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BÁO CÁO
Giải quyết ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 2 HĐND huyện khoá XII
Thực hiện Báo cáo số 136/BC-UBND ngày 01/4/2022 của UBND huyện
Quế Sơn về trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 2. UBND xã Quế Minh báo cáo giải
quyết ý kiến của tri trên địa bàn xã như sau:
1. Ý kiến cử tri:
Việc cung cấp nước tưới phục vụ sản xuất của Công ty khai thác thủy lợi Hồ
Việt An hiện nay không đảm bảo; mặt khác với diện tích ruộng lúa của xã Quế
Minh và Quế An hiện nay thì lượng nước tưới của Hồ Việt An vẫn không đủ cung
cấp, do đó chủ trương đầu tư xây dựng các hệ thống kênh mương để mở rộng diện
tích nước tưới từ hồ Việt An của huyện hiện nay là không hợp lý, có thể lãng phí
ngân sách Nhà nước. Đề nghị huyện quan tâm làm việc với Công ty Thủy lợi
Quảng Nam để có biện pháp khẩn trương cung cấp nước tưới cứu lúa tại 02 địa
phương này, đồng thời xem xét lại việc mở rộng diện tích tưới tiêu từ nguồn nước
hồ Việt An, nên ưu tiên nguồn kinh phí này cho nhu cầu thiết yếu khác trên địa bàn
huyện.
2. Kết quả giải quyết:
Thường trực UBND xã đã tổ chức làm việc với Cụm thuỷ nông Việt An,
Hợp tác xã Nông nghiệp và đội thuỷ nông trên địa bàn xã về công tác điều tiết nước
tưới đảm bảo cho việc sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã trong thời gian đến.
Đồng thời cụm thủy nông Việt An đã cung cấp lịch thả nước cụ thể cho HTX nông
nghiệp cũng như đội thủy nông xã Quế Minh, thuận tiện cho việc điều tiết nước
tưới được đảm bảo. Đội thủy nông viên trên địa bàn toàn xã có 22 người cơ bản
hoạt động đảm bảo. Các tuyến kênh trên địa bàn xã đã được tổ chức nạo vét tạo
dòng chảy thông thoáng. Những tuyến kênh do UBND xã quản lý, UBND xã đã
tranh thủ nguồn nông thôn mới cơ bản đầu tư đảm bảo cho việc điều tiết nước tưới.
Chỉ đạo Ban nông nghiệp xã đã phối hợp với HTX nông nghiệp làm việc với
trung tâm kỹ thuật nông nghiệp huyện Quế Sơn tổ chức tập huấn đầu vụ cho toàn
thể nhân dân trên địa bàn xã. Qua các đợt tập huấn nhân dân ý thức trong việc gieo
sạ đúng lịch thời vụ và cơ cấu giống theo tinh thần chỉ đạo của cấp trên.
Trên đây là báo cáo trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 2 của HĐND huyện
khoá XII( nhiệm ký 2021-2026).

UBND xã Quế Minh kính báo cáo UBND huyện, theo dõi và chỉ đạo./.
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