
 
BÁO CÁO 

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp  
lần thứ 9 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 

______________ 
  

Căn cứ Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp lần thứ 9 
HĐND tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021 của Ban Thường trực MTTQ Việt Nam 
tỉnh An Giang (Báo cáo số 668/BC-MTTQ-BBT). Trên cơ sở tham mưu của các sở, 
ngành UBND tỉnh giải trình, trả lời đề xuất, kiến nghị của cử tri như sau:  

I. LĨNH VỰC KINH TẾ 
1. Lĩnh vực nông, lâm, thủy sản: 
- Thời gian qua chính quyền tỉnh An Giang có nhiều quan tâm trong việc tìm 

kiếm đầu ra sản phẩm nhất là sản phẩm nông nghiệp do người nông dân làm ra. Tuy 
nhiên hiện nay sản phẩm từ nông dân làm ra việc tiêu thu còn gặp nhiều khó khăn, cử 
tri nhiều xã, thị trấn Chợ Mới, Mỹ Luông, Mỹ Hội Đông, Bình Phước Xuân (huyện 
Chợ Mới) đề nghị các cơ quan chuyên môn tiếp tục quan tâm hơn trong việc tìm kiếm 
giải pháp giúp nông dân khâu tiêu thụ hàng hóa nhất là sản phẩm theo chuẩn 
VietGap, GlobalGap, đồng thời đề nghị cấp lãnh đạo kêu gọi nhà đầu tư xây dựng 
nhà máy sơ chế hàng nông sản nhằm tạo điều kiện ổn định giá nhất là trái xoài và các 
loại hàng nông sản khác, nhằm nâng cao chất lượng và năng suất xuất khẩu. 

Việc tìm đầu ra cho các mặt hàng nông sản luôn là mối quan tâm hàng đầu của các 
cấp, các ngành. Quan điểm xuyên suốt trong thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp 
của tỉnh là tái cơ cấu nông nghiệp theo ngành hàng thì mỗi sản phẩm cần phải có ít 
nhất 02 doanh nghiệp đầu tư, liên kết sản xuất tiêu thụ. Trong thời gian qua, Sở Nông 
nghiệp & PTNT đã phối hợp với các Sở ngành và các địa phương đã tăng cường công 
tác mời gọi doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, liên kết sản 
xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Tăng cường công tác xúc tiến thương mại, phát 
triển thị trường trong và ngoài nước; Đẩy mạnh việc tổ chức lại sản xuất theo chuỗi 
giá trị, theo hình thức liên kết với doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm thông qua Tổ hợp 
tác, Hợp tác xã, đồng thời gắn với chế biến các sản phẩm giá trị gia tăng; Chú trọng 
phát triển các Hợp tác xã thực hiện liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông, lâm, 
thủy sản hàng hóa theo chuỗi giá trị... Đối với huyện Chợ Mới trong thời gian qua, Sở 
Nông nghiệp & PTNT đã phối hợp các đơn vị có liên quan thực hiện một số nội dung 
như sau: 

+ Phối hợp Công ty XNK trái cây Chánh Thu và Trung tâm Kiểm dịch thực vật 
sau nhập khẩu II, tiến hành khảo sát hiện trạng và cấp mã code (Tên mã PUC là 
CD.18.05.01.001) cho xoài ở xã Bình Phước Xuân xuất đi các thị trường khó tính với 
diện tích 70 ha có 60 hộ tham gia, lô hàng Xoài Ba màu ăn tươi đầu tiên của HTX 
GAP Bình Phước Xuân, được Công ty XNK Chánh Thu thu mua và xuất đi Úc với số 
lượng là 5,4 tấn, trong tháng 11/2018, phía Chánh Thu cũng đã thu mua rải rác ở các 
vựa của 03 xã Cù Lao Giêng khoảng 59 tấn xoài 3 màu để xuất đi Hàn Quốc.  
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Ngoài ra, cũng đã cấp mã số vùng trồng (code) với các doanh nghiệp để xuất 
khẩu xoài: số lượng mã số đã cấp (mã): 18; tổng diện tích 243,7 ha. 

+ Thực hiện Chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ xoài ba màu đạt tiêu chuẩn 
VietGAP với khoảng 500 ha. 

+ Hỗ trợ xây dựng hệ thống tưới trên cây xoài ba màu với diện tích khoảng 200 
ha. 

+ Mời gọi, xúc tiến với các doanh nghiệp: Công ty XNK trái cây Chánh Thu, 
Công ty TNHH Chế biến Nông sản Thuận Phong, Công ty TNHH Kim Nhung Đồng 
Tháp, Công Ty TNHH Sản xuất Chế biến Nông sản Cát Tường,… để liên kết và tiêu 
thụ xuất khẩu cây ăn trái nói chung và cây xoài nói riêng trên địa bàn tỉnh, đặc biệt ở 
03 xã Cù Lao Giêng huyện Chợ Mới. 

Hiện nay, UBND tỉnh đã ban hành danh mục dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn 
tỉnh An Giang, trong đó, có kêu gọi đầu tư nhà máy chế biến rau củ quả tại huyện Chợ 
Mới với quy mô 10ha va tổng mức đầu tư khoảng 200 tỷ đồng. 

- Cử tri xã An Hảo (huyện Tịnh Biên): Đề nghị Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 
xem xét cần bố trí nơi trưng bày các loại nông sản như: Bơ, Sầu riêng…. và các mô 
hình trồng cây Dược liệu như: cây Đinh Lăng trên khu du lịch Núi Cấm, để người dân 
có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống. 

