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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
HUYỆN ĐẠI LỘC 
      

      Số:    65/BC-HĐND  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         

Đại Lộc, ngày 01   tháng 10 năm 2019 
 

 
BÁO CÁO 

Tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc 
 cử tri sau kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khoá XI  

 

Thực hiện nhiệm vụ tiếp xúc cử tri theo luật định, sau kỳ họp thứ 11, 

HĐND huyện khoá XI, các Tổ đại biểu HĐND huyện đã phối hợp với Ban 
Thường trực UBMTTQVN các xã, thị trấn tổ chức cho đại biểu HĐND huyện 
tiếp xúc cử tri tại các địa phương. Qua tiếp xúc cử tri ở các điểm của 18 xã, thị 
trấn trên địa bàn huyện, đã có nhiều lượt ý kiến cử tri phát biểu; phần lớn các ý 
kiến, kiến nghị của cử tri đã được các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, lãnh 

đạo và các ngành của địa phương trực tiếp giải thích, giải đáp và trả lời tại các 
buổi tiếp xúc. Tại báo cáo này, Thường trực HĐND huyện chỉ tổng hợp các ý 
kiến, kiến nghị của cử tri chưa được giải thích, giải đáp và trả lời như sau:  

I. Ý kiến cử tri thuộc thẩm quyền của các cơ quan Trung ương, tỉnh 

1. Lĩnh vực công nghiệp, giao thông, đầu tư, xây dựng  
1.1. Điện 

- Cử tri thôn Tập Phước và thôn Thạnh Trung, xã Đại Chánh: Vào năm 
1994, địa phương được cấp trên quan tâm kéo điện sinh hoạt về để phát triển kinh 
tế -xã hội, thời điểm đó lưới điện được kéo đoạn từ trước nhà ông Đỗ Phú Quốc 
(thuộc đội 2, thôn Tập Phước) đến ngõ nhà ông Ngô Nguyện (đội 5, thôn Thạnh 
Trung) toàn bộ tuyến điện này đều đi ngoài đồng ruộng, không đi theo khu dân 
cư. Do vậy, trên 100 hộ dân của 2 thôn này phải kéo điện về nhà để sử dụng cách 
xa trụ chính từ 100 đến 300m, không đảm bảo an toàn, gây nguy hiểm đến tính 
mạng của người dân trong mùa mưa bão (đã có người và gia súc chết do trụ điện 
bằng tre ngã trong mùa mưa). Nay, đề nghị cấp trên quan tâm kéo một đường 
dây điện sinh hoạt 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. 

- Cử tri Tổ đoàn kết số 06, thôn Đại An, Tổ đoàn kết số 01, thôn Hà Tân, xã 

Đại Lãnh; các thôn Nam Phước, An Chánh, Xuân Tây, Phú Phong, Mỹ Nam, xã 

Đại Tân; các thôn Hanh Đông, An Bằng, xã Đại Thạnh; thôn Đại Mỹ, xã Đại 
Hưng; khu Nghĩa Hiệp, Song mỹ, Nghĩa Mỹ, An Đông, thị trấn Ái Nghĩa: Hiện 
nay, tại một số thôn, khu phố nêu trên không có đường điện hạ thế phục vụ sinh 
hoạt vì vậy phải kéo điện bằng những cây trụ tạm bợ, đường dây dài, băng qua rất 
nhiều nhà dân gây nguy hiểm đến tính mạng của rất nhiều hộ dân khi sử dụng 
điện, đặc biệt trong mùa mưa bão. Đề nghị cấp trên quan tâm can thiệp để ngành 
điện bố trí thêm tuyến điện hạ thế tại các địa điểm trên. 
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1.2. Giao thông 

- Cử tri thôn Trường An, xã Đại Quang: Tuyến đường ĐT609 đoạn trước 

Nhà văn hóa thôn Trường An rất thấp, mùa mưa bị ngập nước gây ách tắc giao 
thông. Đề nghị cấp trên quan tâm làm cống thoát nước. 
  - Cử tri xã Đại Đồng: Đề nghị cấp trên quan tâm khơi thông cống rãnh tại 
tuyến đường ĐT609 đoạn từ Cầu Phao đến Trường Tiểu học Nam Trân để tránh 
ngập úng khi mùa mưa đến và gây khó khăn cho việc đi lại, sinh hoạt của nhân 
dân. 

