
BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ  11  

HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 

__________ 

 

Theo Chương trình kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-

2021, UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp 

lần thứ 11 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 (Báo cáo số 738/BC-MTTQ-

BBT ngày 19/6/2019 của UB MTTQ Việt Nam tỉnh) như sau: 

I. KINH TẾ:  

1. Lĩnh vực nông, lâm, thủy sản: 

- Cử tri xã An Hảo, huyện Tịnh Biên: Đề nghị các Sở ngành tỉnh nghiên cứu, 

có giải pháp đưa nông sản trên núi Cấm đặc biệt là quả xoài, cần được mở rộng 

xuất khẩu ra thị trường, để người dân có thu nhập tốt hơn. Trong khi ở những địa 

phương khác xoài đã được xuất khẩu ở nhiều nơi.  

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, mỗi sản phẩm cần phải có ít nhất 

02 doanh nghiệp đầu tư, liên kết sản xuất tiêu thụ. Đặc biệt là quả Xoài, trong thời 

gian qua đã có những kết quả bước đầu trong việc xuất khẩu sang các thị trường khó 

tính, cụ thể, sản phẩm xoài của HTX Bến Bà Chi đã xuất khẩu đi được thị trường Mỹ. 

Hiện nay, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Kế hoạch số 36/KH-

SNN&PTNT ngày 6/5/2019 về việc Kế hoạch ngắn hạn “Xuất khẩu xoài sang Mỹ và 

các thị trường khác trong năm 2019. Để tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm tiếp tục 

thúc đẩy việc xuất khẩu xoài đi Mỹ và các thị trường khác. Đồng thời, đang phối hợp 

các đơn vị có liên quan xây dựng “Kế hoạch xây dựng vùng chuyên canh và xúc tiến 

tiêu thụ xoài giai đoạn 2020 – 2025” và một số loại cây trồng chủ lực khác để sớm 

trình UBND tỉnh phê duyệt thực hiện trong thời gian tới, nhằm giúp tiêu thụ cây ăn 

quả nói chung và xoài nói riêng mang tính hiệu quả và bền vững.  

Trong thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp & PTNT tiếp tục phối 

hợp Sở Công Thương tăng cường công tác xúc tiến tiêu thụ, quảng bá sản phẩm nông 

nghiệp của tỉnh, trong đó sẽ quan tâm đến các sản phẩm nông sản vùng Núi Cấm, 

huyện Tịnh Biên. 

- Cử tri xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới: Hiện nay 3 xã cù lao Giêng được Nhà 

nước đầu tư áp dụng công nghệ tưới nhỏ giọt vào việc trồng xoài vừa phát triển kinh 

tế cho người dân, vừa phục vụ cho du lịch trong thời gian tới, được nhân dân đồng 

tình hưởng ứng, nhưng hiện nay việc vận hành hệ thống bơm nước chưa được thực 

hiện nên bà con đang rất trông chờ để vận hành hệ thống tưới, đề nghị các ngành 

chức năng sớm triển khai thực hiện. 
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TỈNH AN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Dự án đầu tư áp dụng công nghệ tưới nhỏ giọt vào việc trồng xoài tại 3 xã cù 

lao có diện tích phục vụ 540 ha (Tấn Mỹ 200ha, Mỹ Hiệp 200ha, Bình Phước Xuân 

200ha) do huyện Chợ Mới làm chủ đầu tư. Hiện nay, các hạng mục chính của dự án 

đã hoàn thành. Tuy nhiên, việc đấu nối hệ thống tưới đến các hộ dân chưa được thực 

hiện xong do đó chưa thể vận hành toàn bộ hệ thống.  

Hiện nay, Huyện Chợ Mới đang xây dựng phương án giá thu dịch vụ tưới, tiêu 

để làm cơ sở vận động người dân tham gia vào dự án, đồng thời, đang tích cực vận 

động, tuyên truyền các hộ dân tham gia đấu nối vào hệ thống tưới. Sớm đưa dự án vào 

vận hành, phục vụ sản xuất. 

- Cử tri xã Long Điền B, huyện Chợ Mới: Hiện nay việc chuyển đổi cây trồng 

đang được thực hiện, diện tích lúa ngày càng thu hẹp, tình trạng nhân dân trồng cây 

một cách tự phát, không mang lại hiệu quả cũng như không kiểm soát dịch bệnh trên 

cây trồng. Với thực trạng trên đề nghị ngành chức năng tiếp tục tăng cường công 

tác tuyên truyền, hướng dẫn, tổ chức hội thảo, tọa đàm cho người dân trong việc 

chọn cây và kỹ thuật trồng cũng như chăm sóc đạt hiệu quả nhất. 

Hiện nay, nhu cầu chuyển dịch cơ cấu cây trồng từ đất trồng lúa sang rau màu 

cây ăn trái của người dân ngày càng tăng. Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp các 

địa phương rà soát xây dựng kế hoạch chuyển đổi từ đất lúa sang rau, màu và cây ăn 

trái giai đoạn 2017 - 2020 và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 

3410/QĐ-UBND ngày 14/11/2017; trong đó, diện tích chuyển đổi sang cây ăn trái đến 

năm 2020 là 12.230 ha. Bên canh đó, việc chuyển đổi từ trồng lúa sang rau màu và 

cây ăn trái đã được UBND tỉnh phê duyệt theo Quy hoạch cây ăn trái đã được UBND 

tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 1884/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 về việc Phê 

duyệt Quy hoạch phát triển vùng sản xuất cây ăn quả ứng dụng công nghệ cao tỉnh An 

Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 

Ở hầu hết các địa phương đều đã có định hướng và nắm rõ về các vùng sẽ được 

quy hoạch, chuyển đổi từ trồng lúa sang các loại cây trồng khác có giá trị kinh tế theo 

quy hoạch, Kế hoạch và gắn với nhu cầu thị trường. Tuy nhiên, vẫn còn một số nơi 

người dân trồng tự phát do thấy việc trồng cây ăn trái mang lại lợi nhuận cao hơn so 

với các cây trồng khác. Hiện nay, Sở Nông nghiệp & PTNT đang tiếp tục phối hợp 

các địa phương rà soát, có giải pháp chấn chỉnh cho phù hợp trong thời gian tới. 

Bên cạnh đó, trong thời gian qua Ngành nông nghiệp luôn quan tâm, định 

hướng và thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền, hỗ trợ kỹ thuật cho 

người dân. Riêng trong năm 2019, thực hiện Kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực cho 

ngành Nông nghiệp. Sở Nông nghiệp & PTNT đã và đang tăng cường công tác tập 

huấn, đào tạo nâng cao năng lực cho nông dân và lực lượng lao động trong nông 

nghiệp. Hiện nay, đang tiếp tục phối hợp với địa phương xây dựng Kế hoạch đào tạo 

nguồn nhân lực ngành nông nghiệp năm 2020, trong đó, có đối tượng là nông dân. 

2. Lĩnh vực giao thông vận tải, xây dựng: 

- Cử tri phường Đông Xuyên, Mỹ Xuyên, Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên; cử 

tri phường Châu Phú A, Vĩnh Ngươn, thành phố Châu Đốc: Đối với lĩnh vực giao 

thông vận tải nhiều cử tri tiếp tục có ý kiến đối với việc đặt trạm thu phí BOT tại ngã 

3 lộ tẻ. Vấn đề này đã được cơ quan thẩm quyền tỉnh có ý kiến đối với Bộ Giao thông 

- Vận tải, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được giải quyết, cử tri đề nghị UBND tỉnh tiếp 

tục theo dõi và có ý kiến.  
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Phản ánh của cử tri về Trạm thu phí T2 được UBND tỉnh rất quan tâm và tích 

cực tìm phương hướng đề xuất Trung ương có hướng giải quyết hợp lý. Hiện nay, 

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đang đề xuất Bộ Giao thông vận tải 5 phương án xử lý 

Trạm thu phí T2. Qua đó, đã phân tích các ưu, nhược điểm của từng phương án, để lựa 

chọn phương án tối ưu giải quyết bất cập của dự án và Bộ Giao thông vận tải đang 

xem xét. 

- Cử tri xã Phú Hưng, huyện Phú Tân: Tiếp tục kiến nghị các ngành có liên 

quan có quy định cụ thể, chặt chẽ và thường xuyên hơn đối với việc kiểm tra sức 

khỏe các tài xế nhằm ngăn chặn kịp thời các tài xế sử dụng ma túy khi tham gia giao 

thông tránh gây tai nạn làm ảnh hưởng đến nhiều người. 

Thực hiện chỉ đạo Bộ Công an tại Kế hoạch số 139/KH-BCA-C08 ngày 

23/4/2019 về tuần tra, kiểm soát và xử lý hành vi vi phạm của người điều khiển xe 

trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn; ngày 16/5/2019, 

Công an tỉnh ban hành Kế hoạch số 1093/KH-CAT-PC08 để triển khai trong lực 

lượng Công an toàn tỉnh. 

Trong quý III/2019, Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng phát hiện và xử lý vi 

phạm về nồng độ cồn khi đang điều khiển phương tiện tham gia giao thông được 386 

trường hợp (phạt tiền: 386 trường hợp, thu: 1.654.000.000đ; tước 386 GPLX; tạm giữ: 

386 phương tiện). Không phát hiện trường hợp nào lái xe có sử dụng các chất ma túy 

hoặc các chất kích thích khác khi đang điều khiển phương tiện tham gia giao thông.  

Thời gian tới, Công an tỉnh sẽ tiếp tục thường xuyên phối hợp với các lực 

lượng liên quan tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kiểm tra, kịp thời phát hiện 

xử lý nghiêm các trường hợp tài xế khi lái xe có sử dụng ma túy hoặc chất kích thích 

khác theo đúng quy định của pháp luật. 

- Cử tri xã Bình Chánh, huyện Châu Phú; cử tri xã Tân Phú, huyện Châu 

Thành: Đề nghị Sở Giao thông - Vận tải tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực 

hiện xây dựng vòng xuyến hoặc đèn giao thông đoạn Chợ Trà Ôn để đảm bảo an 

toàn giao thông; Đề nghị Sở Giao thông - Vận tải tỉnh làm đường dẫn 2 bên đầu cầu 

từ tỉnh lộ 947 qua Kênh Mặc Dưng qua tỉnh lộ 941; Đoạn đường Tỉnh lộ 947 từ xã 

Vĩnh Bình đến xã Tân Phú hiện nay đang xuống cấp, gây khó khăn cho việc đi lại và 

giao thương buôn bán cho nhân dân. Đề nghị cấp trên có kế hoạch láng nhựa lại để 

bà con nhân dân đi lại dễ dàng hơn.  