Hiện Công ty Cổ phần Phát triển Du lịch An Giang đầu tư dự án Khu nghỉ dưỡng 
sinh thái, bảo tồn và phát triển thuốc nam - dược liệu Núi Cấm, thực hiện giai đoạn 
2019-2021, quy mô gần 40 ha rừng hiện trạng kết hợp trồng dược liệu với các hạng 
mục công trình như khu nghỉ dưỡng, khu thương mại, dịch vụ; nhà điều hành; khu hội 
nghị, khám chữa bệnh, bảo tàng trưng bày các loại dược liệu trên Núi Cấm và sản 
phẩm, dụng cụ, tài liệu liên quan đến nghề thuốc; khu mua bán, trao đổi dược liệu với 
01 xưởng sản xuất và 05 khối kios. 

2. Lĩnh vực giao thông vận tải, xây dựng: 
- Cử tri xã Mỹ Phú (huyện Châu Phú): Đề nghị Sở Giao thông và Vận tải tỉnh 

xem xét lắp đèn tín hiệu giảm tốc độ hoặc gờ giảm tốc độ trên Quốc lộ 91 tại cua chợ 
Ba Tiệm và khu vực vào đường Mậu Thân, ấp Mỹ Thuận. 

Quốc lộ 91 qua địa bàn tỉnh do Trung ương quản lý. Ghi nhận kiến nghị cử tri, 
yêu cầu Sở Giao thông vận tải có Văn bản gửi Cục quản lý đường bộ IV để có ý kiến 
về vấn đề này. 

- Cử tri xã Vọng Thê (huyện Thoại Sơn): Đề nghị các ngành chức năng của 
tỉnh hỗ trợ bồi thường phần đất khi tiến hành nâng cấp mở rộng tuyến Tỉnh lộ 943 
đoạn đường từ cầu Mướp Văn đến ranh Vọng Thê - Tân Tuyến.  
 Dự án nâng cấp mở rộng Đường Tỉnh 943 đoạn từ cầu Mướp Văn đến ranh 
Vọng Thê – Tân Tuyến được UBND tỉnh giao cho Ban QLDA ĐTXD CTGT An 
Giang làm chủ đầu tư. Ghi nhận kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành 
chức năng của tỉnh hỗ trợ bồi thường phần đất của dự án này.  

- Cử tri phường Bình Khánh (thành phố Long Xuyên) có ý kiến việc kết nối 
Quốc lộ 91 và đường tránh Long Xuyên, mặt lộ đường còn 11 thước (mặt lộ nhỏ). Đề 
nghị cơ quan thẩm quyền tổ chức quản lý hành lang để sau này khi mở rộng đường 
không phải giải tỏa, đền bù.  
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 Dự án Đường tránh Long Xuyên và tuyến nối Quốc lộ 91 do Bộ Giao thông 
vận tải làm Chủ đầu tư, được cân đối bằng nguồn vốn ODA còn dư trong kế hoạch 
đầu tư công trung hạn của Dự án Kết nối khu vực trung tâm đồng bằng MêKông, vì 
vậy không đủ nguồn vốn để mở rộng. 
 II. VĂN HÓA – XÃ HỘI:  

1. Lĩnh vực Y tế: 
- Cử tri xã Thạnh Mỹ Tây (huyện Châu Phú) phản ánh: Trường hợp của Bà Lê 

Thị Lợi, hộ cận nghèo ấp Thạnh Phú, xã Thạnh Mỹ Tây khi bị bệnh phải nhập viện 
điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh (Châu Đốc), nhà vốn không có tiền, bệnh 
viện bắt buộc phải nộp tiền tạm ứng từ 2 triệu -3 triệu đồng, kèm theo thẻ BHYT, sổ 
cận nghèo…nhưng khi xuất viện thì không tốn bao nhiêu tiền và trả lại cho Bà Lợi 
gần như là toàn bộ số tiền đã tạm ứng. Đề nghị bệnh viện nên xem xét lại quy định 
này, vì đối với người nghèo thì số tiền tạm ứng như vậy không phải nhỏ, người nghèo 
phải chạy vay mượn mới có được. 

Bà Lê Thị Lợi sinh năm 1957, vào viện lúc 23h40 phút ngày 02/08/2018 và 
chẩn đoán bán tắc ruột theo dõi có thể phải phẫu thuật và dùng rất nhiều thuốc. Tuy 
nhiên, thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) của Bà Lợi không phải đối tượng được hưởng 100% 
chi phí khám chữa bệnh BHYT, bệnh nhân phải chi trả thêm phần chi phí mà BHYT 
không thanh toán, nếu bệnh nhân phải phẫu thuật thì sẽ phải đóng thêm nhiều tiền vì 
vậy bệnh viện cho tạm ứng 2 triệu đồng để trừ các chi phí khi các dịch vụ kỹ thuật 
BHYT không chi trả (theo Thông tư 30/2018/TT-BYT có rất nhiều thuốc khi sử dụng 
có điều kiện và tỉ lệ thanh toán). Tuy nhiên, bệnh viện đa điều trị tích cực và bệnh 
nhân đáp ứng tốt nên chỉ điều trị nội khoa, tránh được phẫu thuật nên chi phí điều 
thấp, bệnh viện đã hoàn trả tiền tạm ứng lại cho bệnh nhân. 
 Bệnh viện có yêu cầu bệnh nhân xuất trình thẻ BHYT để bệnh viện kiểm tra 
thông tin chứ không yêu cầu xuất trình sổ cận nghèo. Tuy nhiên, nếu bệnh nhân là hộ 
nghèo hoặc cận nghèo không có tiền tạm ứng bệnh viện vẫn tiếp nhận điều trị. 