- Cử tri xã Đại Lãnh: Đường ĐT609 đoạn qua xã Đại Lãnh sau khi thi 
công, nền đường và mặt đường hiện cao hơn nhà dân nhưng đơn vị thiết kế, thi 
công không bố trí mương thoát nước dọc, chỉ bố trí một số cống ngang không 
hợp lý dẫn đến nước tràn vào nhà dân sau khi có mưa to. Trước khi thi công 

đường ĐT609, nhân dân nhận thấy bố trí cống thoát nước không phù hợp nên đã 
nhiều lần họp có kiến nghị, vấn đề này vẫn còn gây bức xúc kéo dài trong nhân 
dân. Đề nghị cấp trên quan tâm bổ sung cống dọc ĐT609 để thoát nước được 
thuận lợi, không ảnh hưởng sức khỏe, cuộc sống của nhân dân đồng thời tạo cảnh 
quan môi trường nông thôn mới sạch đẹp. 

- Cử tri xã Đại Nghĩa: Mương thoát nước đường ĐT609 chảy về phía thôn 
Đại Phú gây ảnh hưởng đến môi trường và ngập úng đất sản xuất của người dân. 
Đề nghị cấp trên quan tâm tiếp tục khảo sát và đầu tư xây dựng mương thoát 
nước đấu nối vào hệ thống mương thoát nước dọc đường ĐT609. 

- Cử tri thị trấn Ái Nghĩa: Tại tuyến đường Hùng Vương, thị trấn Ái Nghĩa 
thuộc ĐT609 (đoạn trước nhà hàng Hoa Cau đi xã Điện Hồng) nhiều nắp hố ga bị 
vỡ, lề đường hư hỏng làm mất mỹ quan đô thị, gây tai nạn cho người đi bộ, đề 
nghị các ngành chức năng nhanh chóng khắc phục để đảm bảo an toàn cho người 
dân.  

- Cử tri xã Đại An: Tuyến đường ĐT609B đoạn từ thôn Giao Thủy đến 
thôn 4, xã Đại Hòa sau khi cầu Giao Thủy lưu thông mật độ xe cộ và người đi lại 
đông đúc. Đề nghị cấp trên quan tâm mở rộng tuyến đường trên. 

1.3. Kè chống sạt lở 

- Cử tri xã Đại Hòa: Bờ sông Thu Bồn đoạn dưới cầu Giao Thủy hằng năm 
bị sạt lở do lũ lụt. Đề nghị các cơ quan chức năng quan tâm sớm thực hiện kè 
sông để người dân ổn định cuộc sống. 

- Cử tri thị trấn Ái Nghĩa: Qua các mùa mưa lũ, bờ Tây sông Vu Gia bị sạt 
lở làm ảnh hưởng đến khu dân cư. Đề nghị có chủ trương đầu tư xây dựng công 
trình kè bờ Tây sông Vu Gia để đảm bảo an toàn và ổn định cuộc sống cho người 
dân tại khu vực này. 

- Cử tri các xã Đại Minh, Đại Phong: Tiếp tục đề nghị có biện pháp kè 
sông thuộc khu vực từ thôn Mỹ Hảo, xã Đại Phong đến thôn Ấp Bắc, Phước 
Bình, xã Đại Minh. Trong thời gian đến, nếu không có biện pháp kịp thời khi đến 
mùa mưa sẽ gây sạt lở, mất đất sản xuất ảnh hưởng đến đời sống của người dân. 
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- Cử tri thôn Đại Phú, xã Đại Nghĩa: Hiện nay, bờ kè sông Vu Gia đoạn 
qua Đại Phú đã bị sạt lở một số điểm, đề nghị cơ quan chức năng quan tâm có kế 

hoạch sửa chữa.  
2. Môi trường 

Cử tri xã Đại Sơn: Nhà máy xi măng Xuân Thành đóng trên địa bàn huyện 
Nam Giang sát ranh với xã Đại Sơn, mỗi khi nhà máy hoạt động thải bụi ra làm 
ảnh hưởng đời sống nhân dân ở gần. Đề nghị các cơ quan chức năng quan tâm 
giải quyết. 

II. Ý kiến cử tri thuộc thẩm quyền của UBND huyện 

1. Nông nghiệp - phát triển nông thôn 

- Cử tri xã Đại Hồng:  

+ Do ảnh hưởng từ việc mở đường lên khu du lịch Bằng Am, qua các mùa 
mưa, cát, đá bị sạt lở xuống bồi lấp lòng hồ Cây Xoay, Khe Bò gây thiếu nước 
nghiêm trọng ảnh hưởng đến việc phục vụ sản xuất nông nghiệp tại 02 cánh đồng 
lúa thôn Lập Thuận và thôn Ngọc Kinh Đông với diện tích 35 ha. Đề nghị cấp 
trên quan tâm cho nạo vét 02 lòng hồ này để chứa nước phục vụ sản xuất trong 
thời gian đến. 