Quốc lộ 91 đoạn qua Chợ Trà Ôn, thành phố Long Xuyên do Cục quản lý 

đường bộ IV quản lý và báo cáo như sau: 

Vị trí này năm tại Km63+000, cách mố cầu MB cầu Trà Ôn 110m thuộc 

phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, phía bên trái là chợ Trà Ôn, phía bên phải 

đường vào khóm văn hóa Bình Đức, đoạn tuyến đi qua là đường cấp III đồng bằng, 

bề rộng mặt đường 11m, kết cấu mặt đường BTN, hệ thống biển báo, vạch sơn hiện 

trạng đảm bảo và phát huy tác dụng. 

Tại vị trí này theo đánh giá của đoàn khảo sát là vị trí tiềm ẩn tai nạn giao 

thông do lưu lượng xe lưu thông trên tuyến khác cao, mặt khác người dân kinh 

doanh, mua bán, ra vào khu vực chợ Trà Ôn đông đúc. Việc xây dựng vòng xuyến tại 

vị trí này là không phù hợp do mặt bằng không có lại nằm cách mố B cầu Trà Ôn 

khoảng 110m. Vì vậy Cục QLĐB IV sẽ báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam để 

xin bố trí kế hoạch xử lý điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông bằng phương pháp lắp đặt 

https://plo.vn/tags/IEJPVCBUMg==/bot-t2.html
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đèn cảnh báo, sơn gờ giảm tốc, bổ sung hệ thống biển báo nhằm bảo đảm an toàn 

giao thông. 

Đối với việc hạn chế tầm nhìn tại khu vực Cầu vượt qua Kênh Mặc Cần 

Dưng nối liền Đường tỉnh ĐT941 và ĐT947. UBND tỉnh đã yêu cầu địa phương vận 

động các hộ dân mua bán tại khu vực này, không được lấn chiếm lòng đường ĐT941 

để kinh doanh.  

ĐT947 đoạn từ xã Vĩnh Bình đến xã Tân Phú bị xuống cấp, trong đó, nền 

mặt đường đoạn xã Vĩnh Bình bị sạt lở và hư hỏng nặng. Sở Giao thông vận tải đã 

tiến hành xây kè gia cố nền đường và sửa chữa mặt đường đoạn này hoàn thành vào 

cuối tháng 9/2019. 

- Cử tri xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú: Đề nghị Sở Giao thông - Vận tải tỉnh 

sớm khắc phục sụp lún (ổ gà) trước cổng Trường phổ thông trung học Châu Phú 

để các em học sinh vào mùa tựu trường sắp tới có đường đi thuận lợi hơn.  

Tuyến Quốc lộ 91 thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của Cục Quản lý 

đường bộ IV, báo cáo như sau: 

Vị trí này tại Km106+740 đến Km106+760 (mép bên trái), chiều rộng 1,5m 

do nền đường tại vị trí này yếu dẫn đến cao su lún võng gây mất ATGT, ngày sau khi 

kiểm tra hiện trường ngày 16/7/2019, Chi cục Quan lý Đường bộ IV.5 đã chỉ đạo nhà 

thầu QLBTĐT tổ chức khắc phục hư hỏng bằng giải pháp đào bỏ kết cấu nền đường 

hư hỏng, thay vật liệu mới lu lèn, trải bê tông nhựa hoàn thành trong ngày 17/7/2019. 

- Cử tri xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú: Đề nghị cục Quản lý đường bộ số 4 lắp 

đặt đèn đường trên tuyến quốc lộ 91 để người dân khi tham gia giao thông, sinh hoạt 

đảm bảo an toàn hơn.  

Tuyến Quốc lộ 91 thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của Cục Quản lý 

đường bộ IV, báo cáo như sau: 

Đoạn tuyến theo kiến nghị có lý trình từ Km105+500 (cầu Cần Thảo) đến 

Km111+100 (cầu Kinh Đào), chiều dài 5600m, đoạn tuyến đi qua là đường cấp III 

đồng bằng, bề rộng mặt đường 11m, kết cấu mặt đường BTN, hệ thống biển báo, 

vạch sơn hiện trạng đảm bảo và phát huy tác dụng, việc cử tri kiến nghị lắp đặt hệ 

thống đèn đường là cần thiết nhằm đảm bảo ATGT trên tuyến. Tuy nhiên theo quy 

định tại Điều 2, Thông tư số 60/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính về 

hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí quản lý, bảo trì 

đường bộ, không có quy định về khoản chi đối với công tác xây dựng, lắp đặt mới 

đối với công trình phụ trợ (trong đó có hệ thống chiếu sáng). Vì vậy Cục QLĐB IV 

đề nghị địa phương chủ động bố trí nguồn vốn để thực hiện công trỉnh chiếu sáng 

trên đoạn tuyến quốc lộ này”. 

- Cử tri xã Phú Lộc, thị xã Tân Châu: Kiến nghị HĐND, UBND tỉnh kêu gọi 

các nhà đầu tư để xây dựng cầu Tân Châu qua Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.  

Cầu Tân Châu qua Hồng Ngự vượt sông Tiền có quy hoạch tĩnh không đứng 

thông thuyền là 37,5m quy mô cầu tương đương cầu Vàm Cống, nên suất đầu tư sẽ 

rất lớn sẽ không khả thi khi thực hiện mời gọi đầu tư theo hình thức BOT. Mặt khác, 

vị trí cầu thuộc tuyến QL.N1 thuộc trách nhiệm đầu tư của Bộ Giao thông vận tải. 
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Việc đầu tư cầu Tân Châu qua Hồng Ngự là cần thiết, vấn đề phản ánh của cử 

tri, UBND tỉnh ghi nhận và tranh thủ các nguồn lực từ Trung ương để sớm đầu tư cho 

công trình này. 

- Cử tri xã Lương Phi, huyện Tri Tôn: Hiện nay, dọc tuyến đường TL.955B 

biển báo vẫn còn hạn chế lại bị cây cối che khuất tấm nhìn, đề nghị Sở Giao thông - 

Vận tải tỉnh xem xét bổ sung thêm biển báo và phát hoang nhánh cây để người tham 

gia giao thông thấy rõ, giảm bớt tai nạn giao thông; đồng thời đề nghị sơn lại vạch 

kẻ đường TL.955B vì hiện nay đã phai mờ để đảm bảo an toàn giao thông.  

Hiện Sở Giao thông vận tải đã tổ chức dặm vá ổ gà trên mặt đường, sơn sửa 

cọc tiêu, vạch tim đường và phát hoang bụi rặm nhằm đảm bảo an toàn giao thông 

trên tuyến, dự kiến hoàn thành trong tháng 11/2019. 

- Cử tri xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên: Công trình thi công nâng cấp đường 

tỉnh 955A đã mượn đường Vĩnh Hưng, nay đường Vĩnh Hưng xuống cấp đề nghị tu 

sửa phục vụ đi lại cho bà con.  

Dự án Nâng cấp mở rộng Đường tỉnh 955A do Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình giao thông tỉnh (được giao làm chủ đầu tư) quản lý trực tiếp. Hiện 

đơn vị thi công đang triển khai sửa chữa, đã bù vênh mặt đường bằng cấp phối đá 

dăm, tạo bằng phẳng, láng nhựa mặt đường, hoàn thành công tác sửa chữa. 

- Cử tri phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên: Bệnh viện Đa khoa Trung 

tâm An Giang dời về địa điểm mới, người dân ở các phường, xã vùng ven đi khám 

gặp nhiều khó khăn nhất là di chuyển. Đề nghị bố trí thêm tuyến xe buýt để người 

dân đi lại thuận tiện hơn.   

Hiện Sở Giao thông vận tải đã xây dựng kế hoạch đấu thầu lựa chọn đơn vị 

kinh doanh vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh An Giang đã 

gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt. Trong đó, gói 

thầu số 1 khai thác các tuyến xe buýt nhỏ chất lượng cao trong nội ô TP.Long Xuyên 

và TP.Châu Đốc, tuyến xe buýt này hoạt động đi qua đường Ung Văn Khiêm (Bệnh 

viện đa khoa trung tâm An Giang). Sau khi UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch đấu thầu 

Sở Giao thông vận tải sẽ thông báo mời thầu theo kế hoạch 

- Cử tri phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên: Theo dự án, tuyến nối 

Quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên tại ngõ ra giáp tiếp với QL91 trên 

địa bàn phường Bình Đức, từ ngõ ra này đến khu vực cầu Xếp Bà Lý có 02 cây cầu 

rất hẹp, đường nhỏ, vào những giờ cao điểm thường ách tắc giao thông tại 02 cầu và 

thường xảy ra tai nạn giao thông. Vì vậy, đề nghị cấp tỉnh nên có hướng nâng cấp 

mở rộng cầu, đường trong thời gian tới nhằm đảm bảo giao thông thuận tiện hơn.   

Dự án Tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên 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 Mê 

kông. Kiến nghị mở rộng cầu, UBND tỉnh nghi nhận và kiến nghị Bộ Giao thông vận 

tải xem xét. 

- Cử tri xã Bình Hòa, huyện Châu Thành: Hiện nay tình trạng ngập úng tại 

đoạn Nhà trọ Quế Lan QL91 ngày càng nghiêm trọng khi mưa về làm ảnh hưởng 

trực tiếp đến cuộc sống của người dân trong khu vực này cũng như tìm ẩn nguy cơ va 

chạm giao thông cao. Đề nghị ngành chức năng sớm có kế hoạch lắp đặt hệ thống 
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cống thoát nước từ cổng Khu Công nghiệp chính đến ngã ba lộ tẻ Tri tôn, để đảm 

bảo môi trường, tạo vẽ mỹ quan và giảm va chạm giao thông.  

Nội dung này được Cục Quản lý đường bộ IV trả lời như sau: Trong năm 

2018, Cục QLĐB IV đã được Tổng cục ĐBVN phê duyệt kế hoạch và bố trí vốn để 

đầu tư công trình Xây dựng rãnh thoát nước dọc Km66+250 – Km66+50, Km70+200 

– Km70+350 (P), Km74 – Km74+300 (T), Km95+720 – Km96 (T),  Km95+500 – 

Km96 (P), Km98+800 – Km99 (P), Km111+500 – Km111+720 (P), Km112+300 – 

Km112+700 (T), Quốc lộ 91, tỉnh An Giang. Trong đó đoạn rãnh đi qua khu công 

nghiệp Bình Hòa Km74+000 – Km74+300, do cửa xả không kết nối được vào hệ 

thống rãnh hiện hữu, nên phải dừng thi công và điều chỉnh lý trình dự án. Hiện nay, 

Cục Cục Quản lý đường bộ IV đã lập kế hoạch năm 2020, trong đó có đầu tư xây 

dựng rãnh dọc đoạn từ Km73+100 – Km75+150, đoạn qua khu vực khu công nghiệp 

Bình Hòa. 