- Cử tri xã Long Điền B (huyện Chợ Mới): Tiếp tục đề nghị ngành Y tế cần chủ 
động trong công tác phát hiện xử lý các ổ dịch sốt xuất huyết, tránh tình trạng thiếu 
kịp thời để dịch có cơ hội bùng phát.  

Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới đã chủ động xử lý sớm ổ dịch khi có 01 ca test 
nhanh dương tính với NS1 từ khi tiến hành giám sát trọng điểm 3 tác nhân (SXH-
ZIKA-CHIKUNGUNYA) của Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2015 đến 
nay. Trong năm 2018, huyện Chợ Mới đã chủ động thực hiện Chiến dịch diệt lăng 
quăng hàng tháng tại các ấp nguy cơ. Bện cạnh đó, cán bộ giám sát của tỉnh đã chủ 
động theo dõi tình hình ca mắc hàng tuần và phối hợp giám sát chủ động diệt lăng 
quăng, muỗi tại các khu vực nguy cơ, tiến hành phun hóa chất diện rộng chủ động 
không để dịch bùng phát. Năm 2018, chi phí cho việc xử lý ổ dịch tại huyện Chợ Mới 
chiếm 1/3 kinh phí xử lý dịch của tỉnh. 
 Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh tiếp tục hỗ trợ Trung tâm Y tế 
huyện Chợ Mới tăng cường giám sát các yếu tố nguy cơ nhằm sớm phát hiện, xử lý để 
ngăn ngừa dịch bệnh xảy ra trong địa bàn huyện Chợ Mới và toàn tỉnh trong thời gian 
tới. 
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- Cử tri phường Long Phú (thị xã Tân Châu) phản ánh: Vào khoản tháng 
9/2018 có 01 bệnh nhân khóm Long Quới B, phường Long Phú nằm viện tại Bệnh 
viện đa khoa khu vực Châu Đốc, Bệnh viện chuẩn đoán là bị bệnh tụy nên cần chuyển 
lên Thành phố Hồ Chí Minh để điều trị, vì hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nên có 
yêu cầu với Bệnh viện là cho gia đình liên hệ xe chữ thập đỏ của địa phương để 
chuyển đi lên Thành phố Hồ Chí Minh điều trị. Nhưng Bệnh viện không thống nhất 
bắt buộc gia đình phải chuyển bệnh bằng xe của Bệnh viện. Trong khi đó xe chữ thập 
đỏ của địa phương chở đi chi phí đổ dầu khoản 2.500.0000đ; còn xe Bệnh viện thì 
chở đi chi phí là 6.7000.000đ, vì sự bắt buộc của Bệnh viện nên gia đình phải chuyển 
bệnh bằng xe của Bệnh viện. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cần làm việc với Giám 
đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Châu Đốc về vấn đề này. 

Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh đã tra cứu trên phần mềm quản lý bệnh viện và 
hồ sơ bệnh án có bệnh nhân Nguyễn Hữu Thọ, sinh năm 1982, địa chỉ Châu Quới B, 
phường Long Phú, Thị xã Tân Châu, chuyển viện lên Bệnh viện Chợ Rẫy ngày 
14/09/2018 tương đối trùng khớp với các nội dung mà cử tri đã phản ánh. Nên bệnh 
viện giải trình như sau: 
 Bệnh nhân Nguyễn Hữu Thọ vào viện lúc 00h00 ngày 11/09/2018 với lý do 
vào viện là đau bụng được điều trị tại Khoa Cấp cứu. Sau 01 ngày điều trị bệnh diễn 
tiến rất phức tạp và nặng lên rất nhiều phải chuyển đến điều trị Khoa Hồi sức tích cực 
- Chống độc (ICU) với chẩn đoán Viêm tụy hoại tử/ tăng men gan, bệnh nhân vẫn còn 
trong tình trạng nặng nhưng người nhà xin chuyển viện lên Bệnh viện Chợ Rẫy để 
điều trị tiếp. Vì lý do an toàn trong chuyển viện các trường hợp bệnh nặng nên bệnh 
viện đã giải thích cho người nhà là không nên chuyển bệnh nhân bằng xe Chữ thập đỏ 
của địa phương vì xe Chữ thập đỏ thiếu phương tiện hồi sức cấp cứu ở bệnh nhân 
nặng nên không an toàn, nhưng do xe chuyên dùng của bệnh viện đang chuyển viện 
cho bệnh nhân khác chưa về kịp. Bệnh viện hướng dẫn và giải thích với người nhà 
nên thuê xe chuyên dùng của cơ sở y tế khác sẽ an toàn cho người bệnh hơn và người 
nhà đã nhận thấy lời giải thích của bệnh viện là hợp lý nên đã đồng ý chuyển người 
bệnh lên Bệnh viện Chợ Rẫy bằng xe chuyên dùng của Bệnh viện Medic Cần Thơ, 
Bệnh viện không bắt buộc phải chuyển bệnh nhân bằng xe của bệnh viện. 

2. Lĩnh vực giáo dục 
- Cử tri xã Bình Phước Xuân (huyện Chợ Mới) đề xuất các giải pháp để nâng 

cao công tác giáo dục trong thời gian tới. Cụ thể: Thứ nhất cần xem lại việc cán bộ 
quản lý trường vi phạm, bị kỷ luật chuyển công tác để lại hậu quả nhiều khó khăn cho 
đơn vị; thứ hai giảm bớt tiệc tùng liên hoan gây tốn kém và tai tiếng; thứ ba việc 
thanh, kiểm tra ngành giáo dục các trường cần chú trọng chất lượng; thứ tư quan tâm 
đầu tư xây dựng nâng chất cơ sở hạ tầng đảm bảo dạy tốt, học tốt. 

