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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐẠI LỘC 

      

      Số:  80/BC-HĐND  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         

Đại Lộc, ngày  30  tháng 9  năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri                                                        

sau kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khoá XI  

 

Thường trực HĐND huyện tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ 

họp thứ 13, HĐND huyện khoá XI 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 Tổ đoàn kết số 06, thôn Đại Mỹ, xã Đại Hưng; thôn An Chánh, xã 

Đại Tân; thôn Phú Xuân, Phú Bình, xã Đại Thắng: Hiện nay, còn rất nhiều hộ dân 

phải kéo điện rất xa gây khó khăn trong sinh hoạt; mùa mưa bão dễ bị gãy đổ, đứt 

dây điện làm mất an toàn. Đề nghị cấp trên quan tâm khảo sát và đầu tư thêm trụ 

và đường dây điện để nhân dân tại khu vực này được kéo điện gần hơn và đảm 

bảo an toàn trong mùa mưa bão. 

- Cử tri xã Đại Chánh: Hiện nay, đa số các trụ điện của Điện lực Đại Lộc 

đều bố trí dọc đường nhưng không theo quy hoạch gây khó khăn cho địa phương 

bố trí dân cư và các công việc phục vụ cho xây dựng nông thôn mới. Đề nghị 

điện lực xem xét, bố trí lại hệ thống trụ điện trên địa bàn xã. 

 - Cử tri xã Đại Cường: Hiện nay, một số trạm biến áp của ngành điện lực 

được lắp đặt trước nhà dân tại khu trung tâm xã, nơi có đông dân cư và người dân 

đi lại nhiều gây mất an toàn điện và tính mạng của người dân. Đề nghị ngành 

điện lực di dời các trạm biến áp này đến địa điểm khác để đảm bảo an toàn cho 

người dân. 

 - Cử tri xã Đại An: Đề nghị ngành điện lực thay đổi đường dây trung thế từ 

dây trần qua dây bọc đoạn từ ngã tư thôn Quảng Quế đi thôn Phú Phước để đảm 

bảo an toàn cho người dân. 

- Cử tri xã Đại Thắng: Hiện nay, trên địa bàn các thôn Phú Bình, Phú Xuân 

xã Đại Thắng có một số trụ điện nằm sát hành lang đường dễ gây tai nạn cho 

người tham gia giao thông đề nghị ngành điện quan tâm di dời các trụ điện này. 

1.2. Giao thông 

- Cử tri xã Đại Quang: Tuyến đường ĐT609 từ thị trấn Ái Nghĩa lên đến 

cầu chui Đại Đồng được UBND tỉnh đầu tư nâng cấp trong thời gian qua, nhưng 

đoạn đường từ Cầu Chìm lên đến thôn Phú Hương, xã Đại Quang lâu nay chưa 

được đầu tư nâng cấp. Vì vậy, kiến nghị UBND tỉnh xem xét đầu tư nâng cấp 

đoạn đường này để cho các phương tiện lưu thông trên tuyến đường được đảm 

bảo. 
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- Cử tri xã Đại Hiệp: Đề nghị các ngành chức năng của huyện quan tâm 

can thiệp với đơn vị thi công đường ĐT609 đoạn từ ngã ba Đại Hiệp đi Hòa 

Đông nên xem xét lại việc đấu ống nước vào cống của đường vì hiện nay, có 

nhiều nhà dân thấp hơn mặt đường, nếu không cho đấu nối thì vườn và nhà của 

người dân tại khu vực nêu trên sẽ bị ngập. 

1.3. Công trình thông tin - truyền thông 

Cử tri các xã Đại Thạnh, Đại Chánh, Đại Phong và Đại An: Đề nghị các 

nhà mạng viễn thông kiểm tra hệ thống dây cáp kéo trên địa bàn 04 xã này, vì 

hiện nay một số đoạn sà xuống đường gây mất an toàn giao thông, mất mỹ quan. 

Đề nghị các đơn vị trên sớm khắc phục để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão 

sắp đến. 

2. Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Cử tri xã Đại Đồng: Việc xây dựng nhà ở chính sách theo Nghị quyết 

11/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam 

về quy định mức hỗ trợ đối với người có công với cách mạng về nhà ở trên địa 

bàn tỉnh Quảng Nam phân bổ cho xã Đại Đồng quá ít, trong khi nhu cầu xây 

dựng nhà ở cho đối tượng người có công với cách mạng trên địa bàn xã còn 

nhiều. Đề nghị cấp trên quan tâm phân bổ thêm theo yêu cầu của địa phương. 