+ Xã Đại Hồng đã được công nhận xã nông thôn mới vào năm 2015. Trong 
sản xuất nông nghiệp, diện tích đất màu của xã gần 380 ha, tuy nhiên, việc xây 
dựng điện thủy lợi hóa đất màu và đường giao thông nội đồng còn quá ít chưa 
phát huy hết hiệu quả sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã. Kính đề nghị cấp trên 

tiếp tục quan tâm hỗ trợ kinh phí để xây dựng thêm các đường điện thủy lợi hóa 
đất màu và xây dựng thêm giao thông nội đồng để phục vụ sản xuất.  

- Cử tri các xã Đại Hòa, Đại Minh, Đại Quang: Hiện nay, trên thị trường 
xuất hiện nhiều loại thuốc bảo vệ thực vật và phân bón kém chất lượng, giá cả 
không ổn định. Đề nghị cấp trên quan tâm quản lý, kiểm soát và xử lý. 

- Cử tri xã Đại An: Hiện nay, hàng nông sản của người dân làm ra giá cả 
bấp bênh. Đề nghị các cơ quan chức năng quan tâm đến đầu ra của sản phẩm. 

- Cử tri xã Đại Hiệp:  
+ Hiện nay, diện tích các cánh đồng của các thôn Phú Mỹ, Phú Hải, Phú 

Trung và Phú Qúy đường giao thông nội đồng, kênh mương thủy lợi chưa được 
quan tâm đầu tư. Đề nghị cấp trên quan tâm hỗ trợ. 

+ Năm 2017, cử tri xã Đại Hiệp đã có kiến nghị về việc quan tâm, tạo điều 
kiện hỗ trợ kinh phí nâng cấp Trạm bơm Đồng Miếu và UBND huyện đã trả lời 
cho cử tri là “tiếp thu ý kiến của cử tri và sẽ giao cho ngành chức năng lập kế 
hoạch đầu tư trong thời gian đến”. Nhưng đến nay, việc xây dựng Trạm bơm 
Đồng Miếu vẫn chưa được thực hiện. Đề nghị UBND huyện và các ngành quan 
tâm thực hiện vì diện tích lúa tại khu vực này hiện nay thiếu nước trầm trọng gây 
thất thu cho nhân dân. 
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- Cử tri thôn Hòa Thạch, xã Đại Quang: Hiện nay, đất sản xuất lúa ở sau 
Công ty TNHH Đại Hòa bị bỏ hoang khoảng 5ha. Đề nghị cấp trên quan tâm có 
chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất để nhân dân chuyển đổi hướng canh 
tác trên diện tích đất này. 

- Cử tri các xã Đại Chánh, Đại Thạnh, Đại Thắng: Đề nghị cấp trên tăng 
cường việc quản lý các lò giết mổ gia súc tập trung (theo chủ trương của huyện 
trước đây là mỗi vùng A,B,C chỉ cho phép xây dựng một lò mổ). Tuy nhiên, trên 

thực tế tình hình giết mổ gia súc vẫn còn tự do, không đưa vào lò mổ tập trung, 

không có sự kiểm soát của cơ quan chức năng, tình hình này dễ dẫn đến việc phát 

sinh và lây lan dịch bệnh trên đàn gia súc, nhất là hiện nay dịch tả lợn Châu Phi 

đang xảy ra.  
  - Cử tri các thôn Lộc Phước, Lâm Tây, xã Đại Đồng: Đề nghị các cấp quan 
tâm hỗ trợ ngân sách khai thông mương rút úng từ Bàu Mưng đến Cầu Chiêm với 
chiều dài 3km do quá trình bồi lấp cản dòng chảy gây ngập úng cho 34 ha không 
sản xuất được. 

- Cử tri xã Đại Tân: Hiện nay, tuyến tiêu chính thuộc hệ thống mương tiêu 

Đại Phong, Đại Minh, Đại Thắng đã được nạo vét kênh từ rộc Tân Quy đến cầu 
Khe Gai xã Đại Thắng, riêng đoạn đi qua xã Đại Tân (từ Rộc ông Cưu đến giáp 
xã Đại Thắng) bị xuống cấp, sạt lở, bồi lấp nên mỗi khi trời mưa, kênh không thể 
tiêu thoát nước gây ngập úng một số diện tích làm ảnh hưởng đến sản xuất của bà 
con khu vực này. Đề nghị UBND huyện và các ngành chức năng tiếp tục quan 
tâm hỗ trợ kinh phí để nạo vét đoạn kênh này. 

- Cử tri xã Đại Thắng: Đề nghị cấp trên cần quan tâm hỗ trợ cơ chế đẩy 
mạnh việc tích tụ ruộng đất và xây dựng các mô hình liên kết sản xuất quy mô 
lớn trong nông nghiệp để giải quyết tình trạng nhân dân không thiết tha với đất 
ruộng. 

