (ban hành kèm theo Quyết định số 3427/QĐ-UBND ngày 

13/11/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam) Phòng khám vùng A được bàn giao về 

Trung tâm Y tế huyện quản lý.  

Ngày 25/6/2019, UBND tỉnh Quảng Nam có Thông báo số 219/TB-

UBND Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh tại buổi 

làm việc với Phòng khám đa khoa khu vực vùng A thuộc Trung tâm y tế huyện 

Đại Lộc. Theo đó, UBND tỉnh thống nhất Phòng khám đa khoa khu vực vùng A 

điều trị nội trú kể từ ngày 12/6/2019, đồng thời, chỉ đạo Trung tâm y tế huyện 

Đại Lộc tiếp tục thực hiện theo mô hình Đề án đã phê duyệt.  

- Cử tri xã Đại Hiệp đề nghị cấp trên quan tâm đầu tư Trạm Y tế xã Đại 

Hiệp: Qua công tác khảo sát, hiện nay, cơ sở hạ tầng Trạm Y tế xã Đại Hiệp đã 

xuống cấp và Trung tâm Y tế huyện đã đề xuất với Sở Y tế tỉnh Quảng Nam. Tại 

Quyết định số 1467/QĐ-TTg ngày 02/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở 

vùng khó khăn sử dụng vốn ODA của Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) và 

Công văn 3524/SYT-KHTC ngày 26/11/2021 của Sở Y tế tỉnh Quảng Nam về 

việc thống nhất danh sách trạm y tế đề nghị đầu tư “Chương trình đầu tư phát 
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triển mạng lưới y tế vùng khó khăn” sử dụng vốn vay và viện trợ không hoàn lại 

của ADB, dự kiến xây mới 140m
2
, diện tích nâng cấp sửa chữa 190m

2
 với kinh 

phí 2.556.800.000 đồng trong giai đoạn 2021-2026. 

- Cử tri xã Đại Thắng: Hiện nay, thủ tục khám chữa bệnh rườm rà, người 

bệnh muốn đi khám chữa bệnh ở tuyến trên phải mất nhiều thời gian xin giấy 

chuyển tuyến (từ trạm y tế qua bệnh viện ĐKKVMN phía Bắc Quảng Nam cơ sở 

2 rồi mới đến bệnh viện ĐKKVMN phía Bắc Quảng Nam), đề nghị cấp trên 

quan tâm có hướng chỉ đạo: Tại điểm a, khoản 1, Điều 4 Thông tư số 

14/2014/TT-BYT ngày 14/4/2014 của Bộ Y tế 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 cấp xã thuộc hạng 4 (tuyến 4), Bệnh viện Đa khoa khu vực 

miền núi phía Bắc Quảng Nam cơ sở 2 thuộc hạng 3 tuyến tỉnh và Bệnh viện Đa 

khoa khu vực miền núi phía  Bắc Quảng Nam thuộc hạng 1 tuyến tỉnh. 

Vì vậy, theo quy định nêu trên, thì không thể thực hiện việc chuyển tuyến 

từ Trạm Y tế cấp xã thuộc hạng 4 (tuyến 4) đến Bệnh viện Đa khoa khu vực 

miền núi phía  Bắc Quảng Nam thuộc hạng 1 tuyến tỉnh. 

- Cử tri xã Đại Cường đề nghị cấp trên quan tâm nâng cấp sân nền Trạm 

Y tế xã: Hiện nay, từ nguồn kinh phí của Sở Y tế, Trạm Y tế xã Đại Cường đang 

thi công công trình tường rào và đường đi vào Trạm Y tế xã. UBND huyện xin 

ghi nhận kiến nghị của cử tri và giao UBND xã Đại Cường kiểm tra, đề xuất 

UBND huyện xem xét giải quyết kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền.  

Trên đây là nội dung trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Đại Lộc 

phản ánh sau kỳ họp thứ 5, 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 
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