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

1. Nông nghiệp - phát triển nông thôn 

- Cử tri xã Đại Hồng: 

+ Đề nghị các cấp quan tâm hỗ trợ kinh phí để có kế hoạch nạo vét lòng hồ 

chứa nước Cây Xoay và Khe Bò. 

+ Đề nghị UBND huyện chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công mương tiêu 

úng từ thôn Phước Lâm đến thôn Lập Thuận theo thiết kế. 

- Cử tri xã Đại Nghĩa: 

+ Cử tri thôn Nghĩa Tây: Hiện nay, UBND huyện đang triển khai xây dựng 

mương thoát nước đoạn từ Đại Quang đi Đại Nghĩa đổ ra bàu Dinh Ông. Nhân 

dân Nghĩa Tây đã nhiều lần có ý kiến và không thống nhất mương nước này đổ ra 

bàu Dinh Ông sợ ảnh hưởng đến môi trường. Đề nghị UBND huyện tổ chức đối 

thoại với người dân. 
 

 + Cử tri thôn Phiếm Ái 1, Phiếm Ái 2: Vào năm 2017, UBND huyện đầu 

tư xây dựng bê tông hóa tuyến mương từ Nghĩa Phước đi Thổ Sa do thiết kế lòng 

mương hẹp, thành mương thấp nên mỗi khi máy bơm vận hành là bị tràn nước 

không đến được ruộng, cử tri có ý kiến và được các ngành chức năng khắc phục 

cơi thành mương lên 0,3m nhưng vẫn không khắc phục được. Hiện nay, tuyến 

mương này phục vụ tưới cho gần 8 ha, chiều dài tuyến mương gần 4km nên thời 

gian tưới dài không kịp thời cho mùa vụ. Đề nghị các ngành chức năng của huyện 

tổ chức khảo sát thực tế để kiểm tra và có hướng giải quyết.   

- Cử tri xã Đại Tân: 

+ Tuyến kênh tiêu từ thôn Mỹ Nam xuống thôn Phú Phong là tuyến kênh 

tiêu nước trên cánh đồng của 03 xã Đại Tân, Đại Phong, Đại Minh do chưa được 
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nạo vét nên thường gây ngập úng làm thiệt hại một số diện tích sản xuất tại các 

các khu vực rộc ông Cưu, bờ Cảng - Mỹ Nam, rộc bà Đáng - Phú Phong… Đề 

nghị UBND huyện và các ngành chức năng quan tâm hỗ trợ kinh phí để nạo vét 

đoạn kênh tiêu này. 

+ Hiện nay, cả 2 vụ sản xuất tại ruộng Công Điền, thôn Xuân Tây đều bị 

ngập úng vì kênh tiêu từ Công Điền đi Cầu Cống qua diện tích canh tác của xã 

Đại Thắng nên việc tiêu nước của cánh đồng này rất khó khăn. Đề nghị UBND 

huyện và các ngành chức năng quan tâm hỗ trợ kinh phí để nạo vét đoạn kênh 

tiêu từ Công Điền đến Cầu Cống xã Đại Thắng để việc sản xuất của nhân dân 

được thuận lợi. 

+ Trên địa bàn xã Đại Tân còn nhiều tuyến đường, tuyến kênh chưa được 

bê tông hóa. 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. 

+ Diện tích đất vòng 1 thuộc thôn Xuân Tây, An Chánh và Trà Đức xã Đại 

Tân không sản xuất được do thiếu nước nên bị bỏ hoang từ năm 1994 đến nay. 

Qua khảo sát diện tích tại đồng mẫu 8 tại Trà Đức có diện tích 5ha, UBND xã 

Đại Tân đã gửi Tờ trình số 57/TTr-UBND ngày 27/6/2016 về việc xin mở đoạn 

kênh mương từ Khe Tân đến đồng mẫu 8 có chiều dài gần 500m nhưng đến nay 

chưa được giải quyết. Hiện nay, việc đầu tư tuyến kênh là cần thiết để đảm bảo 

sản xuất của nhân dân, đề nghị UBND huyện quan tâm. 

