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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐẠI LỘC 

      

      Số:  76/BC-HĐND  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         

Đại Lộc, ngày 10   tháng  4   năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri                                                        

sau kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khoá XI  

 

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

họp thứ 12, HĐND huyện khoá XI như sau: 

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

1. Môi trường 

Cử tri xã Đại Sơn: Hiện nay, khí thải của nhà máy xi măng Xuân Thành 

làm ảnh hưởng đến môi trường. Đề nghị cấp trên quan tâm can thiệp. 

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

2.1. Điện 

- Cử tri xã Đại An: Hiện nay, tuyến đường điện thắp sáng ở Tổ đoàn kết số 

08, thôn Phú Nghĩa và tuyến đường điện thắp sáng từ nhà bà Ảnh đi hội trường 

thôn Nghĩa Nam (cũ) vẫn còn tạm bợ chưa đảm bảo an toàn lưới điện. Đề nghị 

cấp trên quan tâm đầu tư hệ thống trụ và dây để đảm bảo an toàn lưới điện. 

- Cử tri xã Đại Hồng: Vào năm 2015, xã đã vận động nhân dân hiến đất, di 

dời tường rào để mở các tuyến đường GTNT, toàn bộ trục đường xã (ĐX) bề 

rộng từ 4m, 5m được mở rộng thành 6m. Hiện nay, trên các đoạn đường này vẫn 

còn trên 20 trụ điện lưới trung thế, hạ thế nằm trong lòng đường, nhân dân đã 

kiến nghị nhiều lần nhưng đến nay các trụ điện này vẫn chưa được di dời, gây 

mất mỹ quan và rất nguy hiểm cho giao thông đi lại. Đề nghị ngành điện lực quan 

tâm di dời các trụ điện nêu trên để đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân. 

- Cử tri thôn Đại Mỹ, xã Đại Hưng: Hiện nay, tại Tổ đoàn kết số 06 còn rất 

nhiều hộ dân phải kéo điện rất xa gây khó khăn trong sinh hoạt; do trụ trồng bằng 

tre nên trong mùa mưa bão dễ bị gãy đổ, đứt dây điện làm mất an toàn. Đề nghị 

cấp trên quan tâm đầu tư đường dây điện để nhân dân tại khu vực này được kéo 

điện gần hơn và đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ. 

- Cử tri thôn An Lợi Tây, xã Đại Nghĩa: Hiện nay, tại thôn Đại Lợi (cũ) 

còn 02 cụm dân cư chưa có tuyến điện đi qua (đoạn nhà ông Nguyễn Đức Dũng 

đến nhà ông Nguyễn Dân và từ nhà bà Doãn Thị Xuân đến nhà ông Nguyễn 

Siêng), nhân dân 02 cụm dân cư này phải kéo điện quá xa, trụ trồng bằng tre 

không đảm bảo. Cử tri đã có ý kiến nhiều lần nhưng chưa được Điện lực Đại Lộc 

giải quyết, đề nghị các ngành chức năng sớm giải quyết cho nhân dân. 

- Cử tri xã Đại Tân: Hiện nay, trên địa bàn xã còn rất nhiều hộ dân phải 

kéo điện rất xa để sinh hoạt, đặc biệt là hơn 20 hộ dân dọc tuyến đường ĐX (phía 

sau UBND xã Đại Tân) phải kéo trên 500m, kéo băng qua vườn cây và trụ trồng 
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bằng tre rất nguy hiểm. Kính đề nghị cấp trên quan tâm để bà con khu vực này 

được kéo điện gần hơn và an toàn trong việc sử dụng điện. 

- Cử tri xã Đại Thắng: 

+ Cử tri các thôn Phú Xuân và Phú Bình: Hiện nay, trên địa bàn các thôn 

Phú Xuân, Phú Bình có một số cây trụ điện nằm sát hành lang đường dễ gây tai 

nạn cho người tham gia giao thông. Đề nghị cấp trên quan tâm sớm di dời các trụ 

điện này. 

+ Cử tri thôn Phú Xuân: Hiện nay, các Tổ đoàn kết số 01, 03 và 06 chưa 

được đầu tư đường dây điện, nhân dân phải kéo dây dài 400 - 500m không đảm 

bảo an toàn. Đề nghị điện lực Đại Lộc quan tâm đầu tư đường dây điện tại khu 

vực này. 

