
BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện ý kiến thảo luận Tổ đại biểu 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 đại biểu HĐND 

tỉnh qua thảo luận Tổ đại biểu HĐND tỉnh ở huyện, thị xã, thành phố (Báo cáo số 

20/BC-HĐND ngày 01/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh) như sau: 

I. Lĩnh vực kinh tế 

1. Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản 

1.1 Tổ đại biểu huyện Phú Tân: Tính toán lại giá trị sản xuất/1ha đất nông 

nghiệp cho phù hợp. 

Hiện nay, việc tính toán giá trị sản xuất/1ha đất nông nghiệp là do Cục Thống 

kê tính toán (theo giá thực tế) và công bố hàng năm. Theo báo cáo số 224/BC-CTK 

của Cục Thống kê ngày 22/4/2019 về báo cáo sơ bộ giá trị sản phẩm thu hoạch trên 

1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản năm 2018 của tỉnh gồm 03 chỉ tiêu như 

sau: 

- Chỉ tiêu 1: Giá trị sản phẩm trồng trọt/ha đất trồng trọt năm 2018 là 136 

trđ/ha, tăng 6,15 triệu đồng so với năm 2017 

- Chỉ tiêu 2: Giá trị sản phẩm nuôi trồng thủy sản/ha đất thủy sản năm 2018 là 

2.728 trđ/ha, tăng 555 triệu đồng so với năm 2017 

- Chỉ tiêu 3: Giá trị sản phẩm trồng trọt và trồng thủy sản/ha đất trồng trọt và 

thủy sản năm 2018 là 172,27 trđ/ha, tăng 13,85 triệu đồng so với năm 2017. 

Hiện nay, tỉnh đang chọn chỉ tiêu số 3 để đưa vào chỉ tiêu Nghị quyết do chỉ 

tiêu này thể hiện được giá trị sản xuất bình quân/1ha đất nông nghiệp.  

1.2 Tổ đại biểu thị xã Tân Châu: Gần đây, giá vật tư nông nghiệp, xăng dầu 

liên tục tăng gây nhiều khó khăn cho sản xuất nông nghiệp. Các ngành chức năng 

quan tâm quản lý vấn đề này.  

* Giá xăng dầu: 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.  

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH AN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 688/BC-UBND 

 

An Giang, ngày  31  tháng  10  năm 2019 
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 Theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 38, Nghị định số 83 thì thời gian 

giữa hai lần điều chỉnh giá liên tiếp tối thiểu là 15 ngày đối với trường hợp tăng giá, 

tối đa là 15 ngày đối với trường hợp giảm giá. 

 * Về giá vật tư nông nghiệp: Về công tác kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng vật 

tư nông nghiệp (phân bón, thuốc bảo vệ thực vật) được lực lượng Quản lý thị trường 

tỉnh An Giang thường xuyên kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng phân bón, thuốc bảo 

vệ thực vật nhằm kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi buôn bán hàng giả 

hàng gian hàng kém chất lượng.  

 1.3 Tổ đại biểu huyện Châu Thành: Có mức hỗ trợ cụ thể và có chính sách cho 

vay ưu đãi lãi suất thấp cho người dân thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng 

từ trồng lúa sang rau, màu và cây ăn trái giai đoạn 2017 - 2020 theo Quyết định số 

3410/QĐ-UBND ngày 14/11/2017 của UBND tỉnh.  

Chính sách tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn của Chính phủ được 

thực hiện thống nhất chung trên toàn quốc, cụ thể quy định tại Nghị định số 

55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 và Nghị định 116/2018/NĐ-CP ngày 07/9/2018 

của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 55/2015/NĐ-CP 

ngày 09/6/2015 của chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông 

nghiệp, nông thôn.  

Về lãi suất cho vay: Lĩnh vực nông nghiệp nông thôn là một trong năm lĩnh 

vực ưu tiên (nông nghiệp nông thôn, kinh doanh hàng xuất khẩu, kinh doanh doanh 

nghiệp nhỏ và vừa, ngành công nghiệp hỗ trợ, kinh doanh của doanh nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao). Theo quy định hiện hành (tại Quyết định 1425/QĐ-NHNN 

ngày 07/7/2017) thì mức lãi suất ưu đãi cho vay ngắn hạn tối đa đối với 5 lĩnh vực 

này tại các NHTM là 6,5%/năm (tương đương 0,54%/tháng). 

Về mức hỗ trợ và chính sách ưu đãi cho người dân thực hiện việc chuyển đổi 

cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang rau, màu và cây ăn trái giai đoạn 2017-2020 theo 

Quyết định 3410/QĐ-UBND ngày 14/11/2017 của UBND tỉnh. Việc chuyển đổi cơ 

cấu cây trồng trên đất lúa là nhằm mục tiêu vừa nâng cao hiệu quả sử dụng đất, vừa 

duy trì quỹ đất trồng lúa, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, tăng thu nhập cho 

người dân, góp phần xóa đói giảm nghèo, ổn định chính trị xã hội, bảo vệ môi 

trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng phải phù hợp 

quy hoạch phát triển các giống cây trồng trên từng địa phương và phải đảm bảo việc 

tiêu thụ sản phẩm.  