2. Tài nguyên - đất đai, bồi thường GPMB và tái định cư 

- Cử tri thị trấn Ái Nghĩa: 

+ Cử tri khu Nghĩa Phước: Việc mở đường phía Đông và phía Bắc Trường 

Trung học cơ sở Nguyễn Trãi đến nay thi công đã gần xong, nhưng chưa có quyết 

định thu hồi đất và chưa có áp giá đền bù nên nhân dân không an tâm. Đề nghị 

UBND huyện sớm chỉ đạo làm các thủ tục để nhân dân tin tưởng và yên tâm. 

+ Cử tri khu Nghĩa Đông: Hiện nay, trên địa bàn có nhiều dự án mở rộng 

khu dân cư bị treo nhiều năm liền chưa thực hiện nên việc tách thửa phần diện 

tích đất cho con làm nhà không thực hiện được. Đề nghị UBND huyện sớm thông 

báo và trả lời cho nhân dân được biết.   

 - Cử tri xã Đại Quang:  

 + Trước đây trên địa bàn xã có 02 cơ sở là Trạm thú y và Trạm Bảo vệ 

thực vật nhưng hiện nay đã sáp nhập và 02 cơ sở này không sử dụng nữa. Kiến 

nghị UBND huyện tạo điều kiện bố trí lại cơ sở Trạm thú y cũ để địa phương đầu 

tư xây dựng khu vui chơi cho trẻ em và Trạm bảo vệ thực vật cũ để bố trí làm trụ 

sở công an xã (theo đề án của Bộ Công an). 

+ Cử tri thôn Phương Trung: Mặc dù đã nhiều lần kiến nghị cơ quan có 

thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 25 hộ chuyển đổi để 

làm cụm công nghiệp nhưng đến nay vẫn chưa được cấp. Đề nghị cấp trên quan 

tâm thực hiện. 
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 - Cử tri xã Đại Chánh:  

+ Tiếp tục đề nghị sớm thu hồi diện tích đất vườn ươm đã giao cho Công 

ty Cổ phần Đại Quang tại khu vực Đồng Lớn, thôn Thạnh Phú để địa phương 

thực hiện quy hoạch nghĩa địa nhân dân (Nội dung này cử tri đã có ý kiến nhiều 

lần, huyện cũng trả lời nhiều lần, nhưng đến nay huyện vẫn chưa giải quyết 

xong). 

+ Tiếp tục đề nghị sớm thu hồi diện tích đất tại khu vực Đồng Lớn, thôn 

Thạnh Phú và bàn giao lại cho địa phương để thực hiện xây dựng nông thôn mới 

vì trước đây, diện tích đất này đã giao cho Công ty TNHH MTV APD nhưng dự 

án đến nay vẫn chưa triển khai thực hiện.  

- Cử tri xã Đại Đồng:  

+ Cử tri thôn Lam Phụng: Hiện nay, Công ty TNHH Vật liệu xây dựng 

Hiệp Hưng khai thác cát thuộc khu vực xã Đại Phong, trong quá trình khai thác 

không có ranh giới, không có cột mốc xâm phạm qua khu vực đất cồn của thôn 

Lam Phụng gây sạt lở nghiêm trọng. Đề nghị các cơ quan chức năng quan tâm có 

biện pháp xử lý. 

+ Việc giải tỏa, đền bù bố trí tái định cư công trình đường dây 500kV 

Quảng Trạch - Dốc Sỏi đi qua xã Đại Đồng quá chậm, giá đền bù đất trong 

đường kiệt bê tông quá thấp. Đề nghị cấp trên quan tâm. 

+ Hiện nay, tại khu vực núi Sơn Gà giáp ranh giữa xã Đại Quang và xã Đại 

Đồng có một số đối tượng khai thác vàng trái phép làm ảnh hưởng dòng chảy của 

suối và các đối tượng này có sử dụng hóa chất trong quá trình khai thác làm ảnh 

hưởng đến nguồn nước sinh hoạt của nhân dân. Đề nghị cấp trên quan tâm có 

biện pháp xử lý. 

- Cử tri xã Đại Cường: Đề nghị các ngành chức năng của huyện thường 

xuyên kiểm tra và phối hợp với các ngành chức năng của huyện Duy Xuyên để 

có biện pháp xử lý các trường hợp khai thác cát, sỏi trái phép trên sông Thu Bồn. 