- Thứ nhất, cử tri đề nghị cần xem lại việc cán bộ quản lý trường vi phạm, bị 
kỷ luật chuyển công tác để lại hậu quả nhiều khó khăn cho đơn vị. 

Đầu năm học 2018-2019, Hiệu trưởng Trường Tiểu học A Bình Phước Xuân bị 
kỷ luật thôi giữ chức vụ do công tác quản lý lỏng lẻo dẫn đến chất lượng giáo dục 
chưa cao, trong đó có việc cập nhật, theo dõi việc đăng nộp quyết toán tiền bảo hiểm 
xã hội về huyện không kịp thời, gây khó khăn cho đơn vị. Ngay sau đó, ngành GDĐT 
đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện giải quyết dứt điểm, không còn gây khó khăn 
cho đơn vị. 
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- Thứ hai, cử tri đề nghị giảm bớt tiệc tùng liên hoan gây tốn kém và tai 
tiếng. 

Đối với nội dung này, trước đây hai hiệu trưởng trường tiểu học có tổ chức tiệc 
tùng liên hoan gây tốn kém và làm ảnh hưởng đến tai tiếng của bản thân và của ngành. 
Để chấn chỉnh hiện tượng này, đầu năm học 2018-2019, huyện đã cho thôi giữ chức 
vụ hiệu trưởng và điều động người mới thay thế. Từ đó đến nay hiện tượng này không 
còn xảy ra.  

- Thứ ba, cử tri đề nghị việc thanh, kiểm tra ngành giáo dục các trường cần 
chú trọng chất lượng. 

Trong thời gian qua, để nâng cao chất lượng giáo dục và tạo lập nền nếp kỷ 
cương tại các đơn vị, ngành GDĐT đã chủ trương tổ chức nhiều cuộc thanh, kiểm tra 
chuyên môn, kiểm tra nhiệm vụ quản lý của người đứng đầu đơn vị trường học và đã 
xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm, thiếu tinh thần trách nhiệm. Ngoài ra, 
ngành GDĐT đã chủ động tổ chức nhiều cuộc thanh, kiểm tra giáo dục, trong đó tập 
trung kiểm tra chuyên môn, công tác dạy và học để nâng cao chất lượng. Đặc biệt là 
chỉ đạo cho các trường học tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, đây là một nội dung 
quan trọng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Thời gian tới, ngành sẽ tiếp tục 
tăng cường, chú trọng công tác thanh, kiểm tra tại các đơn vị nhằm nâng cao chất 
lượng giáo dục.  

- Thứ tư, cử tri đề nghị quan tâm đầu tư xây dựng nâng chất cơ sở hạ tầng 
đảm bảo dạy tốt, học tốt. 

Theo chủ trương chung của ngành, các trường học trong toàn tỉnh nói chung và 
các trường thuộc xã Bình Phước Xuân nói riêng đã và đang được đầu tư xây dựng cơ 
sở vật chất – hạ tầng kỹ thuật và trang cấp thiết bị để trường đạt chuẩn quốc gia theo 
lộ trình và theo các tiêu chí nông thôn mới. Sau khi các công trình hoàn thành đưa vào 
sử dụng các trường học sẽ có đầy đủ cơ sở vật chất và trang thiết bị để phục vụ tốt cho 
việc dạy và học. Riêng các trường không nằm trong lộ trình, kế hoạch đầu tư (cụ thể 
như Trường Tiểu học B Bình Phước Xuân), ngành GDĐT sẽ ưu tiên hỗ trợ kinh phí 
để sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất hàng năm để phục vụ tốt cho việc dạy và học. 

III. TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG: 
- Cử tri phường Châu Phú A (thành phố Châu Đốc): Hiện nay Việt Nam là 

nước đứng thứ 4 sau Trung Quốc, Indonesia, Philippin sử dụng bọc ni lông, mà bọc 
ni lông phân hủy rất lâu dài gây ảnh hưởng đến ô nhiễm môi trường. Đề nghị trong 
tương lai tỉnh cũng nên có giải pháp hạn chế sử dụng bọc ni lông và nên thu hút đầu 
tư nhà máy chế biến, bọc thân thiện với môi trường. 

Giảm thiểu chất thải nhựa, túi ni lông khó phân hủy đang trở thành vấn đề 
cấp bách, được Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ ngành Trung ương 
và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, tăng cường chỉ đạo, 
triển khai thực hiện trong thời gian gần đây. Cả nước đang tiếp tục thực hiện Đề án 
tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy 
trong sinh hoạt đến năm 2020 theo Quyết định số 582/QĐ-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ; hạn chế và tiến tới chấm dứt việc nhập khẩu, sản xuất và cung cấp các 
loại túi ni lông khó phân hủy kể từ năm 2026 tại các trung tâm thương mại, siêu thị 
phục vụ cho mục đích sinh hoạt. 
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Trên địa bàn tỉnh An Giang, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2900/QĐ-
UBND ngày 16/11/2018 phê duyệt Kế hoạch thực hiện phong trào “Chống rác thải 
nhựa, túi ni lông trên địa bàn tỉnh An Giang”. Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường 
là cơ quan chủ trì được giao triển khai thực hiện, đến nay đã có 11 Sở, ngành (Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Cựu chiến binh, Sở Tài nguyên và Môi trường, 
Sở Công thương, Sở Tư pháp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Ngoại vụ, Sở 
Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh, Ban Dân tộc, 
Tỉnh đoàn) và 10 huyện, thị xã, thành phố đăng ký thực hiện phong trào này. Các nội 
dung đăng ký tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cán bộ công chức, viên chức, 
người lao động, sinh viên học sinh, cộng đồng về giảm thiểu rác thải nhựa, túi ni lông, 
thực hiện các mô hình phân loại rác thải sinh hoạt, mô hình phụ nữ nói không với túi 
nilông, đổi túi ni lông lấy quà, tập, viết… 

Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp giảm thiểu sử 
dụng túi ni lông như truyền thông nâng cao nhận thức của người tiêu dùng; tăng 
cường kiểm soát hạn chế tiến tới chấm dứt việc sản xuất và cung cấp các loại túi ni 
lông khó phân hủy tại các trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn tỉnh; tăng 
cường hoạt động thu hút đầu tư của doanh nghiệp trong việc tái chế, xử lý bọc 
nilông khó phân hủy cũng như chế biến, sản xuất các sản phẩm thân thiện môi 
trường thay thế bọc ni lông khó phân hủy. 

- Cử tri TT Mỹ Luông (huyện Chợ Mới): Phản ánh việc cào cá bằng điện hiện 
vẫn đang tồn tại ở một số địa phương, đề nghị các ngành chức năng tiếp tục quan 
tâm, để tránh gây tổn hại đến nguồn lợi thủy sản trong tương lai. 

Thực hiện Chỉ thị số 02/2014/CT-UBND ngày 11/02/2014 của Uỷ ban nhân 
dân tỉnh An Giang về Tăng cường quản lý hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi 
thủy sản trên địa bàn tỉnh An Giang. Trong năm 2018, Sở Nông nghiệp & PTNT ban 
hành Công văn số 1011/SNN&PTNT-CCTS ngày 21/06/2018 về việc tăng cường 
quản lý các hoạt động khai thác thủy sản tự nhiên trong mùa lũ 2018 và Công văn số 
1513/SNN&PTNT-CCTS ngày 04/09/2018 về việc đề nghị chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 
02/2014/CT-UBND gửi UBND huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. 

Đã phối hợp với phòng Cảnh sát Môi trường (PC08), phòng Cảnh sát Đường 
thủy (PC05B) - Công an tỉnh triển khai được 14 đợt kiểm tra khai thác và bảo vệ 
nguồn lợi thủy sản thuộc tuyến sông Hậu, sông Tiền tại các huyện trong tỉnh, đặc biệt 
là các điểm nóng về khai thác thủy sản bằng ngư cụ cấm như: xã Mỹ Hòa hưng - TP. 
Long Xuyên, xã Bình Hòa - huyện Châu Thành, xã Mỹ Hội Đông, thị trấn Mỹ Luông 
- huyện Chợ Mới, xã Tân Trung - huyện Phú Tân. Đồng thời, Chi cục Thủy sản An 
Giang phối hợp với Chi cục Thuy sản Đồng Tháp và TP. Cần Thơ tổ chức 02 đợt 
kiểm tra các địa bàn giáp ranh giữa An Giang, Đồng Tháp và TP. Cần Thơ. Kết quả, 
phát hiện 13 ngư dân cào điện, đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm 
giữ phương tiện đối với 13 ngư dân cào điện và nhắc nhở 74 ngư dân khai thác thủy 
sản chấp hành theo quy định pháp luật, tịch thu 08 dynamo, 08m lưới đáy cá linh, 102 
m dây điện, phạt tiền 13 trường hợp với tổng số tiền phạt thu được 41.000.000 đồng. 

* Giải pháp triển khai thực hiện thời gian tới: 
Nhiệm vụ kiểm tra khai khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh 

An Giang được ngành nông nghiệp xem là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, trong thời 
gian tới Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tiếp tục phối hợp với phòng Cảnh sát 



 

 

7

 
 

Môi trường (PC08), phòng Cảnh sát Đường thủy (PC05B) - Công An tỉnh tăng cường 
công tác thanh tra kiểm tra trên các tuyến sông, xử lý nghiêm các vụ vi phạm trong 
khai thác thủy sản, cụ thể gồm những giải pháp sau đây: 

+ Tăng số đợt kiểm tra bảo vệ nguồn lợi thủy sản 2 đến 3 lần/tháng, đặc biệt là 
vào những ngày cuối tuần (thứ 7 và chủ nhật). 

+ Tập huấn tuyên truyền các văn bản pháp về khai thác và bảo vệ nguồn lợi 
thủy sản, Phát tờ rơi đối với các hộ khai thác thủy sản bằng ngư cụ cấm. Đồng thời 
cho các hộ ngư dân ký cam kết không sử dụng ngư cụ cấm để khai thác thủy sản, đây 
là cơ sở để xét tình tiết tăng nặng trong xử lý vi phạm nếu các hộ ngư dân này tiếp tục 
tái phạm khai thác thủy sản bằng ngư cụ cấm. 

+ Tăng cường công tác phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ 
chức kiểm tra khai khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh An Giang 
trong thực hiện Chỉ thị 02/2014/CT-UBND. 

+ Đối với địa bàn giáp ranh với tỉnh Đồng Tháp, TP. Cần Thơ. Chi cục Thủy 
sản - Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn An Giang tiếp tục thực hiện kế hoạch 
phối hợp kiểm tra khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản giữa 03 tỉnh An Giang, 
Đồng Tháp và TP. Cần Thơ, nhằm hạn chế tình trạng ngư dân sử dụng ngư cụ cấm 
khai thác thủy sản khi phát hiện đoàn kiểm tra của tỉnh này sẽ chạy trốn qua tỉnh kia. 