- Cử tri xã Vĩnh Bình, huyện Châu Thành: Tuyến đường dẫn từ đường Tỉnh 

947 xuống cầu Mai Công Chánh đang bị xuống cấp và sạt lỡ gây khó khăn cho nhân 

dân lưu thông qua lại. Đề nghị Sở Giao thông - Vận tải tỉnh xem xét nâng cấp sửa 

chữa để đảm bảo lưu thông.  

Đoạn đường ĐT947 tại khu vực cầu Mai Công Chánh, hiện Sở Giao thông 

vận tải đang tiến hành sửa chữa, dự kiến sẽ hoàn thành trong Quý IV năm 2019. 

  - Cử tri thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn: Đề nghị các ngành chức năng 

của tỉnh sớm cho thi công xây dựng cầu thị trấn Phú Hòa, nhằm đáp ứng nhu cầu đi 

lại, vận chuyển hàng hóa của các công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện.  

Công trình xây dựng cầu Phú Hòa do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư, hiện nay Chủ đầu tư đang triển khai thi 

công công trình này. 

- Cử tri xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn: Đề nghị các cơ quan chức năng của 

tỉnh xem xét nâng cấp mở rộng cầu Bờ Ao & đoạn đường giao thông phường Mỹ 

Thạnh, thành phố Long Xuyên tiếp giáp xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn.  

Cầu Bờ Ao và đoạn đường giao thông phường Mỹ Thạnh thuộc thẩm quyền 

quản lý trực tiếp của UBND thành phố Long Xuyên. Hiện UBND thành phố đã chỉ 

đạo các phòng chuyên môn báo cáo, đề xuất. 

- Cử tri xã Hòa An, Long Kiến, Hòa Bình, huyện Chợ Mới: Đường tỉnh lộ 946 

hiện nay quá hẹp so với nhu cầu giao thông vận chuyển hàng hóa, sinh hoạt của 

người dân, một số đoạn đường xuống cấp gây nguy hiểm khi tham gia giao thông, 

trong khi đó đoạn đường này có nhiều cơ sở sản xuất phải chuyên chở hàng hóa 

bằng các loại xe có tải trọng lớn. Đề nghị UBND tỉnh, các ngành cần sớm xem xét có 

quy hoạch nâng cấp, mở rộng đoạn đường này để đáp ứng nhu cầu giao thông và 

đảm bảo an toàn cho người dân.  

Đường tỉnh 946 đoạn từ cầu Lò Mo đến cầu Kênh Xáng. Sở Giao thông vận 

tải đã tổ chức duy du, bảo trì hoàn thành vào tháng 8/2019. Hiện nay, đang tổ chức 

thực hiện đoạn tiếp giáp với ĐT944 (khu vực bến phà cũ). Dự kiến, sẽ hoàn thành 

trong tháng 12/2019.  
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 Đối với việc nâng cấp ĐT946 (dự kiến mở mới đi theo hướng tuyến đường 

Long Điền A-B). UBND tỉnh đang xem xét Báo cáo số 1525/BC-SGTVT ngày 

29/8/2018 của Sở Gioa thông vận tải để có kế hoạch bố trí vốn thực hiện. 

- Cử tri xã An Tức, huyện Tri Tôn: Đề nghị nạo vét kênh mới nối dài (đoạn từ 

chân cầu Lo Gạch đến Kênh AT2). Hiện nay, ghe chẹt đi lại khó khăn gây bất tiện 

cho bà con trong việc vận chuyển nông sản.   

 Kênh mới nối dài (đoạn từ chân cầu Lo Gạch đến Kênh AT2) do UBND 

huyện Tri Tôn quản lý. Hiện UBND huyện Tri Tôn đã giao các phòng chuyên môn 

báo cáo đề xuất. 

 II. VĂN HÓA – XÃ HỘI:  

1. Lĩnh vực Y tế: 

- Cử tri xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân: Đề nghị ngành bảo hiểm của tỉnh 

nghiên cứu đề xuất với cấp có thẩm quyền về việc bổ sung phần dán hình trong thẻ 

BHYT để bà con nằm viện dễ thanh toán, không cần phải đem theo giấy CMND.  

Kể từ ngày 01/01/2020, cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ thực hiện cấp thẻ bảo hiểm 

y tế điện tử cho người tham gia bảo hiểm y tế. Theo đó, thẻ bảo hiểm y tế điện tử sẽ 

tích hợp các thông tin định danh như ảnh, nhóm máu; thông tin sinh trắc học như vân 

tay, khuôn mặt, lịch sử khám, chữa bệnh…Vì vậy, người tham gia bảo hiểm y tế khi 

đi khám chữa bệnh không cần mang giấy tờ tùy thân mà có thể thực hiện xác thực 

nhân thân bằng thông tin sinh trắc học như vân tay, khuôn mặt.  

- Cử tri phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên: Phản ánh việc khám chữa 

bệnh BHYT tại Bệnh viện Đa khoa Hạnh Phúc khi người bệnh đã hoàn thành việc 

khám bệnh thì nhân viên y tế tư vấn làm thêm một số xét nghiệm ngoài danh mục 

bảo hiểm thanh toán vì vậy làm cho người dân phải chi trả số tiền khá cao. Bên 

cạnh đó, việc khám chữa bệnh tại bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang vẫn còn 

gây ra nhiều vấn đề bức xúc cho người dân trong quá trình điều trị bệnh trong thời 

gian dài mà không tiến triển nhu cầu người dân muốn chuyển viện nhưng bệnh viện 

không đồng ý chuyển.  

Về nội dung phản ánh Bệnh viện đa khoa Hạnh Phúc: Qua nội dung phản ánh 

nêu trên, bệnh viện đã rà soát và chấn chỉnh.  

Về nội dung phản ánh Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang: Việc chuyển 

tuyến khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện theo Thông tư số 14/2014/TT-BYT ngày 

14/04/2014 của Bộ Y tế về chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật giữa các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh. 

- Cử tri xã Bình Phú, huyện Châu Phú: Bà Trần Thị Bảy bức xúc về trường 

hợp con gái bà Nguyễn Thị Kim Nguyên, sinh năm 1997, số nhà 21, tổ 1 ấp Bình 

Tây, xã Bình Phú, bị gãy tay đã phẫu thuật (có thẻ bảo hiểm y tế) tại bệnh viện Đa 

Khoa tỉnh An Giang. Theo lịch hẹn đến để mổ lấy inox ra, nhưng khi đến nhập viện, 

Bác sĩ Nguyễn Liên Hiệp - Khoa trung tâm chỉnh hình kiểm tra và hẹn lần sau (nói 

miệng không có giấy hẹn), với lý do bệnh viện quá tải, qua nhiều lần hẹn, đến lần 

thứ tư (phải đăng ký mổ dịch vụ) mới được giải phẫu lấy inox ra. Đề nghị lãnh đạo 

bệnh viện tiếp tục quan tâm, xem xét lại thái độ phục vụ của Y, Bác sĩ của bệnh viện 

đối với bệnh nhân.  
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Bệnh nhân Nguyễn Thị Kim Nguyên, sinh năm 1977 nhập viện tại Bệnh viện 

đa khoa trung tâm An Giang lần đầu ngày 07/02/2018 và được chẩn đoán: Gãy xương 

đòn (T) do tai nạn giao thông. Người bệnh được bác sĩ giải thích trường hợp này chỉ 

cần cố định bằng đai xương đòn (không cần phải mổ). Tuy nhiên, người bệnh không 

đồng ý điều trị, xin về và đi đến thành phố Hồ Chí Minh mổ kết hợp xương đòn. 

- Cử tri phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên: Công tác khám chữa bệnh 

bằng BHYT còn nhiều bất cập, các phiếu xét nghiệm, chụp X quang ở bệnh viện 

huyện, khi lên bệnh viện tỉnh thì bắt phải làm lại, vừa mất thời gian vừa tốn kém cho 

ngành bảo hiểm chi trả. Đề nghị có hướng giải quyết hợp lý để tiết kiệm công sức, 

bớt phiền hà cho người dân. 

Về chuyên môn, việc sử dụng lại kết quả xét nghiệm, Xquang của bệnh viện 

tuyến trước khi chuyển lên tuyến trên trong trường hợp bệnh lý đơn giản là phù hợp 

để giảm chi phí cho người bệnh. Tuy nhiên, trong quá trình điều trị có khi phải làm lại 

xét nghiệm, Xquang nhiều lần để phục vụ cho việc điều trị và theo dõi diễn tiến của 

bệnh; tùy thuộc vào tình trạng người bệnh và diễn tiến của người bệnh khi nhập viện 

tại bệnh viện tuyến trên mà bác sĩ có thể chỉ định làm thêm xét nghiệm, Xquang để 

chẩn đoán và theo dõi bệnh. 

 Việc liên thông kết quả xét nghiệm thực hiện theo Quyết định số 316/QĐ-TTg 

ngày 27/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường năng lực hệ 

thống quản lý chất lượng xét nghiệm y học giai đoạn 2016-2025 và Quyết định số 

3148/QĐ-BYT ngày 07/07/2017 của Bộ Y tế ban hành Danh mục xét nghiệm áp dụng 

để liên thông, công nhận kết quả xét nghiệm. Theo đó, việc liên thông, công nhận kết 

quả xét nghiệm thực hiện theo nguyên tắc: công nhận kết quả lẫn nhau giữa các phòng 

xét nghiệm đạt cùng mức chất lượng; phòng xét nghiệm đạt mức chất lượng thấp công 

nhận kết quả của phòng xét nghiệm đạt mức cao hơn; Đối với các phòng xét nghiệm 

đã đạt ISO 15189, chỉ áp dụng liên thông các xét nghiệm có trong danh mục theo 

Quyết định số 3148/QĐ-BYT và đã được công nhận chất lượng. Do đó, kết quả xét 

nghiệm của các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh chưa được liên thông vì đa số 

phòng xét nghiệm chưa đạt mức chất lượng theo Quyết định số 2429/QĐ-BYT và 

chưa đạt chuẩn ISO 15189.  

2. Lĩnh vực giáo dục: 

- Cử tri phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên: Việc xâm hại tình dục, 

dâm ô đối với trẻ em hiện nay ngày càng tăng. Cần có giải pháp mạnh để ngăn chặn 

tình trạng này. Vì các em sau khi bị xâm hại tâm lý sẽ bất ổn, ảnh hưởng đến tương 

lai sau này của các em.  