- Cử tri thôn Phú Long, xã Đại Thắng: Hiện nay một số hộ dân thôn Giảng 

Hòa di dời đến ở tại khu vực Gò Đình và Gò Lỳ của thôn Phú Long đã lâu nhưng 

chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đề nghị UBND huyện quan 

tâm kiểm tra, giải quyết để đảm bảo quyền lợi của nhân dân.  

- Cử tri xã Đại Phong: Đề nghị cấp trên quan tâm giải quyết việc cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho nhân dân, hiện nay, trên địa bàn xã đã 

có 75 hồ sơ đã được xét, còn lại 65 hồ sơ chưa được xét. 

3. Môi trường 

- Cử tri xã Đại Hiệp: Đoạn đường từ cầu Ngọc đến cầu Chánh Cửu là đoạn 

giáp ranh giữa xã Đại Hiệp và thị trấn Ái Nghĩa không có nhà ở nên người dân 

vứt rác bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường. Đề nghị cấp trên quan tâm xử lý. 

- Cử tri xã Đại Tân: Công ty Cổ phần NLSH Tùng Lâm khi hoạt động trở 

lại gây mùi hôi thối ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân. Đề nghị UBND 

huyện và các ngành chức năng quan tâm kiểm tra để có hướng xử lý kịp thời. 

- Cử tri xã Đại Hiệp: Công ty TNHH chế biến thủy hải sản Hải Thành 

Công trong quá trình sản xuất gây mùi hôi ảnh hưởng đến môi trường và sức 
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khỏe của người dân. Đề nghị các ngành chức năng quan tâm và có giải pháp khắc 

phục. 

- Cử tri khu Phước Mỹ, thị trấn Ái Nghĩa: Việc xử lý cống thoát nước sinh 

hoạt ở khu dân cư tổ 1, tổ 2 đã qua nhiều lần ý kiến và trả lời nhưng đến nay việc 

triển khai nạo vét các cống thoát nước vẫn chưa được thực hiện. Đề nghị UBND 

huyện chỉ đạo sớm triển khai thực hiện. 

- Cử tri thôn Thuận Hòa, cử tri khu vực Gò Lỳ thôn Phú Long, xã Đại 

Thắng: Hiện nay, các đường cống thoát nước thải tại khu dân cư Đồng Cát xuống 

cấp, hư hỏng nặng và tại khu dân cư Gò Lỳ nước không thoát được gây ngập, ô 

nhiễm môi trường. Đề nghị UBND huyện quan tâm kiểm tra, đầu tư, nâng cấp 

trong thời gian đến. 

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

4.1. Điện 

- Cử tri xã Đại Quang: Năm 2019, xã Đại Quang được UBND huyện hỗ trợ 

nguồn kinh phí đầu tư bắt điện thắp sáng trên trục đường ĐT609 từ UBND xã 

Đại Quang đến giáp với xã Đại Đồng. Trong thời gian triển khai đến nay, việc 

thắp sắng được thực hiện thường xuyên, nhưng tiền điện thắp sáng do UBND xã 

chi trả, việc chi trả này kinh phí địa phương khó đảm bảo. Kiến nghị UBND 

huyện tạo điều kiện hỗ trợ phần kinh phí trên hoặc đầu tư như đoạn từ Cầu Tây 

đến UBND xã để việc thắp sáng tuyến đường trên được duy trì thường xuyên. 

- Cử tri xã Đại Minh: Đề nghị lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng trên tuyến 

đường ĐH3.ĐL và ĐH4.ĐL vì các tuyến đường này vào ban đêm lưu lượng 

phương tiện tham gia giao thông nhiều, nhất là các xe chở vật liệu, hàng hóa nên 

dễ xảy ra tai nạn giao thông.  

4.2. Công nghiệp 

- Cử tri xã Đại Đồng: Trong cụm công nghiệp Đại Đồng do Công ty Toàn 

Phát san ủi mặt bằng xây dựng nhà máy để sản xuất nhưng đến nay không đi vào 

hoạt động và trong cụm công nghiệp có xây dựng nhà ở. Đề nghị cơ quan cấp 

trên kiểm tra, xử lý. 