- Cử tri các khu Nghĩa Phước, An Đông, Nghĩa Hiệp, Nghĩa Mỹ, thị trấn 

Ái Nghĩa: Hiện nay, nhiều khu trên địa bàn thị trấn còn phải kéo điện bằng những 

trụ tạm bợ, đường dây dài không đảm bảo an toàn, gây nguy hiểm đến tính mạng 

người dân, mặc dù đã nhiều lần kiến nghị việc bố trí trụ điện bê tông thay thế trụ 

điện tạm nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Đề nghị các ngành chức năng 

xem xét, có hướng giải quyết sớm. 

- Cử tri thôn Phú Hương (Tổ Đồng Me), thôn Phước Lộc (Tổ 01), xã Đại 

Quang: Hiện nay, tuyến điện tại Tổ Đồng Me, thôn Phú Hương trụ điện không 

đảm bảo, quá thấp, dây tải trần rất nguy hiểm cho nhân dân nhất là mùa mưa; dây 

truyền tải điện tại Tổ 01, thôn Phước Lộc quá xa. Đề nghị các ngành chức năng 

quan tâm củng cố lại hệ thống lưới điện để nhân dân yên tâm sử dụng điện. 

2.2. Giao thông 

- Cử tri xã Đại Đồng: Hiện nay, tuyến đường ĐT609 đoạn đi qua thôn Lam 

Phụng do không có cống thoát nước nên khi trời mưa bị ngập nước ảnh hưởng 

đến việc đi lại của người dân. Đề nghị cấp trên quan tâm có hướng giải quyết.

 - Cử tri xã Đại Hòa: Trên tuyến đường ĐT609B hiện nay lưu lượng xe qua 

lại đông đúc rất dễ gây tai nạn giao thông. Vì vậy, đề nghị các ngành chức năng 

tăng cường công tác kiểm tra và có biển báo quy định tốc độ xe chạy trên tuyến 

đường này và đặt hệ thống đèn giao thông tại ngã tư Quảng Huế. 

- Cử tri xã Đại Quang: Trong những năm qua có nhiều trận mưa lớn và 

nhiều lần lũ lụt đã làm sạt lở sâu vào đường ĐT609 (trước Trường Mầm non Đại 

Quang) một đoạn dài khoảng 35m. Đề nghị cấp trên kịp thời khắc phục đoạn 

đường này để thuận lợi cho các phương tiện giao thông đi lại. 

- Cử tri xã Đại Lãnh:  

+ Cử tri thôn Đại An: Đường ĐT609 đã được nâng cấp nhưng do thiếu 

công trình thoát nước nên đến mùa mưa một số đoạn ở khu dân cư Đại An bị 

ngập. Đề nghị cấp trên cho đầu tư xây dựng cống thoát nước từ nhà ông Huỳnh 

Năng xuống giáp thôn Hà Dục Tây và 01 cống thoát nước phía dưới nhà ông Lê 

Anh Quốc qua đường ĐT609. 

+ Đường ĐT609 qua xã Đại Lãnh đã được nhà nước quan tâm đầu tư mở 

rộng, tuy nhiên, hiện nay các cây cầu 3 Khe 1, 2, 3 chưa được quan tâm đầu tư, 

cầu cũ quá hẹp, quanh cua, che khuất tầm nhìn rất nguy hiểm trong tham gia giao 
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thông. Kiến nghị cấp trên quan tâm đầu tư xây mới các cây cầu nói trên nhằm 

đảm bảo sự đồng bộ giữa cầu và đường, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, 

đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản của người dân khi lưu thông. 

2.3. Kè chống sạt lở 

Cử tri thôn Đại Phú, xã Đại Nghĩa: Hiện nay, bờ kè sông Vu Gia đoạn qua 

thôn Đại Phú bị sạt lở khoảng 200m, nhiều lần cử tri thôn Đại Phú đã có ý kiến 

với đại biểu HĐND tỉnh và HĐND huyện nhưng đến nay vẫn chưa có biện pháp 

khắc phục. Đề nghị cấp trên quan tâm đầu tư sửa chữa trước mùa mưa lũ. 