1.4 Tổ đại biểu huyện Phú Tân: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt mức tăng cao 

nhất trong 5 năm trở lại đây nhưng trong lĩnh vực nông nghiệp thì giá trị giảm; 

diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng tăng nhanh so với kế hoạch nhưng nhỏ lẻ, 

không theo quy hoạch; diện tích cánh đồng lớn giảm. Ngành Nông nghiệp có giải 

pháp, định hướng cho người nông dân, nhằm tăng chất lượng, giá trị hơn là tăng số 

lượng trong sản xuất nông nghiệp. 

Năm 2018, tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp là 2,04%; Riêng 9 tháng 

đầu năm 2019, theo đánh giá ngành nông nghiệp tăng 2,11% và dự kiến cả năm 

2019 sẽ đạt mức tăng trưởng là từ 2,6-3%. Tuy nhiên, mặc dù đạt được một số kết 

quả nhất định nhưng sản xuất nông nghiệp vẫn còn tiềm ẩn nhiều khó khăn và thách 
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thức đặc biệt là giá cả các mặt hàng nông sản, thủy sản và chăn nuôi… luôn bấp 

bênh; tác động của biến đổi khí hậu, tình hình thời tiết diễn biến bất thường; dịch tả 

heo Châu Phi diễn biến phức tạp… ảnh hưởng lớn đến mục tiêu sản xuất nông nghiệp 

bền vững. 

Trong thời gian qua, tỉnh đang tập trung triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu 

ngành Nông nghiệp và Chương trình hành động của Tỉnh ủy về phát triển nông 

nghiệp đến năm 2020, trong đó, đã đề ra các chương trình, giải pháp để phát triển 

ngành nông nghiệp từ chiều rộng sang chiều sâu, nâng cao giá trị, nâng cao thu nhập 

cho người dân. Hiện tỉnh đang chuẩn bị tổ chức sơ thực hiện Chương trình hành 

động số 08 của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp đến năm 2020, trên cơ sở đó đề ra 

các giải pháp để phát triển ngành nông nghiệp trong thời gian tới. 

1.5 Tổ đại biểu huyện Tịnh Biên: Đánh giá nguyên nhân diện tích lúa tăng 

do toàn bộ diện tích vụ mùa của huyện Tịnh Biên năm trước chuyển sang sản 

xuất lúa 02 vụ không hiệu quả nên năm nay nông dân trở lại sản xuất vụ mùa là 

không hợp lý vì từ sản xuất 02 vụ chuyển sang 01 vụ mùa thì diện tích gieo trồng 

chỉ có thể giảm chứ không thể tăng. Đề nghị xem xét, chỉnh sửa lại cho phù hợp.  

Tiếp thu ý kiến của đại biểu, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp & PTNT đã 

làm việc thống nhất với Cục Thống kê điều chỉnh nội dung này trong các báo cáo 

cho phù hợp hơn. 

2. Công nghiệp, đầu tư, xây dựng 

2.1 Tổ đại biểu thành phố Châu Đốc: Bổ sung vào Báo cáo kinh tế - xã hội 

phần định hướng 6 tháng cuối năm nội dung về phát triển đô thị, nông thôn mới.  

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tiếp thu đưa vào báo cáo 

kinh tế - xã hội của tỉnh trong những lần sau. 

2.2 Tổ đại biểu huyện Phú Tân: Vừa qua, UBND tỉnh có tổ chức sự kiện kêu 

gọi xúc tiến đầu tư nhưng đến nay chưa có động thái, diễn ra rất chậm. Kiến nghị 

quan tâm đẩy mạnh lộ trình thực hiện các dự án xúc tiến đầu tư với sự tham gia tích 

cực của các sở ngành. 

Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2018, UBND tỉnh đã trao Quyết định 

chủ trương đầu tư cho 26 dự án với tổng vốn đăng ký khoảng 27.658 tỷ đồng. Các 

dự án này đều đã và đang triển khai thực hiện với nhiều mức độ hoàn thành khác 

nhau, cụ thể như sau: Đã có 07 dự án với tổng vốn đăng ký là 4.843 tỷ đồng đã hoàn 

thành một phần hoặc toàn bộ thủ tục đất đai, quy hoạch, xin phép xây dựng và đang 

tiến hành xây dựng; 06 dự án với tổng vốn đăng ký 5.991 tỷ đồng đã hoàn thành 

công tác tạo quỹ đất, đang làm thủ tục đất đai và xin phép xây dựng; 12 dự án với 

tổng vốn đăng ký 12.274 tỷ đồng đang thỏa thuận bồi hoàn để tạo quỹ đất và triển 

khai các thủ tục khác; chỉ có 01 dự án chưa triển khai mà nguyên nhân chủ yếu xuất 

phát từ phía nhà đầu tư. 