4.3. Giao thông 

- Cử tri thị trấn Ái Nghĩa:  

+ Hiện nay, tuyến đường ĐH1.ĐL trên địa bàn thị trấn Ái Nghĩa đã xuống 

cấp, hư hỏng, hệ thống nắp của một số cống trên đường Huỳnh Ngọc Huệ (trước 

nhà ông Lê Thống Năm) bị mất. Ngoài ra, các tuyến giao thông nội thị phía Tây 

thị trấn không đảm bảo giao thông đi lại do đường hẹp. Đề nghị UBND huyện 

xem xét, quy hoạch, chỉnh trang lại các tuyến này đảm bảo đáp ứng giao thông đi 

lại trong thời gian đến. 

+ Đề nghị cấp trên có cơ chế hỗ trợ nhân dân làm đường bê tông giao 

thông ở các tổ dân cư, liên khu, liên xóm, hiện nay còn nhiều nơi chưa có đường 

bê tông. Số tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn thị trấn còn khá nhiều 

chưa được bê tông và xuống cấp, ảnh hưởng đến giao thông đi lại nhất là mùa 

mưa.  
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- Cử tri xã Đại Chánh: 

+ Vừa qua, được 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 tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và đi lại của nhân dân. Song 

hiện nay, trên tuyến đường này còn trên 3 km đoạn từ UBND xã Đại Chánh đến 

cầu Đá chồng (giáp xã Đại Tân) đã xuống cấp gây khó khăn cho nhân dân đi lại 

và phát triển kinh tế - xã hội. Vậy đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm xem xét. 

+ 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 để nhân dân phát triển kinh tế và sớm để địa phương hoàn thành chỉ tiêu 

xây dựng nông thôn mới. 

+ Hiện tại cấp trên quy hoạch và bố trí một bến xe tại xã Đại Chánh (có 

đầy đủ nhà quản lý, sân bãi đậu xe, cổng ngõ, nhân viên xuất vé cho các tuyến...). 

Tuy nhiên, hiện nay bến xe không phát huy tác dụng, không có xe về bến, gây 

lãng phí cơ sở hạ tầng nhà nước. Mặc khác, cơ quan quản lý bến xe lại cho hộ 

dân thuê ở, như vậy sử dụng sai mục đích. Đề nghị cấp trên xem xét bàn giao về 

lại cho địa phương quản lý để địa phương bố trí vào việc khác phù hợp hơn.  

+ Đề nghị UBND huyện quan tâm đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm bê 

tông bề mặt kênh mái ta luy âm kênh chính Khe Tân đoạn từ Cống áp lực đi các 

xã vùng B để đảm bảo giao thông trong mùa mưa bão (nếu làm được, đây là 

đường tránh lũ của các xã vùng B thuận lợi nhất)  

- Cử tri xã Đại Cường: Đề nghị đầu tư bổ sung hệ thống cống thoát nước 

dọc tuyến ĐH3.ĐL đoạn từ trường Tiểu học Đại Cường đến giáp xã Đại Minh vì 

hiện nay, khi trời mưa nhà các hộ dân dọc tuyến đường này bị ngập úng. 

- Cử tri xã Đại Minh: Đề nghị UBND huyện hỗ trợ kinh phí để nâng cấp 

các tuyến đường giao thông nông thôn và hệ thống mương thoát nước vì hiện nay 

các tuyến đường giao thông nông thôn đã xuống cấp, đọng nước khi trời mưa gây 

khó khăn cho việc đi lại của người dân và nguy cơ mất an toàn giao thông.   

- Cử tri xã Đại Thắng: 

+ Cử tri thôn Phú Xuân: Sau khi làm tuyến đường bê tông ĐH7.ĐL từ ngã 

tư Xuân Đông, Đại Thắng đi xã Đại Thạnh đã làm lấp mương thoát nước. Hiện 

nay, sau mỗi trận mưa to nước ứ đọng, không thoát được gây khó khăn cho việc 

đi lại, sinh hoạt của người dân dọc tuyến đường tổ đoàn kết số 3,4,5 thôn Phú 

Xuân. Đề nghị UBND huyện kiểm tra, đầu tư làm mương thoát nước để đảm bảo 

cho việc đi lại và sinh hoạt của người dân trong mùa mưa sắp đến. 

+ Đề nghị UBND huyện sớm chỉ đạo tiếp tục triển khai xây dựng cầu Khe 

Gai nhằm thuận lợi cho giao thông đi lại vì cầu cũ hiện nay yếu gây mất an toàn 

giao thông khi đi qua cầu. 