2.4. Công trình thông tin - truyền thông  

Cử tri xã Đại Cường: Đề nghị các ngành chức năng có kế hoạch di dời các 

trụ điện cáp quang ở các tuyến đường liên xã, thôn, liên xóm đảm bảo cho việc 

mở rộng các tuyến đường hiện nay và có kế hoạch quy hoạch cáp viễn thông 

nhằm đảm bảo mỹ quan, xây dựng nông thôn mới văn minh. 

3. Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Cử tri xã Đại Lãnh: Việc quy định mức hỗ trợ đối với người có công với 

cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo Quyết định 3584/QĐ-

UBND ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 của HĐND tỉnh Quảng 

Nam, đến nay chưa có văn bản thống nhất để các đối tượng được hỗ trợ tiến hành 

làm nhà nhằm ổn định cuộc sống trước mùa mưa lũ. Mặt khác, mức hỗ trợ quá 

thấp so với thực tiễn, cụ thể là giá vật liệu và nhân công xây dựng hiện tại quá 

cao, mức hỗ trợ như vậy nhìn chung rất khó cho các hộ chính sách làm nhà ở, bởi 

những hộ chính sách còn lại đến thời điểm này là những hộ không có khả năng 

làm nhà hoặc sửa chữa nhà (Hiện nay mức hỗ trợ để sửa chữa là 20.000.000 đồng 

và xây mới là 40.000.000 đồng là quá thấp). Đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam có 

văn bản trả lời cụ thể đối với các trường hợp đủ điều kiện được hỗ trợ để tiến 

hành thi công trước mùa mưa lũ; đồng thời, xem xét nâng mức hỗ trợ để sửa chữa 

và xây mới.  

- Cử tri xã Đại Phong: Hiện nay, đối với người cao tuổi có độ tuổi đến tuổi 

75 trở lên không thể lao động để tự nuôi sống, mà hay đau ốm nhưng đến độ tuổi 

80 nhà nước mới có chế độ bảo trợ nên đề nghị các cấp quan tâm cho đối tượng 

này được cấp BHYT để yên tâm khi ốm đau.  

4. Y tế 

Cử tri xã Đại Lãnh: Đề nghị UBND tỉnh, Sở Y tế, UBND huyện quan tâm, 

giúp đỡ, đầu tư cho Trung tâm Y tế huyện về nhân lực, kinh phí, trang thiết bị y 

tế để Trung tâm Y tế huyện có điều kiện quản lý, chỉ đạo, hỗ trợ xây dựng, phát 

triển phòng khám đa khoa khu vực vùng A như một bệnh viện thu nhỏ, để phục 

vụ tốt nhất cho nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân trên địa bàn và đồng bào 

dân tộc thiểu số ở các xã miền núi lân cận.  

5. Tổ chức và hoạt động thôn, khu phố 

Cử tri xã Đại Cường: Đề nghị không thu lệ phí điều chỉnh Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, hộ khẩu, ... đối với các trường hợp đòi hỏi phải thay đổi 

tên thôn, tổ dân phố tại các giấy tờ này theo tên mới liên quan đến việc thực hiện 
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Nghị quyết 42/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND 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. 

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

1. Nông nghiệp - phát triển nông thôn 

- Cử tri xã Đại Thạnh: Hiện nay, tại khu vực Bàu Vuông, thôn Hanh Tây bị 

sạt lở nghiêm trọng làm mất đi một số diện tích đất sản xuất của nhân dân. Đề 

nghị cấp trên quan tâm hỗ trợ kinh phí chống sạt lở để nhân dân không bị mất đất 

và sớm ổn định diện tích sản xuất. 

- Cử tri xã Đại Thắng: Đề nghị cần quan tâm hỗ trợ cơ chế quy hoạch di 

dời mồ mả nằm rải rác trên đất thổ canh để hình thành vùng diện tích quy mô lớn 

thuận lợi cơ giới hóa sản xuất trong nông nghiệp. 

- Cử tri xã Đại Minh: Đề nghị hỗ trợ kinh phí tiếp tục cải tạo đất sản xuất 

do bị lũ lụt bồi lấp các năm trước. 