Công tác phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em thuộc Dự án 4 “Đấu tranh 

phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật và 

phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người” từ Trung ương đến địa phương. Đối 

với tỉnh An Giang, ngày 26/11/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 

756/KH-UBND và thành lập Ban chủ nhiệm Dự án gồm thành viên các sở ngành có 

liên quan để triển khai thực hiện Dự án trên. 

Ngày 19/3/2019, Ban chủ nhiệm Dự án 4 của tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 

15/KH-BCNDA4-PC02 để triển khai thực hiện trong năm 2019. Qua đó, trong 6 

tháng đầu năm 2019; các ngành thành viên Ban chủ nhiệm Dự án đã triển khai thực 

hiện các giải pháp tuyền truyền được 703 lượt, phát 9.263 thư kêu gọi tố giác tội 
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phạm; tổ chức các hoạt động phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm xâm hại tình 

dục trẻ em; đã phát hiện tăng 29/15 vụ xâm hại trẻ em với 34 nạn nhân (33 nữ, 01 

nam), liên quan 28 đối tượng. Đã xử lý hình sự 19 vụ, liên quan 19 đối tượng; đang 

tiếp tục xác minh làm rõ 10 vụ, liên quan 09 đối tượng. 

- Cử tri thị trấn An Châu, huyện Châu Thành: Đề nghị Sở Giáo dục và Đào 

tạo tỉnh xem lại vấn đề khen thưởng cho học sinh giỏi phải đảm bảo yếu tố khuyến 

khích cho học sinh phấn đấu trong học tập tránh khen đại trà, giá trị khen thưởng 

thấp không tạo được động lực học tập tiến bộ cho học sinh. 

Học sinh muốn đạt được học sinh giỏi phải hội đủ điều kiện về học lực và hạnh 

kiểm theo quy định của Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học 

cơ sở và học sinh  trung học phổ thông. Cụ thể: 

- Xét công nhận học sinh giỏi nếu đạt hạnh kiểm loại tốt và học lực loại giỏi. 

- Học lực loại giỏi nếu có đủ các tiêu chuẩn sau đây: Điểm trung bình các môn 

học từ 8,0 trở lên, trong đó điểm trung bình của 1 trong 2 môn Toán, Ngữ văn từ 8,0 

trở lên; riêng đối với học sinh lớp chuyên của trường THPT chuyên phải thêm điều 

kiện điểm trung bình môn chuyên từ 8,0 trở lên; Không có môn học nào điểm trung 

bình dưới 6,5; Các môn học đánh giá bằng nhận xét đạt loại Đ. 

Sau khi học sinh được công nhận danh hiệu học sinh giỏi, nhà trường tiến hành 

cấp giấy khen và tiền thưởng. Việc khen thưởng căn cứ vào Quyết định số 

29/2016/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 của UBND tỉnh An Giang về việc quy định nội 

dung, mức chi các kỳ thi, hội thi và chế độ hỗ trợ của ngành GDĐT tỉnh An Giang. 

Cụ thể: Học sinh đạt danh hiệu ‘Danh dự toàn trường”: Cấp THCS (1 phần thưởng 

800.000 đồng), Cấp THPT (1 phần thưởng 1.000.000 đồng); Khen thưởng học sinh 

xuất sắc tiêu biểu cuối năm học: Cấp THCS (3 học sinh/ lớp): 1.000.000/lớp, Cấp 

THPT (3 học sinh/ lớp): 1.200.000/lớp. 

Ngoài ra còn các danh hiệu học sinh giỏi khác cũng căn cứ vào quyết định này 

để thực hiện. Ngoài định mức khen thưởng nêu trên, các đơn vị có thể thực hiện xã 

hội hoá trong lĩnh vực giáo dục để khen thưởng cho học sinh nhằm khuyến khích, 

động viên học sinh phấn đấu hơn nữa trong quá trình học tập.  

- Cử tri xã Long Điền A, huyện Chợ Mới: Việc học thêm hiện nay là nhu cầu 

cần thiết cho các em học sinh, nhằm nâng cao kiến thức trong học tập, tuy nhiên 

việc học thêm được quy định của ngành giáo dục dạy tại trường, nhưng hiện nay 

vẫn còn tình trạng dạy thêm tại nhà, trong việc dạy thêm ngành giáo dục cần có 

kiểm soát nội dung và cách dạy thêm của các thầy cô, tránh tình trạng thầy cô dạy 

thêm vào đúng nội dung cho các em chuẩn bị kiểm tra hoặc thi, như thế tạo cho các 

em học sinh thiếu tư duy, suy nghĩ và không công bằng đối với các em học sinh 

không học thêm. Đề nghị ngành giáo dục cần có giải pháp nghiêm khắc hơn. 

Hàng năm, Sở Giáo dục và Đào tạo đều có tổ chức thành lập đoàn thanh, kiểm 

tra việc DTHT các trường học và các cơ sở DTHT ngoài nhà trường. Ngoài ra, Sở 

Giáo dục và Đào tạo cũng đã chỉ đạo các trường thành lập Ban kiểm tra hoạt động 

DTHT trong và ngoài nhà trường. Tuy nhiên, thời gian qua, các đoàn thanh, kiểm tra 

không thể bao quát hết tình hình DTHT trong toàn tỉnh, việc thanh, kiểm tra chỉ mang 

tính chất xác suất theo từng địa phương, từng thời điểm.  
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Trong thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa 

công tác thanh, kiểm tra dạy thêm, học thêm nhất là tại các địa bàn nóng nhằm tránh 

xảy ra tiêu cực trong việc DTHT. Sở Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp phòng Sở 

Giáo dục và Đào tạo huyện Chợ Mới tiến hành kiểm tra, chấn chỉnh và sẽ xử lý theo 

đúng quy định việc thầy cô dạy thêm vào đúng nội dung cho các em chuẩn bị kiểm tra 

hoặc thi tạo cho các em học sinh thiếu tư duy, suy nghĩ và không công bằng đối với 

các em học sinh không học thêm.  

- Cử tri xã Long Điền A, huyện Chợ Mới: Kiến thức và đạo đức là nội dung 

trong ngành giáo dục xem trọng và là mục tiêu cần hướng đến, tuy nhiên hiện nay 

tình trạng chạy trường, chạy lớp, học sinh nói tục, hút thuốc (ngoài khuôn viên 

trường), thiếu ý thức tôn trọng thầy cô giáo, bạn bè và người lớn vẫn còn ở một bộ 

phận học sinh hiện nay. Do đó cử tri tiếp tục đề xuất trong giáo dục cần chú trọng 

hướng học sinh đến nhân cách, đạo đức, tổ chức nhiều cuộc sinh hoạt ngoại khóa 

cho học sinh tiếp xúc với môi trường xung quanh để giáo dục các em hoàn thiện 

hơn.  

Thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Đề án“Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho 

thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 – 2020”, ngành Gíao dục và Đào 

tạo An Giang đã triển khai thực hiện nội dung về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của 

Bộ Chính trị, qua đó góp phần giáo dục, hình thành nhân cách và trang bị kiến thức, kỹ 

năng cần thiết cho học sinh phát triển toàn diện. 

- Cử tri xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên: Cập kênh Vĩnh Tế thường xảy ra 

giông lốc đặc biệt đoạn đập tràn Trà Sư nhưng không có chỗ cho người dân tránh 

lốc, tránh bão đề nghị tỉnh hỗ trợ xây lại trường Tiểu học “B” Nhơn Hưng kiên cố 

để vừa có phòng học kiên cố vừa là nơi để người dân tránh khi có giông lốc.  

Việc xây dựng lại trường Tiểu học “B” Nhơn Hưng kiên cố để vừa có phòng 

học kiên cố vừa là nơi để người dân tránh khi có giông lốc là nhu cầu chính đáng 

của cử tri, nội dung này Sở Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị Phòng Giáo dục và Đào 

tạo huyện Tịnh Biên phối hợp với các ngành chức năng tham mưu UBND huyện đề 

xuất đưa vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2020-2025 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư 

thẩm định trình UBND tỉnh xem xét.  

3. Lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội: 

- Cử tri thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, cử tri xã Mỹ Phú, huyện Châu 

Phú: Đối với việc giải quyết việc làm, nhiều cử tri có ý kiến: Đề nghị ngành chức 

năng của tỉnh xem xét tình hình sinh viên tốt nghiệp ngành sư phạm năm 2019 của 

Trường đại học An Giang khi ra trường không được nhận, do Sở GD-ĐT không tổ 

chức thi tuyển dụng; Đề nghị có hướng giải quyết việc làm cho sinh viên (Cao Đẳng, 

Đại học) sau khi tốt nghiệp ra trường. Trường Đại học An Giang sinh viên ra 

trường khó xin việc làm. Đề nghị HĐND tỉnh có giải pháp với chính quyền, ngành 

liên quan tạo điều kiện cho các em sinh viên để có việc làm ổn định (thị trấn An 

Châu, huyện Châu Thành).  

Hàng năm, Sở Giáo dục và Đào tạo đều tham mưu UBND tỉnh phê duyệt công 

tác tuyển dụng viên chức cho ngành Giáo dục và Đào tạo. Năm 2019, số liệu chỉ tiêu 

toàn ngành là 617, trong đó 523 giáo viên và 94 nhân viên.  
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- Cử tri xã Vĩnh Hội Đông, Nhơn Hội, Vĩnh Hậu, huyện An Phú: Có nhiều ý 

kiến về việc thương binh giả được nhận hỗ trợ chính sách; về giải quyết hồ sơ theo 

Nghị định 62 của Chính phủ và hỗ trợ mai táng phí cho các đối tượng chính sách 

còn chậm, đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục xác minh làm rõ 

những trường hợp làm giả hồ sơ thương binh để hưởng chế độ chính sách và kiểm 

tra đôn đốc giải quyết sớm chế độ mai táng phí cho các đối tượng được hưởng; Tân 

An có 11 đối tượng chưa được hỗ trợ chế độ mai táng phí theo Quyết định 62 và 49 

(chết đến nay đã gần một năm), đề nghị đại biểu HĐND 03 cấp có ý kiến với ngành 

lao động, thương binh và xã hội sớm xem xét đôn đốc giải quyết (cử tri xã Tân An, 

thị xã Tân Châu).  

Hiện nay, trên địa bàn huyện An Phú, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

đang thụ lý giải quyết 03 trường hợp có đơn tố cáo, phản ảnh về hưởng chính sách 

người có công không đúng quy định, 07 trường hợp đề nghị hưởng chính sách (nhà ở, 

chất độc hóa học, điều dưỡng, …) tất cả đều đã có văn bản trả lời, cùng với chuyển về 

địa phương giải đáp; hiện còn 02 trường hợp tại xã Nhơn Hội và xã Phú Hội đang 

trong thời gian thụ lý giải quyết. 