Ngoài 26 dự án nêu trên, cũng tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2018, 

UBND tỉnh đã ký Biên bản ghi nhớ cam kết đầu tư của 10 đề xuất dự án của Nhà 

đầu tư với tổng số vốn dự kiến là 104.900 tỷ đồng, đến nay tiến độ triển khai các 

bước thủ tục cũng được đẩy mạnh, cụ thể như sau:  
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- Tình hình triển khai thực hiện 26 dự án với tổng vốn đăng ký là 

27.658 tỷ đồng đã trao Quyết định chủ trương đầu tư tại Hội nghị Xúc tiến 

đầu tư tỉnh năm 2018: Đến nay đã có 2 dự án hoàn thành đưa vào hoạt động 

với tổng vốn đăng ký 2.276 tỷ đồng, 07 dự án với tổng vốn đăng ký là 4.843 

tỷ đồng đã hoàn thành một phần hoặc toàn bộ thủ tục đất đai, quy hoạch, xin 

phép xây dựng và đang tiến hành xây dựng; 04 dự án với tổng vốn đăng ký 

3.715 tỷ đồng đã hoàn thành công tác tạo quỹ đất, đang làm thủ tục đất đai và 

xin phép xây dựng; 12 dự án với tổng vốn đăng ký 12.274 tỷ đồng đang thỏa 

thuận bồi hoàn để tạo quỹ đất và triển khai các thủ tục khác; 01 dự án với vốn 

đăng ký là 4.550 tỷ đồng chưa triển khai mà nguyên nhân chủ yếu từ phía nhà 

đầu tư. 

- Tình hình triển khai thực hiện 10 dự án đề xuất với tổng số vốn dự 

kiến là 104.900 tỷ đồng đã ký Biên cam ghi nhớ cam kết đầu tư tại Hội nghị 

Xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2018: Đến nay có 02 dự án đã gửi hồ sơ Đồ án quy 

hoạch phân khu đến cấp thẩm quyền xem xét, phê duyệt (dự án Khu đô thị 

Nam thành phố Long Xuyên của Tập đoàn FLC và Khu đô thị mới Bình 

Khánh của Tập đoàn T&T), 01 dự án đã trình phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch 

chi tiết 1/500 (Khu đô thị New Green City của Cty TNHH SX-TM-DV Thái 

Bảo); 02 dự án đang trong giai đoạn lập nhiệm vụ quy hoạch phân khu hoặc 

tổng mặt bằng (dự án Khu đô thị du lịch Mỹ Hòa Hưng của Tập đoàn T&T và 

dự án Tổ hợp Khách sạn 5 sao, trung tâm thương mại và Shophouse Long 

Xuyên để khai thác Sân vận động cũ); 01 dự án đã có quyết định phê duyệt 

kết quả đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư và ký kết hợp đồng để thực hiện dự án 

(Trung tâm thương mại dịch vụ kết hợp Căn hộ cao cấp Long Xuyên); 01 dự 

án đầu tư ba Siêu thị Coopmart trên địa bàn tỉnh của Saigon.Coop đang triển 

khai các thủ tục để cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và xây dựng (hai 

Siêu thị Coopmart tại huyện Chợ Mới đã tổ chức đấu giá lần 2 đang chờ kết 

quả và một Siêu thị Coopmart tại huyện Thoại Sơn đã cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư và đang triển khai xây dựng), 01 dự án đang thỏa thuận tạo 

quỹ đất (Dự án Chăn nuôi bò sửa và chế biến sữa tập trung quy mô công 

nghiệp của Tập đoàn TH); 01 dự án đang nghiên cứu cơ chế để hợp tác (Dự 

án Xây dựng KCN ƯDCNC của Tập đoàn Tiran – Israel); 01 dự án nhà đầu 

tư xin dừng triển khai (Khu du lịch và sân gold hồ Tà Lọt thuộc KDL núi 

Cấm của Tập đoàn T&T). 

2.3 Tổ đại biểu thành phố Châu Đốc Bổ sung dự án khu vui chơi giải trí Hải 

Đến Châu Đốc vào danh mục dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa, đất 

rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019. 

Dự án này đã được UBND tỉnh đưa vào Danh mục dự án có sử dụng đất 

trồng lúa thực hiện năm 2019 và được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 

02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019. 
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2.4 Tổ đại biểu thành phố Châu Đốc UBND tỉnh kiến nghị các Bộ, ngành 

trung ương bổ sung vốn cho tỉnh thực hiện những dự án trọng điểm như Cầu Châu 

Đốc và các dự án phát triển du lịch trên địa bàn thành phố.  

Công trình cầu Châu Đốc đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt dự án tại 

Quyết định số 4316/QĐ-BGTVT ngày 07/12/2015 và kết quả lựa chọn nhà đầu tư tại 

Quyết định số 1722/QĐ-BGTVT ngày 16/6/2017. 