IV. AN NINH CHÍNH TRỊ, TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI: 
Cử tri xã Bình Mỹ (huyện Châu Phú): Đề nghị ngành công an tiếp tục có giải 

pháp quản lý chặt chẽ đối tượng nghiện ma túy, đặc biệt thời gian gần đây đối tượng 
sử dụng ma túy tổng hợp ngày càng nhiều. Khi các đối tượng về lại quê sinh sống thì 
bà con rất hoang mang lo sợ. 

Theo quy định, công tác quản lý, điều trị, cai nghiện tại cộng đồng và cai 
nghiện tập trung đối với người nghiện các chất ma túy thuộc chức năng của Ngành 
Lao động - Thương binh và Xã hội; lực lượng Công an có chức năng phòng ngừa 
nghiệp vụ, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy.  

Thời gian qua, Công an tỉnh đã tham mưu, chỉ đạo, triển khai nhiều chương 
trình, kế hoạch về công tác phòng, chống ma túy; phối hợp các sở, ngành, đoàn thể 
tăng cường công tác quản lý, giáo dục đối tượng, cai nghiện, góp phần thực hiện có 
hiệu quả Chương trình phòng, chống ma túy. Năm 2018, lực lượng Công an đã thu 
gom thử test, lập hồ sơ đưa 1.740 đối tượng nghiện vào Cơ sở điều trị, cai nghiện ma 
túy tỉnh (thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội); áp dụng Nghị định số 111/CP 
1.011 đối tượng, Nghị định số 221/CP 610 đối tượng (Riêng huyện Châu Phú, đưa 
vào Cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy 150 đối tượng, áp dụng Nghị định 221/CP 43 
đối tượng, Nghị định 111/CP 82 đối tượng…); bắt giữ nhiều hơn 24,54% (137/110 
vụ), liên quan nhiều hơn 281/227 đối tượng có hành vi có hành vi tàng trữ, mua bán, 
vận chuyển trái phép chất ma túy.    

Tuy nhiên, công tác phòng, chống ma túy cũng đang gặp một số khó khăn, 
vướng mắc và Công an tỉnh cũng đã đề xuất với Bộ Công an và các Bộ ngành Trung 
ương tham mưu Chính phủ hướng dẫn xử lý, như: Quy định biện pháp quản lý, xử lý 
đối với người nghiện ma túy dưới 18 tuổi; điều kiện và thời hạn áp dụng biện pháp 
đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; thẩm quyền, trách nhiệm 
phối hợp quản lý người nghiện tại địa bàn cơ sở; ban hành quy trình, phác đồ điều trị 
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nghiện các dạng ma túy tổng hợp, ma túy đá; tình trạng quá tải tại các trung tâm cai 
nghiện; quy trình và định mức kinh phí phục vụ công tác xác định tình trạng nghiện 
ma túy; quản lý, giáo dục người nghiện ma túy, tổ chức cai nghiện, quản lý sau cai và 
tái hòa nhập cộng đồng; tổ chức ghi âm, ghi hình có âm thanh trong hoạt động điều tra 
đối với tội phạm về ma túy...  

Thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo lực lượng thực hiện đồng bộ các 
giải pháp công tác phòng, chống ma túy, như: Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền; quản lý địa bàn, đối tượng, nhất là đối tượng đi nơi khác trở về có biểu hiện 
nghiện ma túy; rà soát, thống kê, phối hợp lập hồ sơ đưa người nghiện vào Cơ sở điều 
trị, cai nghiện ma túy; triệt xóa các tụ điểm phức tạp, các đường dây, băng nhóm tội 
phạm về ma túy để tạo tác dụng răn đe, phòng ngừa chung.       

V. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC: 
- Cử tri xã Khánh Bình (huyện An Phú) có ý kiến việc Tòa án nhân dân tỉnh An 

Giang thụ lý hồ sơ vụ tranh chấp đất của 13 hộ dân tại khu dân cư trung tâm xã 
Khánh Bình đến nay chưa xử lý dứt điểm, đề nghị Toà án nhân dân tỉnh An Giang sớm 
xác minh, làm rõ, đưa ra xét xử; vấn đề này người dân đã kiến nghị nhiều lần và đã 
kéo dài nhiều năm chưa xử lý dứt điểm để người dân có chổ ở ổn định.  

Nội dung này, đã được Tòa án tỉnh trả lời tại Công văn số 174/TA-VP ngày 
05/3/2019 của Tòa án tỉnh. 

- Cử tri xã Long Điền B (huyện Chợ Mới) có ý kiến: Chủ trương Đảng, Nhà 
nước về việc đưa hàng về nông thôn, tạo điều kiện để các công ty, doanh nghiệp Việt 
Nam phát huy thương hiệu Việt và người dân đến tham quan mua sắm. Tuy nhiên, thời 
gian qua một số đối tượng lợi dụng chủ trương trên gian lận thương mại làm ảnh 
hưởng lòng tin. Theo phản ánh của cử tri vừa qua có công ty, doanh nghiệp tự xưng 
được phòng Kinh tế Hạ tầng giới thiệu về địa phương bán hàng kém chất lượng, khi 
dân phát hiện bỏ trốn không trả tiền lại, đề nghị ngành chức năng cần có kiểm tra, kịp 
thời phát hiện xử lý các đối tượng lợi dụng để chủ trương đưa hàng về nông thôn được 
nhân dân tin tưởng và hưởng ứng thực hiện.  