- Cử tri xã Đại Hồng: Trước mùa mưa năm 2019, Phòng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn huyện thực hiện việc nạo vét mương tiêu đã gây sạt lở đất 

sản xuất của nhân dân thôn Lập Thuận và nguy cơ sẽ sạt lở nhiều diện tích trong 

thời gian đến. Đề nghị cấp trên sớm quan tâm có giải pháp khắc phục. 

- Cử tri xã Đại Quang:  

+ Hiện nay nhiều diện tích đất trồng lúa nằm phía Đông Công ty Prime Đại 

Lộc và Đại Quang và nhiều nơi khác nhân dân đã bỏ hoang khoảng 30 ha không 

canh tác do tác động của môi trường cụm công nghiệp và nhiều nguyên nhân 

khác gây khó canh tác. Đề nghị cấp trên xem xét khảo sát và có chỉ đạo để nhân 

dân chuyển đổi canh tác giống cây trồng khác phù hợp. 

+ Tình hình thủy lợi phục vụ trồng lúa nước trên địa bàn toàn xã hiện nay 

rất khó khăn, nhất là vụ Hè Thu do thời tiết nắng nóng đã làm khô hạn hơn 2/3 

diện tích lúa của nhân dân toàn xã, công tác chống hạn lại khó khăn và tốn kinh 

phí rất lớn, ảnh hưởng lớn đến năng suất lúa của nông dân. Đề nghị cấp trên xem 

xét và khảo sát để có hướng lâu dài. 

- Cử tri xã Đại Nghĩa: Đề nghị các ngành chức năng cần khảo sát, đầu tư 

thêm một số tuyến điện tại vùng đất màu Đại Nghĩa để phục vụ sản xuất. Hiện 

nay, tại khu vực bãi đuối Mỹ Thuận chưa có điện nên việc tưới cây màu rất khó 

khăn. 

- Cử tri xã Đại Hiệp: Cây lúa tại cánh đồng An Phong tốt đột biến do nước 

thải từ bãi rác, cụm công nghiệp dẫn đến hiện tượng nhiễm mặn ảnh hưởng đến 

sản xuất của người dân. Đề nghị cấp trên quan tâm, can thiệp. 

2. Tài nguyên - đất đai 

- Cử tri xã Đại Minh: Các công ty khai thác cát, sỏi trên sông Vu Gia, đặc 

biệt khu vực Ấp Bắc - Đại Minh được UBND tỉnh cấp phép đã khai thác cát 

không đúng theo quy hoạch cấp phép. Đề nghị cơ quan chức năng của huyện, 

tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm. 
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- Cử tri xã Đại Phong: Hiện nay, các mỏ cát tại khu vực thôn Mỹ Hảo giáp 

ranh xã Đại Quang đã cấm không cho khai thác nhưng hiện nay có hiện tượng 

khai thác trái phép. Đề nghị các ngành chức năng quan tâm ngăn chặn kịp thời. 

- Cử tri xã Đại Chánh: 

+ 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. 

+ 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 thị trấn Ái Nghĩa: Đề nghị UBND huyện sớm có kế hoạch chỉ đạo 

các ngành chức năng triển khai việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

nông nghiệp sau dồn diền đổi thửa cho nhân dân. 

- Cử tri xã Đại Quang: 

+ Cử tri thôn Phước Lộc, thôn Đông Lâm: Hiện nay, có 54 chủ hộ đất rừng 

dù đã được đo đạc từ lâu và đã làm đủ hồ sơ nhưng đến nay chưa được cơ quan 

có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đề nghị cấp trên quan 

tâm. 

+ 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. 

3. Môi trường 

- Cử tri khu Phước Mỹ, thị trấn Ái Nghĩa: Trong nhiều năm qua, các hố ga 

chưa được nạo vét nên thoát nước chậm gây ngập vào mùa mưa lũ; cống thoát 

nước sinh hoạt khu đô thị Nam hiện nay không biết thoát đi đâu, đoạn sau nhà 

ông Trần Tam nước tràn ra ngoài gây ô nhiễm môi trường. Nhân dân đã nhiều lần 

kiến nghị với UBND huyện nhưng đến nay chưa có hướng xử lý và khắc phục 

kịp thời. Đề nghị UBND huyện quan tâm thực hiện. 