+ Cử tri thôn Thuận Hòa: Hiện nay, khu vực thôn Giảng Hòa có diện tích 

gần 60 ha, song một số tuyến giao thông chính chưa được đầu tư xây dựng. Vì 

vậy, việc đi lại, vận chuyển nông sản của nhân dân gặp rất nhiều khó khăn. Đề 

nghị UBND huyện quan tâm hỗ trợ kinh phí làm đường bê tông GTNĐ ở khu vực 

làng cũ Giảng Hòa. 
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- Cử tri xã Đại Phong: Hiện nay, đường vào và tường rào cổng ngõ Nghĩa 

trang liệt sỹ xã xuống cấp nghiêm trọng, đề nghị cấp trên quan tâm hỗ trợ kinh 

phí để nâng cấp sửa chữa. 

- Cử tri xã Đại Lãnh: Đề nghị cấp trên quan tâm mở rộng hành lang tuyến 

đường ĐH12.ĐL đoạn tiếp giáp tuyến ĐT609 đối diện cổng vào khu di tích lịch 

sử cấp Quốc gia Tượng đài chiến thắng Thượng Đức cụ thể như sau: Tại điểm 

tiếp giáp này, hiện tại tạo thành một ngã 4, trong đó có góc bên trái tính theo 

hướng đi lên xã Đại Sơn của tuyến ĐH12.ĐL đã bị che khuất tầm nhìn rất lớn do 

nhà ở của 01 hộ dân đang sinh sống, đây là điểm cần được giải tỏa để tạo cung 

góc mở của ngã 4, tạo được hành lang thông thoáng, tầm nhìn rộng và đảm bảo 

an toàn tính mạng nhân dân khi tham gia giao thông khi tuyến ĐT609 hoàn thành 

kết nối với cầu Tân Đợi, xã Đại Sơn, đồng thời tạo cảnh quan thông thoáng trước 

cổng vào Khu di tích lịch sử cấp Quốc gia này. 

4.4. Đầu tư 

- Cử tri xã Đại Hưng: Đề nghị cơ quan chức năng của huyện và tỉnh quan 

tâm kêu gọi các nhà đầu tư tiếp tục đầu tư khu du lịch Suối nước nóng tại thôn 

Thái Chấn Sơn, xã Đại Hưng. 

- Cử tri xã Đại Quang: Trong thời gian qua địa phương đã có chủ trương và 

tiến hành khảo sát lập Đề án xây dựng làng cũ Phương Trung thành Làng sinh 

thái về nông nghiệp. Trong thời gian qua, UBND xã đã trình UBND huyện nhưng 

chưa được phê duyệt. Đề nghị UBND huyện xem xét và tiến hành phê duyệt Đề 

án nêu trên để địa phương sớm triển khai thực hiện đề án. 

- Cử tri xã Đại Chánh: Đề nghị cấp trên quan tâm tiếp tục đầu tư để phát 

triển Khu du lịch sinh thái Khe Tân nhằm góp phần vào phát triển kinh tế xã hội 

tại địa phương.  

4.5. Kè chống sạt lở 

- Cử tri xã Đại Phong: Tiếp tục đề nghị có biện pháp kè sông đoạn còn lại 

thuộc khu vực từ thôn Mỹ Hảo, xã Đại Phong đến thôn Ấp Bắc, xã Đại Minh. 

Trong thời gian đến, nếu không có biện pháp kè kịp thời khi đến mùa mưa sẽ gây 

sạt lở, mất đất sản xuất ảnh hưởng đến đời sống của người dân. 

- Cử tri xã Đại Thạnh: Hiện nay đất ruộng tại khu vực Bầu vuông thôn 

Hanh Tây sạt lở nặng làm mất diện tích sản xuất của người dân. Đề nghị quan 

tâm đầu tư kè khu vực sạt lở này để người dân không bị mất đất sản xuất. 

- Cử tri xã Đại Hồng: Do dòng chảy sông Vu Gia, gây sạt lở đất sản xuất 

của nhân dân đoạn từ làng Hà Vy cũ xuống đất sản xuất thôn Ngọc Kinh Tây. Đề 

nghị UBND huyện có kế hoạch chống sạt lở. 

- Cử tri thị trấn Ái Nghĩa: Đề nghị cấp trên quan tâm tiếp tục đầu tư xây 

dựng đoạn còn lại (khoảng 300m) tuyến đường và bờ kè Nam sông Vu Gia tại 

khu Nghĩa Mỹ. 