- Cử tri xã Đại Nghĩa:  
+ Diện tích đất màu (khoảng 70 ha) của người dân xã Đại Nghĩa ở phía bên 

kia sông, hiện nay chưa có điện để phục vụ sản xuất, nhân dân gặp rất nhiều khó 
khăn. Đề nghị UBND huyện quan tâm.  

+ Tuyến mương tưới phục vụ sản xuất đất lúa diện tích 40ha tại thôn Nghĩa 
Tây đã hư hỏng nặng rất khó khăn trong việc tưới tiêu phục vụ sản xuất. Đề nghị 
UBND huyện sớm có kế hoạch đầu tư. 

2. Tài nguyên - đất đai 
- Cử tri xã Đại Hồng: Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 

các hộ di dời còn quá chậm, cử tri đã nhiều lần kiến nghị nhưng chưa được giải 
quyết. Kính đề nghị UBND huyện và các ngành chức năng sớm giải quyết cho 
nhân dân. 

- Cử tri xã Đại Hòa: Bến cát ở trên địa bàn xã nhưng khi nhân dân của xã có 

nhu cầu mua cát để xây dựng thì giá bán rất cao. Đề nghị các cơ quan chức năng 
can thiệp quản lý giá cát để tránh thiệt thòi cho người dân. 
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- Cử tri xã Đại Hiệp: Diện tích đất trước đây Nhà nước cấp cho người dân 
làm nhà ở được ghi trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là đất thổ cư, đến 
nay, khi người dân thực hiện việc tách thửa thì buộc người dân phải nộp tiền để 
chuyển đổi từ đất thổ cư sang đất ở. Đề nghị UBND huyện và các cơ quan chức 
năng giải thích cụ thể cho người dân rõ về nội dung này, đồng thời có quy định 
cụ thể để người dân không bị thiệt thòi. 

- Cử tri các thôn Tam Hòa, Trường An, xã Đại Quang: Đề nghị cơ quan 
chức năng kiểm tra và có biện pháp xử lý tình trạng khai thác cát trái phép trên 

địa bàn xã. 

- Cử tri xã Đại Hưng: Đề nghị cấp trên quan tâm việc cấp Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất ở lần đầu cho nhân dân. 

- Cử tri xã Đại Phong: Công ty TNHH vật liệu xây dựng Hiệp Hưng đang 
khai thác cát trên địa bàn xã Đại Phong, nhưng công ty khai thác quá sâu, gây sạt 
lở đất sản xuất của nhân dân. Đề nghị ngành cấp trên sớm can thiệp. 

- Cử tri các thôn Mỹ An, Trường An, Song Bình, xã Đại Quang; xã Đại 

Cường: Đề nghị UBND huyện, các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm việc 

điều chỉnh trang 4 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa cho 

nhân dân.  

- Cử tri thị trấn Ái Nghĩa:  
+ Cử tri khu Song Mỹ: Hiện nay, diện tích đất xâm canh của nhân dân thị 

trấn tại cánh đồng Đại An, Đại Hòa chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất nông nghiệp, một số hộ dân xã Đại An, Đại Hòa khai thác, chuyển mục 
đích sử dụng, lấn chiếm một số diện tích. Đề nghị các ngành chức năng phối hợp 
giải quyết để nhân dân yên tâm sản xuất. 

+ Cử tri Huỳnh Bảy (khu Nghĩa Hiệp): Thời gian tiếp nhận và giải quyết 
hồ sơ liên quan đến đất đai; công tác giải quyết khiếu nại trên lĩnh vực đất đai của 
các cơ quan chức năng của huyện còn chậm. Đề nghị HĐND, UBND huyện xem 
xét và cho ý kiến về việc gia đình ông có mảnh vườn sử dụng ổn định trước năm 
1975 đến nay, nhưng chưa đăng ký được quyền sử dụng đất; gia đình ông đã gửi 
hồ sơ và đơn khiếu nại đến Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất thời gian đã 
hơn 4 tháng mà chưa được giải quyết và hướng dẫn để thực hiện các thủ tục có 
liên quan tiếp theo.   

3. Môi trường 

- Cử tri xã Đại An: Đề nghị các ngành chức năng có hướng di dời nghĩa 
trang nhân dân ra khỏi khu dân cư. 