Ngày 16/7/2019 Bộ Giao thông vận tải có Văn bản số 6623/BGTVT-ĐTCT 

gửi UBND tỉnh An Giang về việc thực hiện dự án xây dựng công trình cầu Châu 

Đốc, tỉnh An Giang theo hình thức Hợp đồng BOT. Theo đó có nội dung “...Bộ Giao 

thông vận tải đề nghị UBND tỉnh An Giang xem xét việc tiếp nhận Dự án và thực 

hiện nhiệm vụ làm cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền...” 

Ngày 03/9/2019 UBND tỉnh An Giang đã có Công văn số 861/UBND-KTN 

phúc đáp Bộ Giao thông Vận tải đồng ý tiếp nhận lại dự án đầu tư cầu Châu Đốc. 

Hiện nay, Sở Giao thông Vận tải đang tiếp tục tham mưu UBND tỉnh thực hiện các 

thủ tục theo quy định để được tiếp nhận và sớm triển khai thi công đưa công trình 

trong năm 2020. 

* Đối với các dự án phát triển du lịch trên địa bàn thành phố Châu Đốc: 

 UBND tỉnh đã có Công văn số 524/UBND-KTN ngày 17/5/2018 gửi Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch cho ý kiến về việc lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 

và bố trí vốn cho 04 dự án phát triển hạ tầng du lịch tại thành phố Châu Đốc với 

tổng mức đầu tư là 1.814 tỷ đồng1 vào danh mục đầu tư chương trình mục tiêu phát 

triển hạ tầng du lịch giai đoạn 2016-2025. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, 

UBND tỉnh An Giang chưa nhận được ý kiến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về 

việc lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và bố trí vốn cho 04 dự án phát triển hạ 

tầng du lịch tại thành phố Châu Đốc. 

Theo quy định của Luật đầu tư công: (1) trước ngày 31 tháng 3 năm thứ tư 

của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn trước, Thủ tướng Chính phủ ban hành 

quy định lập kế hoạch đầu tư công trung hạn cho giai đoạn sau; (2) Trước ngày 10 

tháng 11 năm thứ năm của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn trước, Ủy ban 

nhân dân trình Hội đồng nhân dân cùng cấp kế hoạch đầu tư công trung hạn. Đồng 

thời, theo Nghị quyết số 39/NQ-CP ngày 11/6/2019 của Chính phủ tại phiên họp 

Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2019, trong đó có giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư: 

chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 

Chỉ thị về xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 sau khi 

Quốc hội thông qua Luật Đầu tư công (sửa đổi).      

Do vậy, yêu cầu UBND thành phố Châu Đốc chuẩn bị hồ sơ, thủ tục đối với 

các dự án phát triển du lịch trên địa bàn thành phố Châu Đốc để đảm bảo đủ điều 

kiện đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. 

                                                 
1 04 dự án phát triển du lịch trên địa bàn thành phố Châu Đốc: (1) Tuyến đường vòng công viên văn hóa 

Núi Sam kết hợp bãi đỗ xe, tổng mức đầu tư dự kiến 300 tỷ đồng; (2) Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn 

Thị Minh Khai - Lê Hồng Phong (đoạn từ 955A-N1), tổng mức đầu tư dự kiến 441 tỷ đồng; (3) Nâng cấp, 

mở rộng đường Hoàng Đạo Cật, tổng mức đầu tư dự kiến 182 tỷ đồng; (4) Xây dựng Tuyến đường dẫn cầu 

Cồn Tiên đến khu công viên văn hóa Núi Sam, tổng mức đầu tư dự kiến 891 tỷ đồng. 
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2.5 Tổ đại biểu huyện Tịnh Biên: Cho chủ trương xây dựng trước hệ thống 

cống thoát nước lũ dọc Tỉnh lộ 948 (đoạn từ cầu Mương Tiền đến chân dốc Bà 

Đắc thuộc xã Văn Giáo) trong thời gian chờ khởi công giai đoạn 2 dự án nâng 

cấp tuyến Tỉnh lộ 948 (đã được ghi bổ sung dự án vốn trung hạn 2016-2020).  

Đường tỉnh 948 được UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho 2 địa phương (UBND 

huyện Tịnh Biên và Tri Tôn) làm chủ đầu tư, để tổ chức thực hiện trên phần đoạn 

tuyến do mỗi địa phương quản lý. Hiện nay, UBND huyện Tịnh Biên đang triển 

khai thi công đoạn từ cầu Bưng Tiền (km6+127) đến Lâm Viên Núi Cấm 

(Km15+728).  

 3. Thương mại - Dịch vụ 

 3.1 Tổ đại biểu huyện Tịnh Biên: Cục Hải quan sớm có ý kiến về kết quả xử 

lý tồn đọng hàng hóa, tài sản của các doanh nghiệp trong Khu thương mại Tịnh 

Biên nhằm sớm chuyển Khu thương mại Tịnh Biên thành Khu thương mại - dịch 

vụ (không phi thuế quan). 