* Về việc giải quyết hỗ trợ mai táng phí cho các đối tượng theo Quyết định số 

62 và 49 còn chậm:  

Theo quy định: Trường hợp người hưởng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg 

và Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg không thuộc diện người có công với cách mạng 

theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công hoặc đối tượng của Bảo hiểm xã hội quản lý, thì 

phần trợ cấp mai táng phí của họ do ngân sách địa phương đảm bảo. Theo đó, UBND 

tỉnh quyết định cấp kinh phí để thực hiện nội dung này, giao Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội chuyển về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp tiền mai táng 

phí theo quy định.  

Thực tế, từ năm 2018 đến nay số lượng đối tượng hưởng chính sách dân công 

hỏa tuyến theo Quyết định số 49 tăng cao, nhu cầu kinh phí thực hiện trợ cấp này phát 

sinh lớn, ngân sách tỉnh chưa đảm bảo nguồn kinh phí, nên Sở Tài chính đã tham mưu 

UBND tỉnh đề nghị Bộ Tài chính cấp bổ sung (đến nay chưa có). Năm 2018, ngân 

sách tỉnh còn nợ trợ cấp mai táng phí này khoảng 03 tỷ đồng; 9 tháng đầu năm 2019, 

gần 07 tỷ đồng.  

- Cử tri phường Châu Phú B, Vĩnh Mỹ thành phố Châu Đốc: Cần có cơ chế 

giám sát việc mua BHYT- BHXH cho công nhân đối với các doanh nghiệp. Đề nghị 

các cơ quan có thẩm quyền thường xuyên kiểm tra, giám sát việc mua bảo hiểm cho 

công nhân, tránh thiệt thòi cho công nhân.  

Từ đầu năm 2019 đến nay, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức 

thành lập đoàn thanh, kiểm tra 08 doanh nghiệp; đồng thời phối hợp với Bảo hiểm xã 

hội tỉnh, Sở Y tế thanh, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với 11 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (trong đó có 

doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Châu Đốc). Qua đó, yêu cầu và nhắc nhở các 

doanh nghiệp phải tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động đầy đủ và 

đúng theo quy định. 

- Cử tri xã Tân Trung, huyện Phú Tân: Đề nghị HĐND tỉnh kiến nghị với 

ngành cấp trên xem xét lại quy định đối với việc thu quỹ phòng chống thiên tai theo 

Nghị định 94/2014/NĐ-CP, ngày 17/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định đối 
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tượng đóng và đối tượng được miễn, giảm và tạm hoãn chưa cụ thể từ đó gây khó 

khăn cho địa phương trong việc đi thu.  

Hiện nay theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp & PTNT 

đang rà soát sửa đổi, bổ sung Nghị Định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của 

Chính Phủ, tỉnh An Giang cũng đã có ý kiến góp ý đối với dự thảo sửa đổi Nghị định 

này, Sở Nông nghiệp & PTNT đang tiếp tục theo dõi, tham mưu. 

4. Lĩnh vực Văn hóa, Thể thao & Du lịch: 

- Cử tri xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên: Công ty TNHH MTV Thành Đô đã 

03 năm chưa khai thác, phát triển du lịch, đề nghị cần có sự quan tâm vì tốc độ khai 

thác còn chậm.  

Dự án Khu Du lịch sinh thái Thành Đô An Giang toạ lạc tại địa chỉ: xã Nhơn 

Hưng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Dự án có mục đích tạo lập Khu phức hợp giải 

trí, nghỉ dưỡng kết hợp với môi trường tự nhiên dựa trên hình thái ao hồ, kênh rạch 

hiện trạng của khu đất để thực hiện Dự án xây dựng điểm du lịch mang sắc thái đặc 

trưng vùng sông nước Nam Bộ với tổng diện tích 159,9 héc-ta.  

Hiện tại, Công ty Cổ phần Tập đoàn xây dựng Thành Đô đã tiến hành cải tạo 

cảnh quan như: trồng mới 10.000 cây tràm ta trên toàn khu đất, trồng trên mặt đê các 

loại cây ăn trái, xây cầu bắc qua kênh với trọng tải 5 tấn, thuộc loại cầu dây văng, mặt 

cầu được trải nhựa. Khu vực văn phòng đã trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, kết nối 

internet và hệ thống nước sạch. Trong thời gian tới, Công ty tiếp tục cải tạo cảnh quan 

và chăm sóc hệ sinh thái toàn khu vực, san lấp, cải tạo hạ tầng làm bãi đỗ xe tiếp giáp 

với mặt tiền của đường 995A. 

- Cử tri xã Bình Thạnh, huyện Châu Thành: Đề nghị ngành chức năng tỉnh 

xem xét, công nhận Miếu Bà Hòa là Di tích để phục vụ nhu cầu tín ngưỡng, tâm linh 

của người dân địa phương và du khách.  

Qua khảo sát thực tế và trao đổi với Ban Quản trị Miếu, tư liệu về Miếu Bà Hòa 

chưa đảm bảo để làm cơ sở lập hồ sơ khoa học trình Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị xếp 

hạng theo quy định. 

- Cử tri phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên: Sân khấu chung của 

tỉnh hiện nay chưa được xây dựng ổn định và chưa có địa điểm cụ thể; hàng năm khi 

có tổ chức văn nghệ phải thuê đơn vị tư nhân thực hiện, tốn kinh phí lớn. Đề nghị 

quy hoạch bố trí quỹ đất để xây dựng cố định, phục vụ nhu cầu văn hóa giải trí của 

người dân trong tỉnh.  

Ngày 26/9/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2345/QĐ-

UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư Nhà hát tỉnh An Giang, phường Mỹ Quý, thành 

phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Theo đó, tổng mức đầu tư của dự án là 215 tỷ đồng, 

diện tích khu đất Nhà hát là 20.000m2 với các hạng mục: Nhà hát, hệ thống kỹ thuật, 

trụ sở Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, nhà xe, cổng, hàng rào và dự kiến khởi 

công xây dựng vào Quí IV năm 2020. 

5. Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường: 

Đối với lĩnh vực tài nguyên - môi trường, cử tri tiếp tục quan tâm kiến nghị 

các vấn đề thường xuyên như: đề nghị các ngành chức năng tiếp tục quan tâm giám 
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sát các cơ sở khai thác cát trên sông do thời gian qua việc sạt lở đang lan ra, nhất là 

hiện nay đang vào mùa mưa bão và mùa nước nổi. 

Hoạt động khai thác cát lòng sông của các doanh nghiệp được UBND tỉnh cấp 

Giấy phép những năm gần đây cơ bản đi vào nề nếp theo khuôn khổ pháp luật, các 

doanh nghiệp được cấp phép đều tuân thủ nghiêm các quy định về thời gian khai thác 

trong ngày, độ sâu, khu vực, sản lượng được khai thác theo Giấy phép, thực hiện tốt 

các hoạt động bảo vệ môi trường, giám sát diễn biến đường bờ, địa hình đáy sông khu 

vực khai thác,... Theo quy định của Luật Khoáng sản, Luật Bảo vệ môi trường và các 

văn bản hướng dẫn thi hành, thì hàng năm các doanh nghiệp được cấp phép khai thác 

cát sông luôn thực hiện đầy đủ việc đo đạc địa hình đáy sông, giám sát môi trường, 

đường bờ, báo cáo kết quả khai thác và các vấn đề có liên quan đến Sở Tài nguyên và 

Môi trường để giám sát, theo dõi, đánh giá việc chấp hành theo các quy định của pháp 

luật của doanh nghiệp. 

Bên cạnh đó, các Đoàn kiểm tra Liên ngành cấp tỉnh, cấp huyện và Tổ kiểm tra 

cấp xã cùng các ngành chức năng cũng thường xuyên giám sát, kiểm tra việc chấp 

hành các quy định của Giấy phép được cấp, các quy định của pháp luật có liên quan 

trong quá trình khai thác cát của doanh nghiệp, trường hợp nếu phát hiện có tồn tại, vi 

phạm sẽ yêu cầu doanh nghiệp chấn chỉnh ngay hoặc đề nghị cấp thẩm quyền xử lý 

nghiêm theo quy định của pháp luật. 

Từ đầu năm đến nay, Đoàn Kiểm tra liên ngành cấp tỉnh, cấp huyện đã tổ chức 

kiểm tra, xử lý 53 trường hợp vi phạm (giảm 22 trường hợp so với năm 2018), các 

phương tiện khai thác cát sông trái phép chủ yếu là ghe có tải trọng từ 10m3 đến 40m3 

diễn ra ở huyện An Phú, thị xã Tân Châu (khu vực giáp biên giới Việt Nam – 

Campuchia) và ở huyện Chợ Mới giáp ranh hành chính tỉnh Đồng Tháp. 

- Cử tri xã Bình Long, huyện Châu Phú: Khu công Nghiệp Bình Long hiện 

nay vẫn còn xả thải gây ô nhiễm môi trường sống của người dân. Đề nghị Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh tiếp tục tham mưu UBND có hướng xử lý nghiêm khắc 

hơn.  

Hệ thống xử lý nước thải của Công ty TNHH Kovie Vina (viết tắt Công ty), 

thời gian qua Ban Quản lý Khu kinh tế thường xuyên phối hợp chính quyền địa phương 

theo dõi nhắc nhỡ, lập biên bản yêu cầu công ty có biện pháp khắc phục. Kết quả qua 

nhiều lần Công ty có khắc phục cải tạo, sửa chữa như xây thêm các bể xử lý nước 

thải, phun xịt dung dịch khử mùi,...Để kiểm tra kết quả khắc phục, ngày 26 tháng 06 

năm 2019, Ban Quản lý Khu kinh tế đã phối hợp với địa phương (Hội đồng nhân dân 

huyện, UBND huyện – Phòng Tài nguyên và Môi trường, HĐND và UBND xã Bình 

Long) tiến hành khảo sát thực tế cho thấy công ty có bổ sung che chắn các bể phát 

sinh mùi và lắp đặt thiết bị thu gom, xử lý mùi tại các bể, tuy nhiên vẫn chưa thu gom 

triệt để mùi hôi vẫn còn phát tán. Đồng thời, do là loại hình sản xuất đặc thù nên phát 

sinh mùi trong quá trình sản xuất (hấp, sấy) nhất là vào buổi chiều và trong tuần có từ 1 

đến 2 ngày phát sinh mùi nhiều (theo đánh giá của địa phương).  