- Cử tri xã Đại Hiệp: Diện tích đất Nhà nước giao cho Hạt quản lý đường bộ 
14B (đã giải thể) quản lý thuộc thôn Phú Mỹ đang bỏ hoang và không có cơ quan 
quản lý. Hiện nay, một số người dân tận dụng để chứa phế phẩm, rác thải gây ô 
nhiễm môi trường. Đề nghị cấp trên thu hồi diện tích đất nêu trên giao cho 
UBND xã quản lý và sử dụng có hiệu quả. 
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- Cử tri các xã Đại Quang, Đại Nghĩa: Đề nghị các cấp có biện pháp xử lý 
dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường từ việc sản xuất của các Công ty cổ phần 
Prime Đại Lộc, Công ty TNHH Đại Hòa, Công ty TNHH chế biến Cao su Đà 
Nẵng, Công ty TNHH chế biến thủy hải sản Hải Thành Công. 

- Cử tri xã Đại Quang: Nhà máy Tràng Thạch Đại Lộc sản xuất gây khói 

bụi làm ảnh hưởng đến người dân gần khu vực nhà máy. Đề nghị cấp trên kiểm 
tra và có biện pháp giải quyết. 

- Cử tri xã Đại Chánh: Đề nghị huyện và các ngành chức năng của huyện 
thường xuyên, kiểm tra hoạt động của Công ty TNHH Thái Việt Agri Group và 

Công ty cổ phần NLSH Tùng Lâm vì khi vào mùa mưa tình hình môi trường ở 
đây không đảm bảo, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân. 

-  Cử tri các thôn Nam Phước, An Chánh, xã Đại Tân; xã Đại Phong: Đề 
nghị UBND huyện và các ngành chức năng cần tăng cường kiểm tra đột xuất hoạt 
động của Công ty Cổ phần NLSH Tùng Lâm để kịp thời phát hiện và xử lý tình 
trạng xả thải không qua xử lý của Công ty làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng 
đến đời sống nhân dân.  

- Cử tri thôn Mỹ Nam, xã Đại Tân: Trang trại chăn nuôi heo của ông Võ 
Ngọc Sơn hoạt động bốc mùi hôi thối gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe 
của người dân. Mặc dù, thời gian qua cử tri đã kiến nghị nhiều lần, các ngành 

chức năng của huyện cũng đã về kiểm tra và xử lý, nhưng tình trạng này vẫn tiếp 
tục diễn ra. Đề nghị UBND huyện và các ngành chức năng xử lý. 

- Cử tri xã Đại Nghĩa: Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại và Dịch vụ 
Rồng Bay đang hoạt động trên địa bàn xã, trong quá trình sản xuất trực tiếp thải 
chất thải ra môi trường gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Đề nghị 
UBND huyện và các ngành chức năng cần kiểm tra, giám sát việc xả thải của 
Công ty này. 

4. Lĩnh vực công nghiệp, giao thông, đầu tư, xây dựng  
4.1. Giao thông 

- Cử tri xã Đại Minh:  
+ Đề nghị UBND huyện quan tâm tiếp tục đầu tư xây dựng các đoạn 

đường còn lại của tuyến đường ĐH4.ĐL đoạn từ xóm mới di dời đến hết thôn Ấp 
Trung (cũ). 

+ Khu tái định cư Ấp Trung hiện nay chưa có hệ thống thoát nước nên vào 
mùa mưa thường xảy ra đọng ứ nước khó khăn trong việc đi lại của người dân, 
gây ô nhiễm môi trường. Đề nghị đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước tại khu 
vực này. 

- Cử tri xã Đại Hưng: Đường ĐH13.ĐL trên địa bàn xã giáp với đường 
ĐT609 lòng lề đường còn hẹp. Đề nghị cấp trên quan tâm mở rộng tuyến đường 
nêu trên để việc đi lại của người dân được thuận lợi hơn. 
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- Cử tri thôn Hội Khách Đông, xã Đại Sơn: Đường ĐH12.ĐL đoạn giáp 
ranh xã Đại Lãnh và xã Đại Sơn có lòng đường hẹp và nhiều đoạn gấp khúc làm 

ảnh hưởng tầm nhìn của người dân khi tham gia giao thông. Đề nghị cơ quan 
chức năng quan tâm mở rộng hành lang tuyến và ủi thẳng các đoạn gấp khúc này. 

- Cử tri xã Đại Cường: Đề nghị UBND huyện và các ngành chức năng 
quan tâm xây dựng tuyến đường ĐH17.ĐL từ thôn Lâm Yên (Ấp Trung cũ), Đại 

Minh đến thôn Phú Mỹ (Hóa Phú cũ), xã Đại An để phục vụ nhân dân tham gia 

giao thông. 