Căn cứ quy định tại Điều 29 của Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 
05 năm 2018 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến 
thương mại. Theo đó, Sở Công Thương có trách nhiệm xác nhận bản đăng ký “Thông 
báo tổ chức các Hội chợ, Triễn lãm thương mại tại Việt Nam”. Sau khi xác nhận, Sở 
Công Thương sẽ có văn bản gửi Ủy ban nhân dân địa phương và Cục Quản lý thị 
trường để theo dõi, giám sát và kiểm tra quá trình thực hiện của các đơn vị tổ chức. 
Do đó, việc các doanh nghiệp tự tổ chức các chuyến bán hàng/phiên chợ tại địa 
phương không thuộc sự quản lý của Sở Công Thương. 

Năm 2017, Sở Công Thương có phối hợp với Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Chợ 
Mới, Siêu thị Coopmart Long Xuyên tổ chức 01 chuyến bán hàng lưu động về nông 
thôn nhằm hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” 
tại xã Long Điền A vào ngày 13/9/2017 (01 ngày) với hơn 200 lượt khách đến tham 
quan và mua sắm. Năm 2018, Sở Công Thương có tổ chức 05 chuyến bán hàng Việt 
về nông thôn tại huyện Châu Phú, huyện Phú Tân, huyện Tri Tôn, huyện Châu Thành, 
huyện Thoại Sơn và không có tổ chức tại huyện Chợ Mới. Thời gian qua, Sở Công 
Thương không có tiếp nhận bất kì khiếu nại, phản ánh của người tiêu dùng trên địa 
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bàn về chất lượng hàng hóa tại các chuyến hàng Việt về nông thôn do Sở Công 
Thương tổ chức. 

Qua trao đổi với Phòng Kinh tế hạ tầng địa phương, có tồn tại trường hợp các 
doanh nghiệp tự tổ chức các chuyến bán hàng mang danh nghĩa là hàng Việt về nông 
thôn mà không xin ý kiến của chính quyền địa phương nơi tổ chức, chủ yếu là các 
doanh nghiệp ngoài tỉnh đưa hàng về địa phương bằng các xe tải lưu động và bày bán 
tự phát trên các vỉa hè, mặt bằng trống trong thời gian rất ngắn mà chính quyền địa 
phương không kịp thời hay biết hoặc khi phát hiện thì các doanh nghiệp đã nhanh 
chóng dọn hàng đi nơi khác.  

Trong thời gian tới, để hạn chế tình trạng một số đối tượng lợi dụng chương 
trình hàng Việt về nông thôn như đã phản ánh của cử tri, UBND tỉnh yêu cầu Sở Công 
Thương, UBND các huyện, thị xã, thành phố và Cục Quản lý thị trường tăng cường 
công tác quản lý, giám sát, kiểm tra hoạt động của các phiên chợ, chuyến bán hàng 
của doanh nghiệp và xử lý nghiêm để tình trạng hàng giả, hàng nháy, hàng kém chất 
lượng làm mất lòng tin của người tiêu dùng.  

- Cử tri phường Mỹ Thạnh, phường Mỹ Bình (thành phố Long Xuyên): Hiện 
nay, đang vào mùa khô, vì vậy việc PCCC là rất cần thiết. Đề nghị ngành chức năng 
nên thường xuyên kiểm tra các dụng cụ, phương tiện chữa cháy để tránh tình trạng 
khi xảy ra cháy thì bồn nước xe chữa cháy không còn nước. Ngoài ra, đề nghị Công 
an PCCC tỉnh tăng cường công tác tiếp nhận thông tin và nhanh chóng có mặt tại 
điểm xảy ra hỏa hoạn, để hạn chế thấp nhất hậu quả xảy ra. 

Thời gian qua, Công an tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai thực 
hiện công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC; thường xuyên 
kiểm tra, hướng dẫn các biện pháp an toàn về PCCC và công tác chủ động ứng trực 
sẵn sàng chiến đấu, lực lượng Cảnh sát PCCC chuyên nghiệp luôn chuẩn bị các 
phương tiện chứa đầy bồn nước, ứng trực 24/24 giờ để tiếp nhận thông tin từ số 
ĐT114 và nhanh chóng có mặt tại hiện trường khi có cháy xảy ra để chữa cháy nhằm 
hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy. Không có tình trạng xe chữa 
cháy đến nơi cháy mà không có nước trong bồn chứa.  

Năm 2018, trên địa bàn tỉnh xảy ra giảm 26/46 vụ cháy, làm chết 02 người, bị 
thương 02 người, thiệt hại giảm khoảng 9,7/58,9 tỷ đồng. Riêng thành phố Long 
Xuyên, không xảy ra vụ cháy nào. 

Từ đầu năm 2019 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra giảm 05/06 vụ cháy, thiệt 
hại ước tính thành tiền khoảng 1,8 tỷ đồng. Riêng thành phố Long Xuyên, xảy ra tăng 
03/00 vụ cháy nhà dân; thiệt hại khoảng 804 triệu đồng. 

Thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo lực lượng thực hiện nghiêm túc, có 
hiệu quả các biện pháp PCCC, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về PCCC, nhất là vào 
mùa khô; thường xuyên kiểm tra công tác ứng trực sẵn sàng chiến đấu, trang thiết bị, 
phương tiện chữa cháy của các đội PCCC chuyên nghiệp và cơ sở, đảm bảo các 
phương tiện chữa cháy luôn chứa đầy bồn nước, lực lượng ứng trực 24/24 giờ để tiếp 
nhận thông tin và nhanh chóng có mặt tại hiện trường để chữa cháy nhằm hạn chế 
thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi có cháy xảy ra.   