Tổng số doanh nghiệp trong khu Thương mại Tịnh Biên là 63, trong đó có 22 

doanh nghiệp còn tồn đọng tài sản. Do quá trình xử lý hàng hóa, tài sản tồn đọng 

đối với các doanh nghiệp trong khu Thương mại Tịnh Biên còn phát sinh vướng 

mắc. Ngày 24/9/2019, Cục Hải quan tỉnh có văn bản kiến nghị với Tổng cục Hải 

quan sớm có hướng dẫn để Cục Hải quan An Giang xử lý, tuy nhiên đến nay, Tổng 

Cục Hải quan chưa có văn bản trả lời.  

 3.2 Tổ đại biểu huyện Tịnh Biên: Trong quá trình thực hiện Hướng dẫn số 

31/HD-SCT ngày 24/01/2019 của Sở Công thương về thực hiện thủ tục đầu tư 

kinh doanh xăng dầu, địa phương gặp khó khăn trong việc thực hiện phần việc 

đối với các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh có liên quan. Đề nghị Sở Công thương có 

hướng dẫn cụ thể về trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh có liên quan.  

 Ngày 15/01/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 08/2018/NĐ-CP sửa 

đổi một số điều của Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. Trong đó, đã bãi bỏ Khoản 1, Điều 

24, Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014. Do đó, việc cấp Giấy chứng 

nhận cửa hàng xăng dầu đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu không xem xét điều kiện về 

địa điểm phải phù hợp với quy hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu. 

 Sở Công Thương đã chủ động, phối hợp các sở, ngành và địa phương hoàn 

chỉnh và ban hành Hướng dẫn mới số 264/HD-SCT ngày 14/6/2019 thay thế Hướng 

dẫn số 31/HD-SCT ngày 24/01/2019. 

 4. Phát triển doanh nghiệp - Kinh tế tập thể 

Tổ đại biểu Tân Châu: Quan tâm hơn đến kinh tế Biên mậu.  

Thời gian qua, hoạt động thương mại biên giới giữa tỉnh An Giang với 

Campuchia đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, nhờ sự quan tâm của lãnh đạo 

tỉnh và sự nổ lực tích cực của sở, ban ngành và địa phương, trong đó có Sở Công 

Thương đã thực hiện mời gọi đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động 

thương mại biên giới trên địa bàn tỉnh, một số hoạt động đã triển khai thực hiện. 
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Công tác mời gọi đầu tư được quan tâm thực hiện thông qua các hội nghị, hội 

thảo xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước, chủ động gửi tài liệu xúc tiến đến các 

doanh nghiệp nước ngoài đang đầu tư, hoạt động trong KCN để giúp giới thiệu đến 

các nhà đầu tư nước ngoài tiềm năng khác. 

5. Giao thông vận tải 

5.1 Tổ đại biểu huyện Chơ Mới: Một số tuyến đường, mặt cầu trên Tỉnh lộ 

946 đang xuống cấp trầm trọng, đang bị hư hỏng nhiều. Đề nghị Sở Giao thông vận 

tải tiến hành khảo sát để có kế hoạch sửa chữa, nâng cấp các cầu Tràm Pha, cầu 

Cần Thay để đảm bảo an toàn giao thông 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 ĐT.944 (khu vực bến phà cũ). Dự kiến, sẽ hoàn thành 

trong tháng 12/2019.  

 Tháng 8/2019, Sở Giao thông vận tải đã duy tu thay thế một số tấm sàn bị hư 

hỏng của 2 cầu Tràm Pha và Cần Thay. Sắp tới Sở sẽ có kế hoạch khảo sát mặt cầu 

trên Tỉnh lộ 946 đang xuống cấp trầm trọng, đang bị hư hỏng nhiều để sửa chữa. 

 5.2 Tổ đại biểu huyện Châu Thành: Đề nghị có giải pháp tu sửa, khắc phục 

tình trạng sạt lở tại tuyến Tỉnh lộ 947 cầu Mai Công Chánh xã Vĩnh Bình (khoảng 

100m tại dốc cầu). 

Đoạn đường ĐT 947 tại khu vực cầu Mai Công Chánh, hiện nay Sở Giao 

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

2019. 

5.3 Tổ đại biểu huyện Chợ Mới: Sớm đầu tư xây dựng tuyến đường kênh xáng 

A-B thuộc xã Long Điền B, huyện Chợ Mới.  

Ngày 08/5/2018 UBND tỉnh An Giang có Văn bản số 2110/VPUBND về 

việc tổ chức thực hiện Thông báo kết luận số 147-TB/TU ngày 24/4/2018 của Tỉnh 

ủy (Trong Thông báo kết luận số 147-TB/TU có chủ trương thực hiện tuyến đường 

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

ngày 29/8/2018 của Sở Giao thông vận tải để có kế hoạch bố trí vốn thực hiện (dự 

kiến tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công). 

5.4 Tổ đại biểu huyện Chợ Mới: Bố trí kinh phí lắp đặt hệ thống đèn đường 

tuyến Tỉnh lộ 944 đoạn từ phà An Hòa đến kênh Cựu Hội.  