- Cử tri xã Đại Hiệp:  

+ Công ty Gia Nghi thải chất thải sinh hoạt bừa bãi sát rào tiếp giáp nhà 

dân gây ảnh hưởng đến môi trường. Đề nghị các cơ quan chức năng quan tâm xử 

lý. 

+ Chất thải rắn (tôn bị bể vụn) của nhà máy tôn Fipro xi măng của Công ty 

Nam Quang vẫn chưa được xử lý và giải quyết mặc dù người dân đã kiến nghị 

nhiều lần. Đề nghị quan tâm, giải quyết. 

4. Lĩnh vực xây dựng nông thôn mới 

Cử tri xã Đại Đồng: Sau khi thực hiện Đề án nông thôn mới được các cấp 

có thẩm quyền phê duyệt, đến cuối năm 2018 xã Đại Đồng về đích, tuy nhiên, 

trong tiêu chí về giao thông, đường trục thôn xóm mới đạt tỷ lệ 86,89%, đường 

ngõ xóm đạt tỷ lệ 77,37%, đối với địa bàn thôn Lâm Tây rộng, nhiều đường chưa 

được bê tông khó khăn cho bà con đi lại sinh hoạt trong mùa mưa lũ, giao thông 
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nội đồng cũng còn rất nhiều đường chưa được bê tông hóa, vì vậy bà con cử tri 

kính đề nghị lãnh đạo các ngành liên quan tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí 

để hoàn thành các tuyến đường giao thông nông thôn cũng như giao thông nội 

đồng còn lại trong những năm đến để hoàn thành mục tiêu xã nông thôn mới 

nâng cao vào năm 2023. 

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

5.1. Công nghiệp 

Cử tri xã Đại Nghĩa: Cụm công nghiệp Đại Nghĩa đã quy hoạch vào năm 

2004, đến nay đã gần 16 năm nhưng vẫn còn quy hoạch treo, đề nghị UBND 

huyện có ý kiến với các ngành cấp trên kiểm tra lại các dự án. 

5.2. Giao thông 

- Cử tri xã Đại An: Năm 2019, cầu Phú Lộc do tổ chức Vòng tay Việt Nam 

hỗ trợ đã bị sập do mưa lũ. Hiện nay, nhân dân làm tạm cầu tre để đi lại. Kính đề 

nghị cấp trên quan tâm làm lại cây cầu nêu trên để nhân dân yên tâm đi lại và sản 

xuất. 

- Cử tri thôn Trung Đạo, xã Đại Hưng: Đề nghị cấp trên có kế hoạch mở 

rộng tuyến đường ĐH13.ĐL đoạn từ thôn Trúc Hà đến thôn Mậu Lâm và khơi 

thông mương thoát nước hai bên đường ĐH13.ĐL đoạn từ thôn Mậu Lâm đến 

thôn Trung Đạo vì đoạn đường này quá chật và dễ bị ngập nước gây khó khăn 

cho người tham gia giao thông. 

- Cử tri xã Đại Hòa: Đề nghị cấp trên quan tâm đầu tư nâng cấp tuyến 

đường ĐH3.ĐL nối dài (dài khoảng 1.500m đoạn từ cổng làng Thượng Phước 

đến giáp xã Điện Hồng) để thuận tiện cho nhân dân đi lại. 

- Cử tri xã Đại Thắng: Công trình xây dựng cầu Khe Gai triển khai thực 

hiện đã hơn 01 năm nay, hiện nay công trình đang dở dang và đã dừng thi công. 

Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan, đơn vị có liên quan đôn đốc đơn vị thi 

công khẩn trương xây dựng hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng.  

- Cử tri xã Đại Chánh:  

+ Hiện nay, tuyến đường ĐH5.ĐL đoạn từ cầu Khe Đá đi Khe Tân xuống 

cấp quá nặng dễ gây tai nạn giao thông và gây khó khăn cho việc đi lại của nhân 

dân. Đề nghị cấp trên sớm quan tâm đầu tư tuyến đường này. 

+ Tuyến kênh chính của hồ chứa nước Khe Tân chảy qua địa bàn xã Đại 

Chánh trên 3 km, trên tuyến kênh này trước đây khi thi công có xây dựng một số 

cây cầu dân sinh qua kênh để phục vụ cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của 

nhân dân với bề mặt rộng chỉ có 02 mét. Hiện nay, hầu hết các tuyến đường bê 

tông giao thông nông thôn nối với các cây cầu này đều có bề rộng từ 2,5 - 3,5m. 