4.6. Công trình nước sạch 

- Cử tri thôn Yều, xã Đại Hưng: Hiện nay, hệ thống dẫn nước sinh hoạt của 

nhân dân làng Yều bị hư hỏng nặng, nhân dân không có nước để dùng. Kính đề 
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nghị cấp trên tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí để nâng cấp hệ thống nước tự chảy cho 

bà con nhân dân có nước sử dụng.   

- Cử tri thị trấn Ái Nghĩa: Đề nghị UBND huyện cần có kế hoạch sớm triển 

khai việc nâng cấp công suất nhà máy nước Ái Nghĩa để đảm bảo cung cấp nước 

sạch đến nhân dân trên địa bàn. 

- Cử tri xã Đại Quang: Trên địa bàn xã Đại Quang hiện nay vẫn còn một số 

thôn còn sử dụng nguồn nước tự chảy từ các con suối của dãy núi Sơn Gà, mùa 

mưa đến lượng nước đục ngầu, mùa nắng thì không có nước. Đề nghị cấp trên 

xem xét hỗ trợ kinh phí để đầu tư hệ thống nhà máy nước để cho nhân dân các 

thôn này sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh hơn. 

- Cử tri xã Đại Thạnh, Đại Chánh, Đại Hòa, Đại Phong: Đề nghị huyện 

sớm xây dựng nhà máy nước để đảm bảo nước sạch cho nhân dân sử dụng vì 

nhân dân địa phương hiện tại thiếu nguồn nước sử dụng. Hiện nay, nhân dân 

đang sử dụng nguồn nước sinh hoạt nhiễm phèn quá nặng. 

4.7. Công trình trường học 

- Cử tri xã Đại Phong:  

+ Hiện nay, dãy phòng học chính gồm 14 phòng học của Trường Tiểu học 

Trần Đình Tri đã xuống cấp. Đề nghị cấp trên quan tâm hỗ trợ đầu tư xây dựng 

nhằm phục vụ cho công tác dạy và học.  

+ Đề nghị cấp trên quan tâm hỗ trợ tầng hóa 5 phòng học Trường THCS 

Võ Thị Sáu để đảm bảo cho học sinh học ngày 2 buổi và công trình phụ của 

trường được xây dựng 20 năm nay đã xuống cấp. 

+ Cơ sở vật chất (bàn ghế học sinh, các phòng chức năng...) của 02 Trường 

THCS Võ Thị Sáu và Trường Tiểu học Trần Đình Tri chưa đáp ứng tiêu chuẩn 

trong việc dạy và học của trường. Đề nghị cấp trên hỗ trợ kinh phí đầu tư cơ sở 

vật chất nêu trên. 

- Cử tri xã Đại Lãnh: Hiện nay, tại Trường Tiểu học Đại Lãnh có 02 điểm 

trường, trong đó, điểm trường Tiểu học Ngô Quang Tám có 05 phòng học và 

công trình vệ sinh xuống cấp nghiêm trọng, chưa có sân chơi, bãi tập thể dục thể 

thao. Đề nghị UBND huyện quan tâm đầu tư các hạng mục trên nhằm đáp ứng tốt 

công tác dạy và học, đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên. 

5. Lao động - Thương binh và Xã hội 

Cử tri xã Đại Hòa: Đề nghị cấp trên sớm triển khai thực hiện việc hỗ trợ 

cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-

CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó 

khăn do đại dịch COVID-19 đối với các đối tượng lao động tự do. 

6. Tổ chức và hoạt động thôn, khu phố 

 Cử tri xã Đại Cường: Thực hiện 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 xã Đại 

Cường các thôn 8,9,10 được sáp nhập thành thôn Khương Mỹ. Người dân tại 

thống nhất chọn thôn 9 cũ là nơi tổ chức sinh hoạt cho nhân dân, tuy nhiên, địa 

điểm sinh hoạt này lại tận dụng Nhà quản lý kè trước đây với diện tích nhỏ, 
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không đảm bảo điều kiện sinh hoạt. Đề nghị UBND huyện và các ngành chức 

năng quan tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng hội trường thôn để nhân dân sinh hoạt 

đảm bảo. 

Trên đây là báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp 

thứ 13, 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. 
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