- Cử tri xã Bình Phước Xuân, Hòa Bình, Kiến Thành (huyện Chợ Mới), cử tri 
phường Đông Xuyên (thành phố Long Xuyên) đề nghị cơ quan quản lý nhà nước ở địa 
phương quan tâm ngăn chặn kịp thời đối với việc người dân cất nhà, quán trên sông 



 

 

10

 
 

rạch, vi phạm lộ giới giao thông ngày càng phổ biến. Cử tri đề nghị Ủy ban nhân dân 
tỉnh nên tiếp tục có chỉ đạo quyết liệt thực hiện Chỉ thị 200 về vấn đề nhà ở trên kênh 
rạch để tránh xảy ra tình trạng sạt lở bờ sông, kiểm điểm các cá nhân lãnh đạo quản 
lý địa phương đã để xảy ra việc cất nhà trên kênh rạch gây sạt lở bờ sông trong thời 
gian qua.  

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 200/TTg ngày 29/4/1994 của Chính phủ, UBND tỉnh 
đã ban hành Chỉ thị 07/2010/CT-UBND ngày 21/6/2010 về việc thực hiện các biện 
pháp tháo dỡ cầu tiêu không hợp vệ sinh, nhà ở vi phạm hành lang sông, kênh, rạch. 
Trong quá trình triển khai thực hiện, các sở ngành đã có nhiều văn bản hướng dẫn để 
các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện, tuy nhiên qua đánh giá sơ kết thực hiện 
Chỉ thị 07/2010/CT-UBND thì hiệu quả đạt chưa cao, nhiều địa phương vẫn còn để 
tình trạng tái cất, cất mới. 

Để tăng cường công tác quản lý, kịp thời ngăn chặn tình trạng tái cất, cất mới 
nhà ở vi phạm hành lang sông, kênh, rạch trên địa bàn tỉnh, thời gian qua UBND tỉnh 
đã ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện về việc chấn chỉnh công tác quản lý nhà ở 
trên sông, kênh, rạch (cụ thể như: Văn bản số 31/UBND-ĐTXD ngày 1/01/2016; Văn 
bản số 2709/VPUBND-KTN ngày 06/6/2018; Văn bản số 1055/UBND-KTN ngày 
01/10/2018). Theo đó, UBND tỉnh đã giao trách nhiệm cho các sở, ngành nghiên 
cứu,hướng dẫn địa phương trong công tác rà soát, cập nhật, quản lý, xử lý vi phạm; 
trong đó, Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn việc xử lý vi phạm quy định về trật 
tự xây dựng đối với nhà ở xây cất mới, tái cất vi phạm hành lang sông, kênh, rạch; 
đồng thời thường xuyên theo dõi, lập kế hoạch kiểm tra, tổng hợp, báo cáo UBND 
tỉnh về công tác quản lý nhà ở ven sông, kênh, rạch. Đặc biệt UBND huyện, thị xã, 
thành phố phải có trách nhiệm “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát định kỳ và xử 
lý vi phạm việc phát sinh nhà ở vi phạm hành lang sông, kênh, rạch trên địa bàn; kiên 
quyết không để phát sinh các trường hợp cơi nới lấn chiếm, cất mới hoặc tái cất nhà ở 
ven sông, kênh, rạch; xử lý trách nhiệm đối với UBND cấp xã trong trường hợp 
buông lỏng quản lý để phát sinh nhà ở trên hành lang các tuyến sông, kênh, rạch trên 
địa bàn mình quản lý”. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Xây dựng đã phối hợp với các sở: 
Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
có văn bản hướng dẫn việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng nhà ở ven sông, kênh, rạch 
theo quy định.  

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu UBND huyện Chợ Mới, thành phố Long Xuyên 
và các huyện, thị xã, thành phố còn lại trong thời gian tới cần quan tâm, tổ chức thực 
hiện theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại các văn bản nêu trên, kiên quyết không 
để xảy ra tình trạng phát sinh mới việc xây cất vi phạm hành lang sông, kênh, rạch. 

- Cử tri thị trấn Chợ Mới (huyện Chợ Mới) phản ánh tình trạng nuôi chó thả 
rong không chích ngừa, gắn vòng đeo cổ gây nguy hiểm cho người khác. Đề nghị cơ 
quan chức năng tiếp tục tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong nhân dân nắm các quy 
định này khi nuôi chó.  

Năm 2018 toàn tỉnh thực hiện tiêm phòng Dại cho 33.210 con chó; tổ chức 68 
đợt bắt chó thả rong. Trong đó huyện Chợ Mới thực hiện tiêm phòng 2.070 con đạt 
87% so với kế hoạch; tổ chức 07 đợt bắt chó thả rong, bắt được 30 con (xử lý vô chủ 
hủy 07 con, phạt cảnh cáo 23 con); lấy 48 mẫu xét nghiệm xác định mức độ kháng 
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bệnh của vật nuôi sau khi tiêm phòng vaccine bệnh Dại tại Chợ Mới và An Phú (24 
mẫu/huyện). 

Song song với việc tiêm phòng bệnh Dại là gắn vòng đeo cổ cho chó, vì vậy 
không có tình trạng chó không tiêm ngừa bệnh Dại mà được gắn vòng đeo cổ.  

Mặc dù, huyện tổ chức tốt các công tác tiêm phòng, bắt chó thả rong, tuyên 
truyền,...nhưng vẫn còn một số hộ chưa thực hiện tốt vì Chợ Mới là địa bàn rộng khi 
đoàn đến thực hiện tiêm phòng chó chạy trốn không bắt được nên tỷ lệ tiêm phòng 
chưa đạt (không tiêm triệt để hết). Trong năm 2019 sẽ tích cực tiêm phòng để nâng 
cao tỷ lệ tiêm phòng. 

Trên là báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp lần thứ 9 HĐND 
tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021./. 
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