Vì vậy, các cây cầu này quá hẹp làm ách tắc cho việc vận chuyển hàng hóa và đi 

lại của nhân dân. Đề nghị cấp trên sớm quan tâm nâng cấp các cây cầu qua kênh 

này để thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân. 

+ Vừa qua, cấp trên đã quan tâm đầu tư nâng cấp tuyến đường ĐH10.ĐL 

đoạn từ ngã ba Bưu điện xã đến trụ sở 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 cũ (còn gọi là cầu Cây Gạo) chưa được 
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nâng cấp, gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại (vì cầu hẹp, trọng tải 

thấp). Đề nghị cấp trên quan tâm đầu tư cây cầu này để thuận lợi cho giao thông 

và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. 

- Cử tri xã Đại Thạnh: Hiện nay, trên tuyến đường ĐH7.ĐL đoạn tại các 

thôn Hanh Đông, Mỹ Lễ, An Bằng hai bên lề đường đều bị sạt lở, dễ gây tai nạn 

cho người tham gia giao thông. Đề nghị cấp trên sớm quan tâm đầu tư đắp thêm 

lề những khu vực này để thuận lợi cho nhân dân tham gia giao thông. 

- Cử tri xã Đại Thạnh và xã Đại Chánh: 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. 

- Cử tri xã Đại Minh: Đề nghị hỗ trợ kinh phí làm đường giao thông nội 

đồng tại các cánh đồng đất màu để phục vụ nhân dân đi lại sản xuất vì hiện nay 

các con đường tại các cánh đồng chưa được bê tông hóa. 

- Cử tri xã Đại Tân: 

+ Trong năm 2019, UBND huyện đã quan tâm đầu tư kiên cố hóa mặt 

đường ĐH trên địa bàn xã, tuyến đường ĐH11.ĐL đoạn từ ngã ba Xuân Tây đi 

thôn Nam Phước, xã Đại Tân. Tuy nhiên, còn khoảng 700m (đoạn nối dài giữa 02 

thôn An Chánh và thôn Nam Phước) chưa được đầu tư xây dựng. Hiện nay, các 

xe trọng tải lớn vẫn lưu thông qua đoạn đường này đã làm đoạn đường này xuống 

cấp, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông là rất lớn. Đề nghị UBND huyện quan tâm 

phân bổ kinh phí đầu tư xây dựng để việc lưu thông trên tuyến đường này được 

thuận lợi và an toàn hơn. 

+ Tuyến đường ĐH11.ĐL đoạn từ ngã ba Xuân Tây đi thôn Nam Phước, 

xã Đại Tân được đầu tư xây dựng và mở rộng mặt đường là 5,5m. Tuy nhiên, trên 

tuyến đường này có 1 cây cầu (gần nhà ông Ngô Khởi, thôn Xuân Tây) đã xuống 

cấp, hơn nữa mặt cầu được xây dựng trước đây chỉ có 3,5m. Việc mặt đường nối 

liền 02 đầu của cây cầu được mở rộng 5,5m, còn mặt cầu chỉ có 3,5m đã làm 

người tham gia giao thông gặp nhiều khó khăn. Kính đề nghị UBND huyện quan 

tâm phân bổ kinh phí để xây dựng cây cầu này. 

- Cử tri thị trấn Ái Nghĩa: 

+ Cử tri khu Nghĩa Phước: UBND huyện cần có kế hoạch xây dựng các 

tuyến giao thông để kết nối với các trục đường chính và các khu vực như Trường 

Trung học cơ sở Nguyễn Trãi mới, Trường Mầm non Ái Nghĩa, Trường Tiểu học 

Hứa Tạo để giảm lưu lượng học sinh khi tan học vì tuyến giao thông ở khu vực 

này chưa đáp ứng đủ nhu cầu đi lại của học sinh và người dân gây ách tắc giao 

thông.  

+ Đề nghị UBND huyện sớm có giải pháp nâng cấp tuyến đường ĐH1.ĐL 

và hệ thống thoát nước đoạn đường từ ngã ba Ái Nghĩa đến ngã ba Hòa Đông vì 

hiện nay đoạn đường này đã xuống cấp trầm trọng cần phải ưu tiên giải quyết.  