Qua nhiều lần nhắc nhỡ Công ty có thực hiện các biện pháp khắc phục, ngày 

12/08/2019 Ban Quản lý Khu kinh tế phối hợp với Sở Tài nguyên & Môi trường và địa 

phương tiến hành khảo sát kết quả khắc phục mùi hôi tại Công ty cho thấy mùi hôi vẫn 

còn phát sinh tại hệ thống xử lý nước thải do Công ty chưa thu gom xử lý mùi hoàn toàn 

tại các bể xử lý. Qua đó, Ban Quản lý Khu kinh tế đã có công văn yêu cầu Công ty phải 
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tiến hành ngay việc kiểm tra hệ thống xử lý khí thải, mùi (khu vực sản xuất), vận hành 

đúng quy trình công nghệ xử lý đảm bảo khí thải đạt quy chuẩn môi trường. Sau khi cải 

tạo và vận hành ổn định, Công ty đã Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu và phân tích 

mẫu (Vimcerts) thu và phân tích lại thông số khí thải NH3 tại ống khói hệ thống xử lý 

thống xử lý khí thải, mùi (khu vực sản xuất) vào ngày 24/09/2019 với kết quả phân tích 

thông số NH3 là không phát hiện. 

- Cử tri xã Cần Đăng, huyện Châu Thành: Một số hộ dân nghèo đông con 

không có đất thổ cư để cất nhà ở chỉ có đất vườn tạp, để chuyển vườn tạp lên đất thổ 

cư thì đóng thuế quá cao mà hộ nghèo không khả năng đóng thuế nỗi. Đề nghị ngành 

chức năng tỉnh xem xét kiến nghị với cấp trên có quy định giảm bớt thuế. 

Theo Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định: 

Trường hợp hộ nghèo không thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn thì khi chuyển mục 

đích sang đất ở được giảm 50% tiền sử dụng đất trong diện tích đất theo hạn mức 

quy định. Trường hợp có nguyện vọng ghi nợ tiền sử dụng đất thì được ghi nợ trả 

dần trong thời hạn tối đa 05 năm. Do đó, đối với việc miễn, giảm tiền sử dụng đất 

cho hộ nghèo sẽ thực hiện theo quy định nêu trên, yêu cầu UBND huyện Châu 

Thành rà soát, thực hiện chế định này trên địa bàn để cử tri biết. 

- Cử tri thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn: Đề nghị các ngành chức năng của 

tỉnh nghiên cứu việc cấp giấy chứng nhận “Túi nilông thân thiện với môi trường” để 

tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang sản xuất túi nilông sử 

dụng cải tiến công nghệ, đảm bảo tính thân thiện môi trường, nhằm bảo vệ môi 

trường hướng tới phát triển bền vững.  

Việc cấp Giấy chứng nhận túi ni lông thân thiện môi trường đã được Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định từ năm 2012 tại Thông tư số 07/2012/TT-BTNMT 

ngày 04/07/2012 quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận túi ni lông thân 

thiện với môi trường. 

Theo Thông tư số 07/2012/TT-BTNMT ngày 04/07/2012, Bộ Tài nguyên và 

Môi trường giao cho Tổng cục Môi trường (không phân cấp cho tỉnh) là đơn vị tiếp 

nhận, thẩm định và cấp giấy chứng nhận. Do đó, Doanh nghiệp có nhu cầu có thể liên 

hệ với Tổng cục Môi trường để được cấp giấy chứng nhận theo quy định. 

- Cử tri xã Mỹ Hiệp, Hòa An, Mỹ An, Nhơn Mỹ, thị trấn Chợ Mới, Long Điền 

A, Long Điền B, Hội An huyện Chợ Mới: Các đường nước ở một số địa phương hiện 

nay không sử dụng cho mục đích tưới tiêu và nhu cầu sinh hoạt của người dân, chính 

quyền cần có giải pháp xử lý (sang lấp) để tránh tình trạng người dân sinh sống 

xung quanh khu vực xả thải sinh hoạt và chăn nuôi xuống kênh rất hôi. 

Theo phân cấp quản lý, các đường nước nêu trên thuộc thẩm quyền cấp huyện quản 

lý. Yêu cầu UBND huyện Chợ Mới rà soát, xác định đường nước mà cử tri kiến nghị và có 

báo cáo thực trạng, đề xuất gởi về Sở Nông nghiệp & PTNT để có cơ sở xem xét, tham 

mưu cấp thẩm quyền quyết định. Bên cạnh đó, UBND huyện Chợ Mới tuyên truyền vận 

động người dân; khắc phục tình trạng cất nhà và chuồng trại chăn nuôi trên kênh, rạch; 

không xả rác thải làm ô nhiễm nguồn nước. 

- Cử tri xã Tà Đảnh, huyện Tri Tôn: Đề nghị tỉnh có chủ trương thống nhất về 

việc chấn chỉnh xử lý công tác nhà ven sông, kênh rạch. Cử tri phản ánh hiện nay xã 

Tà Đảnh thường xuyên xử lý đối với các hộ cất nhà, liều trại trên sông, kênh, rạch 

nhưng các xã giáp ranh thuộc huyện Châu Thành lại để các hộ tự phát cất nhà, lều 



 15 

trại. Do vậy xảy ra việc so sánh giữa các hộ, đã gây khó khăn cho chính quyền địa 

phương trong việc xử lý đối với các hộ vi phạm. 

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 11/01/2016; 

Văn bản số 2709/VPUBND-KTN ngày 06/6/2018; Văn bản số 1055/UBND-KTN 

ngày 01/10/2018) đề nghị 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”. Theo 

tinh thần 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 

số 439/SXD-TTr ngày 22/02/2019 của Sở Xây dựng hướng dẫn việc xử lý vi phạm 

trật tự xây dựng nhà ở ven sông, kênh, rạch theo quy định. Đồng thời, triển khai kế 

hoạch số 47/KH-TTr ngày 06/9/2019 thanh tra hành chính kết hợp kiểm tra việc tổ 

chức thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về chấn chỉnh công tác quản lý nhà ven sông, 

kênh, rạch trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. 

Do đó, hiện nay tất cả các huyện, thị xã, thành phố đều tổ chức triển khai thực 

hiện theo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Xây dựng về việc xử 

lý vi phạm trật tự xây dựng nhà ở ven sông, kênh, rạch nêu trên.  

III. AN NINH CHÍNH TRỊ, TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI: 

- Cử tri xã Phú Lâm, huyện Phú Tân: Đề nghị lãnh đạo tỉnh chỉ đạo các 

ngành chức năng và địa phương quản lý, có biện pháp đẩy đuổi các đối tượng ăn 

xin tại các khu du lịch trên địa bàn tỉnh. Vì có một số đối tượng thực hiện hoạt động 

chăn dắt các người già và em nhỏ hành nghề, vừa làm ảnh hưởng đến trật tự, vừa 

làm ảnh hưởng cảnh quan tại các khu du lịch.  

Thực hiện Quyết định số 1629/QĐ-UBND ngày 29/5/2017 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt Đề án tập trung đối tượng lang thang xin ăn trên 

địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2017 – 2020. Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã 

ban hành văn bản yêu cầu Phòng Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp chặt chẽ 

với các ngành chức năng liên quan triển khai  công tác tập trung giải quyết đối tượng 

lang thang, xin ăn trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, do đó công tác đảm bảo an 

ninh, an toàn cho khách du lịch ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực, tình hình 

trật tự trên địa bàn đặc biệt tại các điểm du lịch từng bước được duy trì; hiện tượng 

lang thang, ăn xin, đeo bám khách du lịch, điểm du lịch đã giảm nhiều đáng kể. 

- Cử tri thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên: Đường tuần tra biên giới đã bồi 

hoàn xong, một số hộ dân còn dư đất một phần phía bên kia đường tuần tra (giáp 

ranh Campuchia) gây cản trở, khó khăn cho việc canh tác của nhân dân, đề nghị 

Nhà nước có giải pháp thu hồi và hỗ trợ bồi hoàn. 

Đối với vấn đề này, ngày 28/8/2019, UBND tỉnh có văn bản số 

4217/VPUBND-KTN xử lý như sau: (1) Không thực hiện thu hồi bồi thường thêm 

đối với phần diện tích 36,6 ha cặp đường tuần tra biên giới theo đề nghị của UBND 
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huyện Tịnh Biên; (2) Giao UBND huyện Tịnh Biên tổ chức tuyên truyền, vận động 

người dân không chuyển nhượng quyền sử dụng đất với người nước ngoài (vì không 

đúng quy định của pháp luật). Đồng thời, UBND huyện Tịnh Biên hỗ trợ, tạo điều 

kiện thuận lợi nhất cho người dân hoạt động sản xuất nông nghiệp tại khu vực này 

để đảm bảo ổn định khu vực biên giới; (3) Trong quá trình thực hiện nếu có khó 

khăn, vướng mắc, UBND huyện Tịnh Biên kịp thời báo cáo để UBND tỉnh có chỉ 

đạo, xử lý. 

IV. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC: 

- Cử tri thị trấn Chợ Mới, Long Điền B, huyện Chợ Mới: Hiện nay dịch tả heo 

Châu Phi đang lan rất nhanh đến các địa phương trên cả nước, người dân rất lo 

lắng nước nạn dịch này, làm ảnh hưởng đến ngành chăn nuôi, đồng thời tâm lý 

người dân không sử dụng sản phẩm thịt heo, đề nghị chính quyền và các ngành chức 

năng cần có giải pháp ngăn chặn lây lan và thông tin tuyên truyền cho người dân 

biết các biện pháp phòng dịch và kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển các thịt từ các 

nơi khác.  

- Đến ngày 18/10/2019, trên địa bàn tỉnh có 83 xã, phường, thị trấn có 

dịch tả heo Châu Phi đã qua 30 ngày; có 20 xã, phường, thị trấn đã qua 30 ngày 

nhưng lại tái phát dịch bệnh. Trên địa bàn tỉnh hiện đã có 1.239 điểm dịch tại 

129 xã, phường, thị trấn thuộc 10 huyện, thị xã, thành phố. Tổng số heo đã tiêu 

hủy trên địa bàn tỉnh là 28.183 con. Tổng trọng lượng heo đã tiêu hủy là 

1.781.115kg. 

Tình hình hỗ trợ các hộ chăn nuôi có heo bị dịch tả Châu Phi buộc phải 

tiêu hủy: Đến ngày 18/10/2019 đã có 10/10 huyện, thị xã, thành phố có  Quyết 

định phê duyệt và đã chi hỗ trợ một phần kinh phí cho hộ chăn nuôi. Tổng kinh 

phí đã phê duyệt hỗ trợ cho hộ chăn nuôi tại các huyện là 25.549.540.000 đồng, 

đạt 52%.  

- Cử tri xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên: Hiện tại xã chỉ có 01 trạm kiểm dịch 

tả lợn Châu Phi đường bộ, đề xuất có thêm trạm kiểm dịch đường thủy để việc kiểm 

soát dịch được diễn ra toàn diện.  