Đường tỉnh 944 đọan từ phà An Hòa đến ngã ba Cựu Hội hiện nay đã được 

nâng cấp, do Cty TNHH MTV phà An Giang làm chủ đầu tư. Trong đó, đoạn từ 

trường tiểu học B An Thạnh Trung đến ngã ba Cựu Hội, chủ đầu tư chưa bàn giao 

cho Sở Giao thông vận tải quản lý. UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải nghiên 

cứu, đề xuất UBND tỉnh kiến nghị của đại biểu. 

6. Tài nguyên môi trường 

6.1 Tổ đại biểu huyện Phú Tân: Hướng dẫn, hỗ trợ địa phương trong công 

tác giải quyết, xử lý các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ trong địa bàn khu dân cư bị khiếu nại 

về ô nhiễm môi trường.  
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Cơ sở sản xuất nhỏ lẻ trong địa bàn khu dân cư bị phản ánh, tố cáo về ô 

nhiễm môi trường thì được giải quyết theo quy định của Luật Tố cáo năm 2018, 

Luật Bảo vệ môi trường năm 2015 và Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012. Để 

hạn chế việc phản ánh bức xúc của người dân về tình hình ô nhiễm môi trường do 

các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ trong địa bàn khu dân cư, trong thời gian tới UBND huyện 

Phú Tân cần tập trung thực hiện các một số nhiệm vụ, giải pháp sau: 

(1) Tăng cường hơn nữa trách nhiệm UBND huyện trong công tác thẩm định, 

xác nhận thủ tục môi trường thuộc thẩm quyền quản lý đảm bảo chất lượng. 

(2) Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Tân tăng cường rà 

soát, giám sát việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường đảm bảo không làm 

ảnh hưởng môi trường xung quanh đối với các cơ sở đang hoạt động thuộc trường 

hợp phải di dời được quy định tại Điều 10 của Quyết định số 80/2016/QĐ-UBND 

ngày 09/12/2016 của UBND tỉnh. 

(3) UBND huyện Phú Tân sớm lập quy hoạch xây dựng các khu, cụm công 

nghiệp tập trung để sắp xếp, di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các loại 

hình bắt buộc phải bố trí vào khu, cụm công nghiệp và xây dựng kế hoạch di dời cơ 

sở gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu vực đô thị, khu dân cư tập trung trên địa bàn 

vào cụm công nghiệp. 

6.2 Tổ đại biểu huyện Châu Phú: Kiểm tra đối với Công ty KOVIE VINA 

thuộc khu công nghiệp Bình Long, huyện Châu Phú (sản xuất dầu cá) gây mùi hôi 

ảnh hưởng đến đời sống của người dân xung quanh khu vực này. 

Công ty TNHH Kovie Vina với dự án là Nhà máy chế biến bột cá, mỡ cá từ 

phụ phẩm cá tra, cá basa, công suất là 39.500 tấn sản phẩm/năm. Công ty hiện 

đang trong giai đoạn vận hành thử nghiệm dự án. 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,... 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).  

Để giảm thiểu hơn nữa mùi hôi, Ban Quản lý Khu kinh tế tiếp tục mời và yêu 

cầu Công ty cam kết khắc phục triệt để với các biện pháp cụ thể như: Có biện pháp 

xử lý triệt để mùi hôi phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải và trong quá trình sản 

xuất (khu vực hấp, sấy nguyên liệu và thành phẩm); Thường xuyên vệ sinh sân nền 

khu vực tập kết nguyên liệu phụ phẩm; Chọn nguồn nguyên liệu phụ phẩm tươi, 

không bị ươn, sản xuất hết lượng nguyên liệu trong ngày, tránh tồn động qua ngày 

hôm sau; Đảm bảo duy trì phun xịt enzym khử mùi tại khu vực xử lý nước thải; Vận 

hành thường xuyên, liên tục công trình xử lý nước thải, khí thải, đảm bảo nước thải, 

khí thải đạt quy chuẩn môi trường cho phép trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. Theo 

đó, Công ty cam kết đến cuối tháng 7 năm 2019 sẽ hoàn thành công trình bảo vệ 

môi trường cũng như đảm bảo giảm thiểu mùi hôi phát sinh từ hoạt động dự án. 

II. Lĩnh vực văn hóa - xã hội 

1. Giáo dục, đào tạo 
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1.1 Tổ đại biểu thành phố Châu Đốc: Tăng cường giải pháp tuyên truyền, 

phòng ngừa và công tác xử lý vấn nạn bạo lực học đường trên địa bàn tỉnh. (Châu 

Đốc) Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời. 

Trong thời gian qua, ngành Giáo dục Đào tạo tỉnh đã triển khai thực hiện đầy 

đủ các giải pháp tuyên truyền, phòng ngừa vấn nạn bạo lực học đường. Thời gian 

tới, ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phát huy hiệu quả các giải pháp đã thực 

hiện, đồng thời phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn cho cán bộ quản 

lý, giáo viên kỹ năng xử lý các tình huống liên quan đến bạo lực học đường, kỹ 

năng cung cấp thông tin và ứng phó với khủng hoảng truyền thông. 