- Cử tri xã Đại Cường: Đề nghị các ngành chức năng xem xét bố trí điện 

thắp sáng dọc tuyến đường ĐH6.ĐL đoạn Đại Cường đi Đại Thắng. 



 8 

5.3. Công trình nước sạch 

Cử tri các xã Đại Hưng, Đại An, Đại Phong, Đại Sơn: Đề nghị cấp trên 

quan tâm hỗ trợ công trình nước sạch cho nhân dân. 

5.4. Công trình thông tin - truyền thông  

Cử tri xã Đại Cường: Hệ thống loa truyền thanh không dây của xã được 

đầu tư xây dựng, lắp đặt năm 2000, đến nay đã xuống cấp nghiêm trọng, để đảm 

bảo cho công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà 

nước đến với nhân dân. Kính đề nghị UBND huyện quan tâm bố trí ngân sách, hỗ 

trợ địa phương đầu tư, mua sắm mới hệ thống truyền thanh của xã. 

5.5. Công trình trường học 

Cử tri xã Đại Cường: Khu nhà làm việc của giáo viên tại Trường tiểu học 

Đại Cường (Cụm trường chính) được đầu tư xây dựng năm 1995, đến nay qua 25 

năm sử dụng đã xuống cấp nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn cho giáo viên, 

nhân viên nhà trường, đề nghị UBND huyện xem xét đầu tư nâng cấp. 

5.6. Nghĩa trang nhân dân 

- Cử tri xã Đại Quang: Đề nghị UBND huyện và các ngành chức năng chỉ 

đạo việc quy hoạch nghĩa trang nhân dân để địa phương sau này thuận lợi việc 

quản lý nghĩa trang gia đình tự phát trong nhân dân. 

- Cử tri xã Đại Đồng: Hiện nay, trên địa bàn xã, khi các hộ dân có người 

thân qua đời thì mai táng rải rác dọc núi Sơn Gà, hộ có điều kiện thì mua đất làm 

nghĩa trang gia đình để mai táng, đối với những hộ không có điều kiện thì đề nghị 

đưa vào khu nghĩa trang cụm công nghiệp nhưng nghĩa trang cụm công nghiệp 

chỉ phục vụ di dời các mộ nằm trong cụm công nghiệp, không phục vụ việc chôn 

cất mới của nhân dân. Qua kiểm tra khảo sát, các diện tích đất rừng đã được giao 

đất, giao rừng cho hộ gia đình quản lý nên việc thu hồi sẽ gặp nhiều khó khăn về 

chủ trương và kinh phí thực hiện. Kính đề nghị cấp trên cho chủ trương quy 

hoạch nghĩa trang nhân dân tại khu vực đầu Nổng dài với diện tích 10ha. 

6. Lao động - Thương binh và Xã hội 

Cử tri xã Đại Thắng và xã Đại Tân: Trên địa bàn xã còn rất nhiều nhà ở 

chính sách đã được khảo sát đưa vào xây mới và sửa chữa theo Quyết định 

22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, hiện nay các ngôi nhà này đã xuống 

cấp nhưng vẫn chưa được hỗ trợ xây dựng. Đề nghị cấp trên quan tâm sớm hỗ trợ 

kinh phí để các hộ này có chỗ ở ổn định trước các mùa mưa bão sắp đến. 

7. Cải cách hành chính; tổ chức và hoạt động thôn, khu phố 

- Cử tri thôn Hà Dục Tây, xã Đại Lãnh: Cán bộ làm việc của bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả huyện, nhất là bộ phận làm về thủ tục đất đai, làm thủ tục kéo 

dài, bà con nhân dân đi lại nhiều lần, gây phiền hà trong nhân dân. Đề nghị cấp 

trên quan tâm. 