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 745/QĐ-UBND ngày 03/4/2019 

về việc Thành lập Chốt kiểm dịch tạm thời thực hiện kiểm tra, kiểm soát tình hình vận 

chuyển heo và sản phẩm từ heo ra vào địa bàn tỉnh An Giang. Theo đó đã thành lập 10 

chốt Chốt kiểm dịch tạm thời trong đó bao gồm 08 Chốt kiểm dịch đường bộ và 02 

Chốt kiểm dịch đường thủy (xã Hội An, huyện Chợ Mới và phường Mỹ Thạnh, TP 

Long Xuyên). Vị trí các Chốt hiện tại được thành lập theo khảo sát của Sở Nông 

nghiệp cùng với UBND các huyện, thị, thành nhằm kiểm soát tốt các phương tiện vận 

chuyển heo và sản phẩm từ heo.  

Đối với địa bàn huyện Tịnh Biên đã chọn xã Nhơn Hưng để lập Chốt kiểm dịch 

tạm thời kiểm soát phương tiện vận chuyển heo và sản phẩm từ heo trên tuyến Quốc 

lộ N1, trong đó chủ yếu kiểm soát vận chuyển heo và sản phẩm từ heo qua tuyến biên 

giới. Khi Đoàn thực hiện khảo sát thì không phát hiện trường hợp vận chuyển heo, sản 

phẩm từ heo trên địa bàn bằng phương tiện đường thủy, do đó không đề xuất thành 

lập Chốt kiểm dịch đường thủy trên địa bàn xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên.  
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- Cử tri xã Phú Hưng, huyện Tịnh Biên, cử tri xã Tân Tuyến, huyện Tri Tôn đề 

nghị các ngành chức năng của tỉnh xem xét, nghiên cứu đề xuất ngành cấp trên có 

chính sách bình ổn giá xăng dầu vì khi xăng, dầu tăng tất cả các mặt hàng khác đều 

tăng nhưng khi xăng, dầu giảm thì các mặt hàng khác không giảm làm ảnh hưởng 

đến đời sống người dân. 

 Xăng dầu thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo 

quy định tại Luật Đầu tư số 03/2016/QH14 và được điều chỉnh bởi Nghị định số 

83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. Bên cạnh 

đó, xăng dầu cũng thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá, theo quy 

định của Luật Giá số 11/2012/QH13. Việt Nam đang xây dựng vận hành nền kinh tế 

thị trường, theo quy định của luật giá và sự điều hành của Chính phủ thì giá xăng, dầu 

sẽ được điều hành theo quy luật của thị trường (khi giá xăng, dầu thế giới giảm, thì 

trong nước sẽ giảm và ngược lại) nhưng phải công khai để người dân biết. 

Do ảnh hưởng của giá xăng dầu thế giới, giá xăng dầu trong nước từ đầu năm 

2019 đến nay có 11 lần điều chỉnh giá bán. Và Quỹ Bình ổn giá xăng dầu là công cụ 

để Nhà nước điều tiết giá bán xăng dầu trong nước và thời gian qua liên Bộ Công 

thương - Tài chính đã điều hành chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu liên tục và ở 

mức cao nhằm giữ ổn định giá bán xăng dầu trong nước. 

- Cử tri xã Tân Trung, Phú Thành, Phú Hiệp, Phú Thạnh và thị trấn Phú Mỹ 

huyện Phú Tân, cử tri phường Mỹ Hòa thành phố Long Xuyên,cử tri xã An Bình, Tây 

Phú huyện Thoại Sơn, cử tri xã Long Điền B, Mỹ An, Long Giang, Long Điền A 

huyện Chợ Mới, cử tri xã Phước Hưng, Khánh An huyện An Phú, cử tri phường Núi 

Sam thành phố Châu Đốc: Đề nghị các ngành chức năng của tỉnh có ý kiến đề xuất 

với Trung ương xem xét lại việc tăng giá điện trong thời gian qua, không chỉ gây áp 

lực đến các gia đình trong việc sử dụng điện sinh hoạt mà còn ảnh hưởng không  nhỏ 

đến việc sản xuất kinh doanh; Cử tri xã Phú Hưng, Phú Bình huyện Phú Tân, cử tri 

thị trấn Tịnh Biên huyện Tịnh Biên, cử tri Vĩnh An, Vĩnh Hanh huyện Châu Thành đề 

nghị ngành chức năng của tỉnh đề xuất với ngành cấp trên điều tiết giá điện giữa 

thành thị, nông thôn và ban hành giá điện cụ thể đối với hộ sử dụng điện kinh doanh 

và hộ gia đình.  

Giá bán lẻ điện do đơn vị bán lẻ điện xây dựng căn cứ khung giá của mức giá 

bán lẻ điện bình quân, cơ chế điều chỉnh giá và cơ cấu biểu giá bán lẻ điện do Thủ 

tướng Chính phủ quy định phù hợp với cấp độ phát triển của thị trường điện lực.  

Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng khung giá của 

mức giá bán lẻ điện bình quân, cơ chế điều chỉnh giá và cơ cấu biểu giá bán lẻ điện 

trình Thủ tướng Chính phủ quyết định…” Do vậy, việc xem xét, điều chỉnh giá điện 

thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ quyết định.  

- Cử tri xã Phú Hiệp, huyện Phú Tân: Đề nghị tỉnh xem xét khảo sát lại khu 

vực đất lan bồi cặp bờ sông Hậu để bà con sớm cất nhà.  

Việc quản lý, quy hoạch sử dụng đất bãi bồi thuộc thẩm quyền của UBND 

cấp huyện. UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Phú Tân thông tin để cử tri được 

rõ về chủ trương của huyện trong việc quy hoạch sử dụng đất khu vực này. 

- Cử tri xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu: Tiếp tục đề nghị các cấp lãnh đạo 

cần có giải pháp mở thêm cụm tuyến dân cư. Hiện nay, bà con nhân dân ở đậu hoặc 

nhà cất nhờ trên đất công rất nhiều thậm chí có hộ lấn chiếm mé kinh để cất nhà ở. 



 18 

Đồng thời, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền sớm rà soát và cấp giấy phép quyền 

sử dụng đất cho các hộ trên tuyến dân cư đã thực hiện xong nhiệm vụ trả tiền nền 

nhà.  

Theo báo cáo rà soát nhà ở ven sông, kênh, rạch trên địa bàn tỉnh 06 tháng đầu 

năm 2019 của UBND các huyện, thị xã, thành phố: hiện nay trên địa bàn tỉnh còn 

22.455 căn nhà ở ven sông, kênh, rạch cần hỗ trợ di dời (trong đó có 6.457 căn của 

các hộ dân sinh sống trên nhà ven sông, kênh, rạch nhưng trong vùng sạt lở cần phải 

di dời). 

Trong năm 2018-2019, trước tình hình sạt lở diễn biến hết sức nguy hiểm và 

phức tạp trên địa bàn tỉnh, để hỗ trợ di dời các hộ dân sinh sống trong vùng sạt lở cần 

phải di dời khẩn cấp trong tình hình ngân sách địa phương còn rất khó khăn, UBND 

tỉnh cũng đã chỉ đạo các Sở, ngành tranh thủ nguồn vốn hỗ của các Chương trình, 

chính sách có hỗ trợ về nhà ở, đất ở cho hộ dân là Chương trình đầu tư xây dựng cụm, 

tuyến dân cư và Chương trình 1776/QĐ-TTg hỗ trợ di dân vùng thiên tai, đề nghị 

UBND cấp huyện linh hoạt, lồng ghép đưa các hộ dân bị sạt lở vào các tuyến dân cư 

vượt lũ hiện có, đồng thời đảm bảo hỗ trợ di dời theo quy định cho các hộ dân này. 

Về lâu dài, hiện nay, UBND tỉnh đã giao cho Sở Nông nghiệp và PTNT thực 

hiện phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành có liên quan 

tham mưu đề xuất UBND tỉnh thực hiện văn bản số 3969/BNN-PCTT ngày 06/6/2019 

của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc xây dựng Đề án bố trí lại dân cư ven sông, 

kênh rạch theo Nghị Quyết 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 về phát triển bền vững 

ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu để báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT để triển 

khai xây dựng. Đồng thời, giao cho Sở Nông nghiệp và PTNT tranh thủ nguồn vốn 

của Bộ Nông nghiệp và PTNT để thực hiện đầu tư xây dựng 08 cụm, tuyến (trên địa 

bàn các huyện An Phú, Phú Tân, Chợ Mới, TX Tân Châu và TP Long Xuyên) với tổng 

diện tích 591.688 m2 bố trí cho 2.747 hộ dân để di dời khẩn cấp các hộ dân sinh sống 

trong vùng sạt lở nguy hiểm. (Sở NN&PTNT đã lập hồ sơ trình Bộ NN&PTNT tuy 

nhiên còn chờ Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét bố trí vốn để thực hiện). 

Riêng đối với Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư, Bộ Xây dựng đang 

trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 

714/QĐ-TTg theo hướng cho phép mời gọi doanh nghiệp tham gia đầu tư xây dựng đối 

với các địa phương còn khó khăn về ngân sách theo đề xuất của tỉnh An Giang. Do đó, 

sau khi Chính phủ ban hành, Sở Xây dựng sẽ phối hợp với các Sở, ngành có liên quan 

nghiên cứu và đề xuất cơ chế, chính sách thu hút xã hội hóa đầu tư xây dựng cụm tuyến 

dân cư di dời dân vùng sạt lở trong thời gian tới để hỗ trợ di dời cho các hộ dân sinh 

sống trên sông, kênh, rạch thuộc khu vực sạt lở. 

* Đối với đề nghị các cơ quan có thẩm quyền sớm rà soát và cấp giấy phép 

quyền sử dụng đất cho các hộ trên tuyến dân cư:  

Ngày 19/7/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND về 

quản lý và phát triển cụm, tuyến dân cư sau đầu tư (thay thế quyết định số 

35/2014/QĐ-UBND ngày 3/9/2014) để làm cơ sở cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất cho các hộ dân trên cụm, tuyến theo quy định sẽ thực hiện cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ dân 

đã nhận nền (cơ bản) dù sử dụng đất đủ hoặc chưa đủ thời hạn 10 năm, chưa trả hết nợ 

vay mua nền nhà và nợ vay xây dựng nhà nhưng sẽ ghi chú trên giấy chứng nhận 
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quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất về việc: bị hạn 

chế một số quyền; Thu lại 50% tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ khi chuyển nhượng; 

Chưa hoàn thành nghĩa vụ trả nợ mua nền nhà và nợ vay xây dựng nhà ở và được thực 

hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Cử tri xã Phú Hiệp, huyện Phú Tân: Đề nghị đại biểu HĐND tỉnh kiến nghị 

đến các ngành chức năng của tỉnh và thị xã Tân Châu sớm giải quyết vụ việc của 

HTX Hiệp Phú về khiếu nại giải quyết bản án số 108/2017, ngày 26/9/2017 của Toà 

án Nhân dân thị trấn Tân Châu đã tuyên trong vụ thanh toán hợp đồng sang nhượng 

giữa HTX Hiệp Phú và HTX Hòa Thành để giải quyết sớm cho xã viên HTX Hiệp 

Phú.  