1.2 Tổ đại biểu huyện Tịnh Biên: Xem xét hỗ trợ thêm kinh phí cho một số 

trường đạt chuẩn quốc gia trước đây đã xuống cấp (mức khoán 70 triệu 

đồng/trường học/năm tạm đủ trong điều kiện bình thường nhưng không đủ đối 

với các trường đạt chuẩn quốc gia đầu tư cơ sở vật chất để giữ chuẩn).  

Việc đầu tư xây dựng mới và cải tạo sửa chữa trường học nhằm đảm bảo đầy 

đủ cơ sở vật chất, thiết bị theo tiêu chuẩn trường học đạt chuẩn quốc gia. Từ giai 

đoạn 2016 -2020, thực hiện chủ trương của tỉnh, việc đầu tư kinh phí ngân sách tỉnh 

và ngân sách huyện tập trung lồng ghép 61 xã điểm nông thôn mới (không thực hiện 

riêng lẻ theo Đề án chuẩn quốc gia đã phê duyệt theo Quyết định số 91/QĐ-UBND 

ngày 18/01/2010). Theo đó, các trường học thuộc xã nông thôn mới được đầu tư 

kinh phí xây dựng, cải tạo sửa chữa. Tại buổi làm việc với Thường trực Huyện Ủy, 

UBND huyện, Sở GDĐT đã đề nghị Phòng GDĐT huyện Tịnh Biên rà soát, tham 

mưu UBND huyện bố trí kinh phí phù hợp. 

1.3 Tổ đại biểu huyện Châu Phú: Hỗ trợ đầu tư nguồn vốn xây dựng cơ bản 

cho giáo dục 100% như cho y tế theo chương trình xây dựng nông thôn mới (huyện 

không đối ứng). 

Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND 

ngày 03/8/2016 về việc Quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu 

tư phát triển nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016 - 2020 và quy định hỗ trợ 

vốn đầu tư có mục tiêu cấp huyện, trong đó: 

+ Đối với Danh mục trường học thuộc 48 xã xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2016 - 2020: Về nguồn vốn hỗ trợ đầu tư như sau: (1) Ngân sách tỉnh hỗ trợ 

100% chi phí xây dựng và chi phí trang thiết bị bên trong, (2) Ngân sách huyện bố 

trí vốn bồi hoàn giải phóng mặt bằng (nếu có) và các chi phí còn lại của dự án, gồm: 

Chi phí tư vấn, chi phí quản lý dự án, chi phí khác,… để xây dựng hoàn thành toàn 

bộ công trình theo quyết định được cấp thẩm quyền phê duyệt. 

+ Đối với danh mục trường học không thuộc các xã điểm xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2016-2020: Ngân sách tỉnh hỗ trợ vốn để đầu tư xây dựng các phòng 

học, phòng chức năng, phòng hiệu bộ và trang thiết bị bên trong để đạt chuẩn. Ngân 

sách huyện đầu tư bồi hoàn giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất, công trình phụ, hạ 

tầng kỹ thuật. 

1.4 Tổ đại biểu thành phố Châu Đốc: Ghi vốn trang bị cho các trang thiết bị 

bên trong đối với những trường đã đạt chuẩn quốc gia, đồng thời có hướng dẫn cụ 

thể về tự chủ kinh phí ngành giáo dục. 
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Liên quan đến nội dung này, trong buổi làm việc với Thường trực Thành 

Ủy, UBND Thành phố Châu Đốc, Sở Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị Phòng GDĐT 

Châu Đốc rà soát trình UBND TP Châu Đốc xem xét hỗ trợ thiết bị bên trong đối 

với các trường đã đạt chuẩn quốc gia còn thiếu và cần đưa vào kế hoạch trung hạn 

giai đoạn 2021-2025 cho các trường có nhu cầu thay thế và bổ sung thiết bị đối với 

trường chuẩn quốc gia, đặc biệt cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho chương trình 

giáo dục mầm non và chương trình giáo dục phổ thông mới theo chủ trương của 

Thủ tướng Chính phủ. 

Liên quan đến việc hướng dẫn cụ thể về tự chủ kinh phí ngành giáo dục, hiện 

tại vẫn chưa có hướng dẫn việc thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP nên Sở 

chưa có cơ sở pháp lý để hướng dẫn các đơn vị.  

2. Y tế 

2.1 Tổ đại biểu thành phố Long Xuyên: Bổ sung đánh giá kết quả thực hiện 

03 chỉ tiêu gồm: Bảo hiểm y tế; dân số; trẻ suy dinh dưỡng. Trong đó cần chú trọng 

chỉ tiêu bảo hiểm y tế toàn dân để có phương hướng thực hiện trong thời gian tiếp 

theo.  