- Cử tri xã Đại Chánh: Vừa qua, cấp trên quan tâm đầu tư nâng cấp tuyến 
đường ĐH10.ĐL (đoạn từ ngã ba Bưu điện xã đến cơ quan UBND xã Đại Chánh) 
được 1.030m để thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và đi lại của nhân dân. 
Tuy nhiên, hiện nay trên tuyến đường này có 01 cây cầu bản xây dựng vào năm 
2002, rộng 3,5 m (còn gọi là cầu Cây gạo) nay đã xuống cấp gây nguy hiểm cho 
người dân và phương tiện qua lại (vì cầu hẹp, trọng tải thấp). Vậy, cử tri đề nghị 
cấp trên quan tâm đầu tư 01 cây cầu mới tương xứng với mặt đường mới vừa thi 
công (rộng 7,5m) để thuận lợi cho giao thông và phát triển kinh tế- xã hội tại địa 
phương. 

- Cử tri xã Đại Thạnh: Đề nghị cấp trên quan tâm nâng cấp tuyến đường 
ĐH9.ĐL đoạn từ xã Đại Thạnh qua Đại Chánh. 

- Cử tri xã Đại Thắng: Đề nghị cấp trên quan tâm đầu tư tuyến đường đi 
vào nghĩa trang nhân dân Gò Hầm (thuộc xã Đại Tân, được quy hoạch là nghĩa 
trang nhân dân của các xã vùng B), vì hiện nay khi an táng đi lại khó khăn. 

- Cử tri thị trấn Ái Nghĩa:  
+ Những năm qua, hệ thống hố ga, cống thoát nước các tuyến đường Hùng 

Vương, Nguyễn Tất Thành do chưa được nạo vét nên hiệu quả thoát nước không 
cao dẫn đến ứ đọng, bốc mùi hôi thối. Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra và 

tiến hành nạo vét, khơi thông trong thời gian đến. 
+ Tình trạng các xe tải loại lớn (30-40 tấn) chở đất, cát, xi măng,… chạy 

vào các tuyến đường nội thị có mật độ phương tiện tham gia giao thông rất cao 

của thị trấn (nhất là các tuyến Nguyễn Tất Thành, Huỳnh Ngọc Huệ, Quang 
Trung, Đỗ Đăng Tuyển) gây nguy hiểm cho người dân, nhất là vào giờ cao điểm. 
Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng khảo sát, điều tiết giao 
thông, kẻ vạch giới hạn làn đường, hạn chế tốc độ, cấm các loại xe tải lớn đi vào 
nội thị trong giờ cao điểm.   

+ Đề nghị huyện có cơ chế hỗ trợ nhân dân thị trấn Ái Nghĩa làm đường bê 
tông giao thông nông thôn ở các tổ dân cư, liên khu, liên xóm, hiện nay còn nhiều 
tuyến đường chưa được bê tông hóa, nhu cầu tại thị trấn rất nhiều nhưng chỉ tiêu 
phân bổ năm 2019 còn hạn chế.  

- Cử tri xã Đại Quang: Hiện nay, đường ĐH18.ĐL có nền đường cao, xe 
tải qua lại nhiều, mặt đường đã hư hỏng gây nguy hiểm cho việc đi lại của người 
dân. Đề nghị cấp trên đóng barie tuyến đường trên để giảm tải trọng của xe tải. 
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4.2. Công trình thủy lợi 
- Cử tri xã Đại Hòa:  

+ Hiện nay, lượng nước tại Bàu Thạch Bộ không đủ tưới cho các diện tích 

đất nông nghiệp. Đề nghị cấp trên quan tâm hỗ trợ kinh phí để nạo vét lòng Bàu 

Thạch Bộ. 
+ Hiện nay, các tuyến kênh chính từ Trạm bơm Bàu Thạch Bộ đến làng 

Lộc Bình phục vụ sản xuất trên địa bàn xã đã xuống cấp. Đề nghị cấp trên quan 
tâm hỗ trợ kinh phí để nâng cấp tuyến kênh nêu trên. 

4.3. Công trình chợ nông thôn 

- Cử tri xã Đại Hồng: Chợ chiều Hòa Hữu nằm dọc hai bên Quốc lộ 14B, 

nguy cơ xảy ra tai nạn rất cao. Đề nghị cấp trên quan tâm hỗ trợ kinh phí xây 
dựng chợ mới để phục vụ nhân dân. 

4.4. Công trình nước sạch 

- Cử tri xã Đại Hồng: Hiện nay, xã Đại Hồng có gần 2.000/2.700 hộ đang 
dùng nước tự chảy từ Khe Lim, Khe Bò, Khe Hóc Chùa, nhưng do thời tiết nắng 
nóng kéo dài, các khe suối nước khô cạn, nhân dân phải đi chở nước từ các thôn 
ven sông về phục vụ sinh hoạt rất vất vả. Đề nghị các cấp quan tâm, hỗ trợ xây 
dựng công trình nước sạch từ nguồn nước sông Vu Gia phục vụ cho nhân dân 
toàn xã. 