Nội dung này được UBND thị xã Tân Châu trả lời tại Công văn số 

751/UBND-TH ngày 09/7/2019. 

- Cử tri thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên: Những hộ được bồi hoàn để xây 

dựng điện năng lượng mặt trời, phần lớn người dân trong khu vực này đa phần 

không có nghề nghiệp ổn định, trong tay có số tiền lớn nếu chi tiêu không hợp lý, 

nguồn thu nhập chính của họ là làm nông nghiệp. Vì vậy đề nghị chính quyền cần có 

đề án gì cho nhân dân bị thu hồi đất làm năng lượng mặt trời để có việc làm ổn định 

lâu dài.  

Thời gian qua, ngành Lao động Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các 

ngành, các cấp triển khai thực hiện khá tốt các chính sách hỗ trợ tạo việc làm cho lao 

động như: Đào tạo nghề cho lao động nông thôn; hỗ trợ vay tín dụng đối với hộ 

nghèo, cận nghèo; hỗ trợ vay vốn để tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; hỗ trợ 

kinh phí, vay tín dụng đối với người lao động đi làm việc ngoài nước theo hợp 

đồng,v.v...  Qua đó, lao động nông thôn được tham gia học nghề phù hợp với trình độ 

học vấn, điều kiện kinh tế và nhu cầu học nghề của mình, giúp nhiều người có việc 

làm ổn định. 

Để tạo điều kiện cho người lao động địa phương có việc làm, ổn định cuộc 

sống, yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện 

tốt các chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn; các chính sách hỗ trợ về việc 

làm; hỗ trợ vay tín dụng đối với hộ nghèo, cận nghèo; trong đó đặc biệt quan tâm triển 

khai Đề án “Tăng cường đưa lao động An Giang đi làm việc ở nước ngoài theo hợp 

đồng giai đoạn 2016 – 2020”. Tiếp tục duy trì và phát triển các ngành nghề tiểu thủ 

công, làng nghề truyền thống thu hút nhiều lao động, đồng thời quan tâm việc hình 

thành và phát triển các ngành nghề mới, làng nghề mới; việc phát triển các ngành 

nghề mới ngoài lĩnh vực nông nghiệp, không những tạo thêm việc làm cho lao động 

nông thôn mà còn góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động tại địa 

phương. 

- Cử tri phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên: Năm 2016, UBND tỉnh 

triển khai thực hiện tuyến kè chống sạt lở bờ hữu sông Hậu, với kinh phí hàng trăm 

tỷ đồng, đến nay đã cơ bản đến khâu hoàn thiện. Một số hộ dân có nhà nằm trong 

khu vực Dự án bị giải tỏa một phần diện tích đất, nhà, vừa qua một số hộ khu vực 

này xin cấp giấy phép xây dựng trên phần đất còn lại, tuy nhiên Phòng Quản lý đô 

thị có văn bản trả lời không cấp phép do khu vực này nằm trong phạm vi cảnh báo 

sạt lở nguy hiểm, nhân dân chưa đồng tình vì tuyến kè đầu tư hàng trăm tỷ đồng và 

bị thu hồi đất, nhà; nhưng không được cấp phép xây dựng. Đề nghị các ngành chức 
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năng tỉnh sớm kiểm tra thu hồi cảnh báo sạt lở để nhân dân trong khu vực được cấp 

phép xây dựng ổn định cuộc sống.  

Đây là khu vực này nằm trong phạm vi cảnh báo sạt lở rất nguy hiểm và đang 

xây dựng kè chống sạt lở thuộc Dự án “Khắc phục sạt lở bờ hữu sông Hậu khu vực 

phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên” do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng 

Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc UBND tỉnh làm chủ đầu tư. 

Ghi nhận kiến nghị cử tri, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì cùng với Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các ngành có liên quan và UBND thành phố 

Long Xuyên xem xét tham mưu UBND tỉnh giải quyết kiến nghị này của cử tri. 

- Cử tri xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành: Vừa qua Ban Trị sự Phật giáo 

Hòa Hảo xã Vĩnh Thành đến Sở Tư pháp tỉnh An Giang làm hồ sơ pháp nhân cho 

các thành viên trong Ban Trị sự, trong quá trình làm Sở Tư pháp hẹn trả hồ sơ qua 

bưu điện, đến hẹn bưu điện trả hồ sơ cho chúng tôi và đến thu tiền lệ phí lý lịch tư 

pháp, nhưng được biết quy định của Nhà nước những người trên 60 tuổi thì không 

thu phí. Đề nghị cơ quan chức năng xem xét hoàn trả lại việc thu phí trên cho các 

thành viên trong Ban Trị sự.  

Từ 01/10/2018 đến ngày 31/5/2019, Sở Tư pháp đã tiếp nhận và xử lý 7.737 

trường hợp yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp, trong đó có 815 trường hợp được miễn lệ 

phí. Qua rà soát, thống kê thông tin yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp, Sở Tư pháp nhận 

thấy các trường hợp được miễn lệ phí nêu trên đa số rơi vào các hồ sơ tiếp nhận qua dịch 

vụ bưu chính tại các bưu cục huyện, do Bưu cục địa phương chưa cập nhật kịp thời các 

quy định có liên quan đến các trường hợp thuộc đối tượng được miễn lệ phí nên đã xả ra 

việc thu phí chưa đúng quy định. Tuy nhiên, khi nhận được phản án của Ban Tôn giáo 

tỉnh, Sở Tư pháp đã kịp thời đề nghị Bưu điện tỉnh chỉ đạo các Bưu cục địa phương rà 

soát, đối chiếu danh sách hồ sơ yêu cầu thuộc đối tượng được miễn phí theo quy định tại 

Điều 5 Thông tư số 244/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính để hoàn trả lại 

số tiền phí đã thu chưa đúng cho người yêu cầu.  

 - Cử tri xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn: Đề nghị các cơ quan chức năng 

của tỉnh xem xét và không nên giảm biên chế đối với 02 lực lượng Công an, Quân sự 

cấp huyện, xã, vì 02 lực lượng này là công cụ chuyên chính bảo vệ Đảng, chính 

quyền, bảo vệ ANTQ, giữ vững an ninh chính trị, TTATXH.   

Hiện nay, việc bố trí lượng công an xã và lực lượng dân dân tự vệ cấp xã trên 

địa bàn tỉnh An Giang được thực hiện đúng theo quy định của Pháp lệnh Công an xã 

và Luật Dân quân tự vệ, cùng các văn bản quy định, hướng dẫn của Trung ương và 

địa phương. Cụ thể: 

Đối với lực lượng Công an xã: theo Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 03 

tháng 10 năm 2012 của UBND tỉnh Về việc ban hành Quy định về số lượng và mức 

trợ cấp đối với lực lượng Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang, thì lực 

lượng Công an xã được bố trí theo khung số lượng gồm các chức danh như sau: 

Trưởng Công an xã, 02 Phó trưởng Công an xã, 03 Công an viên thường trực tại xã; 

mỗi ấp bố trí không quá 02 Công an viên phụ trách địa bàn đúng theo quy định. 

Như vậy, trong khi chờ Quốc hội thông qua các dự thảo Luật Công an xã và 

Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi, bổ sung) cùng các văn bản của Trung ương hướng dẫn 

triển khai thực hiện, tại địa phương trước mắt vẫn thực hiện đúng theo quy định pháp 

luật hiện hành (không điều chỉnh giảm biên chế đối với 02 lực lượng này ở cơ sở), 
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đồng thời giữ nguyên số lượng khung của lực lượng lượng dân quân tự vệ và công an 

xã như trước đây đã bố trí theo quy định. 

Riêng đối với việc bố trí số lượng 02 lực lượng công an và quân sự cấp huyện, 

được điều chỉnh theo quy định của Luật Sỹ quan công an nhân dân và Luật Sỹ quan 

quân đội nhân dân, việc tinh giảm khung số lượng 02 lực lượng này được thực hiện 

theo hướng dẫn chuyên ngành của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng.    

V. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC: 

- Cử tri xã Bình Hòa huyện Châu Thành: Bến cảng KCN xây dựng nhằm mục 

đích phục vụ cho việc trung chuyển hàng hóa của KCN (người dân đồng tình dỡ 

nhà, giao đất cho công trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế chung địa 

phương). Nhưng nay không thực hiện đúng mục đích của bến cảng mà cho Công ty 

Trường Thắng thuê nhằm thực hiện mục đích khác, người dân rất bức xúc vì công 

trình nhằm thực hiện mục đích chung nay lại chỉ dành riêng cho Công ty Trường 

Thắng khai thác thực hiện. Đề nghị lãnh đạo tỉnh sớm nắm rõ tình hình và có giải 

đáp thắc mắc cho người dân trong và ngoài xã Bình Hòa biết.  

Ngày 28/06/2019, Ban Quản lý Khu kinh tế đã có công văn số 812/BQLKKT-

QLĐT yêu cầu Công ty TNHH Trường Thắng về việc thực hiện các bước tiếp theo để 

đưa khu đất nhà kho và quyền khai thác cầu tàu vào khai thác, trong đó nhắc nhở 

Công ty ưu tiên hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong KCN khi có nhu cầu vận chuyển, 

bốc dỡ hàng hóa từ KCN xuống phương tiện đường thủy và ngược lại. Đồng thời, 

theo phản ánh của các hộ dân việc lên xuống vật liệu đã lưu chứa lại cát, đá tại khu 

vực cầu tàu làm ảnh hưởng môi trường, để tránh ảnh hưởng môi trường cũng như đảm 

bảo lưu thông hàng hóa của các doanh nghiệp trong KCN, Ban Quản lý Khu kinh tế 

đã yêu Công ty bốc dỡ vật liệu lên phương tiện vận chuyển ngay, có giải pháp giảm 

thiểu môi trường phù hợp với quy định trong hoạt động khai thác và phải đảm bảo an 

toàn giao thông đường bộ tại khu vực cầu tàu. 

  Trên là báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ 

họp lần thứ 11 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021./. 
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