- Cử tri xã Đại Phong: Sau khi sáp nhập thôn, số lượng người dân ở mỗi 

thôn đông nhưng Chi hội trưởng Hội người cao tuổi chưa có chế độ hỗ trợ. Đề 

nghị cấp trên quan tâm chế độ hỗ trợ cho Chi hội trưởng để tạo điều kiện cho 

hoạt động. 
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- Cử tri xã Đại Nghĩa: Vào tháng 03/2019, 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 Đại Nghĩa có thôn An Lợi Tây được sáp nhập từ 03 thôn Đại An, Đại 

Lợi, Hòa Tây, do điều kiện tự nhiên thôn Đại An cách xa không liền kề với hai 

thôn Đại Lợi, Hòa Tây nên công tác quản lý, điều hành của Trưởng thôn gặp rất 

nhiều khó khăn. Đề nghị cấp trên quan tâm giải quyết. 

- Cử tri thị trấn Ái Nghĩa:  

+ Cử tri khu Nghĩa Hiệp: Sau khi 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, một số hạng 

mục thiết chế công trình văn hóa của các khu sáp nhập sử dụng công trình văn 

hóa của các khu cũ do xây dựng quá lâu nên đã xuống cấp. Đề nghị UBND huyện 

cùng địa phương quan tâm nâng cấp nhà văn hóa đảm bảo phục vụ tốt hơn cho 

nhân dân, đặc biệt là các khu Nghĩa Hiệp, Nghĩa Mỹ. 

+ Hiện nay, sau khi thực hiện việc sáp nhập, sắp xếp các chức danh người 

hoạt động không chuyên trách khu phố, số lượng là 02 người nhưng địa bàn rộng, 

dân số đông (trên 500 hộ) ảnh hưởng đến việc quản lý điều hành và hoạt động 

của khu. Đề nghị cấp trên quan tâm, xem xét. 

- Cử tri xã Đại Lãnh: Hiện nay, thực hiện chủ trương sáp nhập thôn, tổ dân 

phố, diện tích và dân số tăng lên. Trong khi đó Nghị định số 34/2019/NĐ-CP có 

quy định rõ đối với các thôn, tổ dân phố có quy mô dân số từ 350 hộ trở lên và 

những thôn, tổ dân phố thuộc địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT sẽ được 

khoán mức phụ cấp hằng tháng bằng 05 lần mức lương cơ sở cho 03 chức danh. 

Xã Đại Lãnh thuộc địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT, tuy nhiên hiện nay 

vẫn khoán mức phụ cấp bằng 03 lần mức lương cơ sở. Kiến nghị cấp trên quan 

tâm thực hiện. 

8. Quốc phòng, an ninh, trật tự 

- Cử tri xã Đại Quang: Hiện nay, tình hình thanh niên lên Trạm khám sức 

khỏe nghĩa vụ quân sự hằng năm đạt tỷ lệ rất thấp, mặt dù Mặt trận, các đoàn thể 

đã vận động, Ban Chỉ huy quân sự xã phối hợp với lực lượng công an tiến hành 

xử phạt nhiều lần nhưng vẫn còn nhiều trường hợp tiếp tục chống khám. Đề nghị 

UBND huyện cần đề xuất với cấp trên có biện pháp, chế tài xử lý mạnh và 

nghiêm khắc hơn để thanh niên chấp hành tốt Luật Nghĩa vụ quân sự.  

- Cử tri thị trấn Ái Nghĩa: 

+ Cử tri khu Phước Mỹ: Hiện nay chợ Ngã Tư đã quá tải, nhiều hộ dân 

buôn bán lấn chiếm ra ngoài đường gây mất ANTT, mất mỹ quan, ảnh hưởng đến 

môi trường của tuyến đường Nguyễn Duy Hiệu, Phạm Văn Đồng,… Đề nghị cấp 

thẩm quyền cần có giải pháp ổn định sinh hoạt, buôn bán ở chợ Ngã Tư.  

+ Trên địa bàn, tình hình sử dụng ma túy, tệ nạn cờ bạc, trộm cắp có chiều 

hướng gia tăng. Đề nghị Công an huyện chỉ đạo tăng cường công tác đấu tranh, 

trấn áp các loại tội phạm nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thị 

trấn nói riêng và huyện Đại Lộc nói chung.  
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+ Đề nghị Công an huyện tăng cường biện pháp kiểm soát giao thông, hiện 

nay mật độ xe tải chạy qua khu vực thị trấn rất dày, nhất là xe chở cát, tốc độ cao 

rất nguy hiểm, nhân dân không an tâm khi con em đi học trên các tuyến đường. 

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

thứ 12, 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 
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