- Cử tri thôn Quảng Huệ, xã Đại Minh; các thôn Đồng Chàm, Tân Đợi, xã 

Đại Sơn; xã Đại An; xã Đại Hưng; xã Đại Chánh; xã Đại Thạnh: Đề nghị cấp trên 
quan tâm hỗ trợ công trình nước sạch cho nhân dân. 

- Cử tri xã Đại Lãnh: Thực hiện chủ trương di dời sạt lở ven sông giai đoạn 
1998-1999, xã Đại Lãnh bố trí dân cư vào khu vực làng Hà Dục Bắc, trên triền 
núi, những năm gần đây người dân thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng, các giếng 
đào trong làng đều cạn kiệt vào mùa khô. Đề nghị cấp trên quan tâm hỗ trợ công 

trình nước sạch để phục vụ nhu cầu thiết yếu của nhân dân làng Hà Dục Bắc. 
- Cử tri thị trấn Ái Nghĩa: Đề nghị cơ quan chức năng có giải pháp nâng 

cấp công suất nhà máy nước Đại Lộc để cung cấp nước sạch đến nhân dân các 
khu Hòa Đông, Song Mỹ, An Đông,…vì hiện nay ở thị trấn nhưng chưa có nước 
sạch để phục vụ sinh hoạt. Đồng thời, tăng cường kiểm tra chất lượng nguồn 
nước của nhà máy nước Đại Lộc, nước có lúc bị đục, có mùi; kiểm tra chất lượng 
nước của các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, nước lọc bình 20 lít và có 
thông tin chính xác cho người dân biết về chất lượng các nguồn nước nói trên để 
người dân yên tâm sử dụng.  

4.5. Công trình trường học 

- Cử tri xã Đại Phong: Nhà ăn của Trường Tiểu học Trần Đình Tri đã 
xuống cấp. Hiện nay, nhà trường đang tận dụng phòng học để làm nơi ăn tạm thời 
cho học sinh bán trú. Đề nghị cấp trên quan tâm, tạo điều kiện trong thời gian 
đến. 
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- Cử tri xã Đại Cường: Đề nghị UBND huyện bố trí kinh phí nâng cấp các 

phòng học, nhà ăn bán trú, nhà xe tại trường Tiểu học Đại Cường (Cơ sở Đỗ Văn 
Quả) vì hiện nay xuống cấp nghiêm trọng.  

4.6. Quản lý trật tự xây dựng 

Cử tri thị trấn Ái Nghĩa: Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành có liên 
quan tăng cường hiệu quả hoạt động quản lý trật tự đô thị, quản lý vỉa hè, trật tự 
xây dựng, kiến trúc đô thị theo quy định. Hiện nay, vi phạm trên lĩnh vực này còn 
nhiều nhưng chưa được xử lý triệt để. 

4.7. Công trình văn hóa, thể thao  

Cử tri thị trấn Ái Nghĩa: Đề nghị HĐND, UBND huyện có cơ chế, giải 
pháp hỗ trợ nguồn lực, kinh phí để xây dựng thị trấn Ái Nghĩa đạt tiêu chí đô thị 
loại 4 theo Nghị quyết Huyện ủy đã đề ra. Tạo điều kiện để địa phương xây dựng 
Nhà văn hóa, Sân vận động thị trấn Ái Nghĩa đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị và 
phục vụ nhu cầu chính đáng của nhân dân.  

5. Y tế 

- Cử tri thôn Trường An, xã Đại Quang: Trong thời gian gần đây, số người 
dân ở trong thôn mắc bệnh ung thư tăng lên. Đề nghị cấp trên kiểm tra để tìm 

nguyên nhân. 

- Cử tri xã Đại Sơn: Đề nghị UBND huyện can thiệp việc Phòng khám Đa 
khoa khu vực vùng A hiện nay giao về Trung tâm Y tế huyện Đại Lộc quản lý 
không đảm bảo thuốc bảo hiểm y tế cho người dân vùng A. Đề nghị giao lại cho 
Bệnh viện Đa khoa KVMNPB Quảng Nam quản lý để đảm bảo cấp thuốc cho 
người dân. 

- Cử tri xã Đại Nghĩa: Hiện nay, Bảo hiểm y tế tự nguyện được nhân dân 
mua rất nhiều nhưng nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu là Trung tâm Y tế 
huyện, người dân đến khám thì điều kiện của Trung tâm y tế huyện không đảm 
bảo, người dân xin chuyển lên tuyến trên thì Trung tâm Y tế huyện không cho. 
Đề nghị UBND huyện quan tâm. 

6. Giáo dục và Đào tạo 

Cử tri xã Đại Nghĩa: Đề nghị các ngành chức năng quản lý chặt chẽ hơn 
nữa việc dạy thêm, học thêm theo đúng quy định. 

7. Lao động - Thương binh và Xã hội 
- Cử tri xã Đại Hiệp: Đề nghị chấn chỉnh tình trạng người thực hiện cấp 

tiền trợ cấp hằng tháng cho người già và chế độ bảo trợ tại điểm Bưu điện văn 
hóa xã vừa thực hiện nhiệm vụ vừa bán hàng cá nhân gây phiền nhiễu cho người 
dân. 

- Cử tri các xã Đại Minh, Đại An: Đề nghị tiếp tục hỗ trợ kinh phí xây 
dựng nhà ở cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng khó khăn 

về nhà ở. 
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- Cử tri xã Đại Thắng, Đại Tân: Trên địa bàn hai xã còn nhiều nhà ở chính 
sách đã được khảo sát đưa vào xây mới và sửa chữa theo Quyết định 
22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ, nhưng hiện nay, các 

ngôi nhà này đã xuống cấp. Đề nghị cấp trên quan tâm sớm hỗ trợ kinh phí để các 
hộ này có chỗ ở ổn định trước mùa mưa, bão sắp đến. 

8. Văn hóa 

Cử tri xã Đại Nghĩa: Công trình tưởng niệm Phong trào chống sưu, thuế 
năm 1908 đã được đầu tư xây dựng tại Đình Làng Phiếm Ái 1. Tuy nhiên, tấm 
bia ghi danh tại di tích này kích thước quá nhỏ, không mang tầm vóc là di tích 
lịch sử cấp Quốc gia. Đề nghị cấp trên quan tâm xem xét. 

9. An ninh, trật tự 

  Cử tri thị trấn Ái Nghĩa: Hiện nay, có nhiều tờ rơi, quảng cáo dán khắp nơi 
về cho vay không cần thế chấp, mang tiền đến tận nhà, có biểu hiện cho vay nặng 
lãi, đòi nợ thuê. Đề nghị các ngành chức năng theo dõi, kiểm tra, xử lý nghiêm để 
tránh các hậu quả xấu về sau. 

10. Tổ chức và hoạt động thôn, khu phố 

- Cử tri xã Đại Nghĩa: Vừa qua, thực hiện chủ trương của tỉnh Quảng Nam 
về việc sáp nhập thôn, tại Đại Nghĩa thôn An Lợi Tây được sáp nhập từ 3 thôn 
Đại An, Đại Lợi, Hòa Tây, nhưng do điều kiện tự nhiên thôn Đại An cách xa 
không liền kề với hai thôn Đại Lợi, Hòa Tây nên công tác điều hành của Trưởng 
thôn gặp rất nhiều khó khăn. Theo quy định của Thông tư số 14/2018/TT-BNV 

ngày 03/12/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt 
động của thôn, tổ dân phố thì thôn Đại An đủ điều kiện thành một thôn, đề nghị 
cấp trên nghiên cứu tách ra. 

- Cử tri thị trấn Ái Nghĩa:  

+ Sau khi thực hiện theo Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 

của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thành lập, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc các 
xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, tại thị trấn Ái Nghĩa các khu 
mới sáp nhập có từ 2 đến 3 nhà văn hóa khu nhưng một số hạng mục thiết chế 
văn hóa lại xuống cấp không thể sử dụng, đồng thời cũng không thể đầu tư sửa 
chữa, nâng cấp. Đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm, xem xét có giải pháp khắc 
phục tình trạng vừa thừa vừa thiếu này để phục vụ tốt hơn nhu cầu sinh hoạt, hội 
họp của nhân dân tại các khu mới được sáp nhập.  

+ Hiện nay, các chi hội, đoàn thể khu sau khi cắt các khoản phụ cấp, đã 
hoạt động cầm chừng, thậm chí có chi hội không tổ chức hoạt động được. Trong 
khi đó, các khoản chỉ tiêu vận động cấp trên đưa xuống cao sẽ dẫn đến một số 
hội, đoàn thể khu thực hiện không đảm bảo, gây ảnh hưởng phong trào chung. Đề 
nghị cấp trên quan tâm.   
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Trên đây là báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp 
xúc cử tri của các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện sau kỳ họp thứ 11, Hội đồng 
nhân dân huyện khóa XI./. 

 

Nơi nhận: 
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện; 
- Các Ban của HĐND huyện; 
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN các xã, thị trấn; 
- Đại biểu HĐND huyện; 
- CVP, PCVP; 

- Lưu: VT, CVHĐ. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
(Đã ký) 

 
 

Võ Đình Tài 

 