Các chỉ tiêu về bảo hiểm y tế, dân số, tỷ lệ suy dinh dưỡng (SDD) trẻ em 

dưới 5 tuổi đều được đưa vào Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Y tế đến năm 

2020 và định hướng đến năm 2030, ngành Y tế đưa các chỉ tiêu này vào kế hoạch 

hàng năm và có đánh giá trong báo cáo tổng kết công tác y tế hàng năm.  

2.2 Tổ đại biểu thị xã Tân Châu: Đánh giá lại hiệu quả của việc điều trị bằng 

Methadone cho các đối tượng nghiện ma túy.  

Hiện nay, điều trị cai nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone là 

giải pháp hiệu quả nhất đối với người nghiện chích ma túy được nhiều nước trên 

Thế giới đang áp dụng, trong đó có Việt Nam. Thực hiện Quyết định số 1008/QĐ-

TTg ngày 20/06/2014 của Thủ tướng Chính phủ đã giao chỉ tiêu điều trị Methadone 

cho các tỉnh, hiện nay An Giang có 3 cơ sở điều trị Methadone: Thành phố Long 

Xuyên, Châu Đốc và  thị xã Tân Châu, đang điều trị cho 427 người, trong đó có 393 

nam và 34 nữ. Tại thị xã Tân Châu, từ đầu năm 2019 đến nay, mỗi ngày trung bình 

có 120 người đến uống thuốc Methadone. 

 * Hiệu quả khi điều trị cai nghiện thay thế bằng Methadone: 

- Điều trị cai nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone là chương 

trình mang tính nhân văn, góp phần làm giảm lây truyền HIV, Viêm gan B và một 

số bệnh có liên quan lây truyền qua đường máu... làm cải thiện sức khoẻ, thể lực, 

tinh thần của người bệnh nâng cao chất lượng cuộc sống và hòa nhận cộng đồng, 

giảm tỷ lệ tử vong. Thuốc Methadone được miễn phí, bệnh nhân không phải bỏ 

nhiều tiền để sử dụng Heroin, giảm chi phí rất lớn cho bệnh nhân và gia đình họ. 

 2.3 Tổ đại biểu huyện Châu Thành: Có hướng dẫn thành lập Phòng truyền 

thông sức khỏe thuộc Trung tâm y tế huyện.  

 Từ cuối năm 2017, An Giang thực hiện việc sáp nhập Trung tâm Y tế và 

Bệnh viện đa khoa huyện thành Trung tâm Y tế huyện hai chức năng (điều trị và dự 

phòng) theo hướng dẫn tại Thông tư số 37/2016/TT-BYT ngày 25/10/2016 của Bộ 
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Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y 

tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc 

Trung ương. Theo đó, Trung tâm Y tế tuyến huyện được cơ cấu với 04 phòng chức 

năng, 15 khoa chuyên môn và các đơn vị thuộc Trung tâm Y tế huyện (Trạm Y tế, 

Phòng Khám đa khoa khu vực, Nhà hộ sinh), không quy định có Phòng Truyền 

thông giáo dục sức khỏe.  

2.4 Tổ đại biểu huyện Chợ Mới: Bảo hiểm xã hội tỉnh xem xét cấp thẻ BHYT 

theo hướng thẻ BHYT đăng ký khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm 

An Giang dùng chung cho Bệnh viện Sản Nhi. 

Theo quy định tại khoản 4, Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế: “Từ ngày 01 tháng 

01 năm 2016, người tham gia bảo hiểm y tế đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu 

tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện được 

quyền khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám 

đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh có mức hưởng theo 

quy định tại khoản 1 Điều này”.  

Và tại khoản 6,  Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế cũng quy định:“ Từ ngày 01 

tháng 01 năm 2021, quỹ bảo hiểm y tế chi trả chi phí điều trị nội trú theo mức 

hưởng quy định tại khoản 1 Điều này cho người tham gia bảo hiểm y tế khi tự đi 

khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến 

tỉnh trong phạm vi cả nước”.  

Giải thích: Khoản 1, Điều 22 quy định mức hưởng khi khám chữa bệnh đúng 

tuyến có trình đủ thủ tục. 

Như vậy, khoản 4, Điều 22 luật Bảo hiểm y tế quy định người có thẻ Bảo 

hiểm y tế được khám bệnh, chữa bệnh thông tuyến huyện, tuyến xã trong tỉnh từ 

ngày 01/6/2016 đối với điều trị nội trú và ngoại trú. 

Khoản 6, Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế quy định người có thẻ bảo hiểm y tế  

được khám thông tuyến tỉnh trong phạm vi cả nước đối với điều trị nội trú từ ngày 

01/01/2021. 

Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang là Bệnh viện hạng II, tuyến tỉnh; 

Bệnh viện Sản Nhi là Bệnh viện chuyên khoa hạng II, tuyến tỉnh; theo quy định nêu 

trên thì:  

- Trước ngày 01/01/2021, người đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Bệnh 

viện Đa khoa Trung tâm An Giang An Giang nếu tự đi khám bệnh, chữa bệnh tại 

Bệnh viện Sản Nhi được coi là trái tuyến; có giấy chuyển tuyến của Bệnh viện Bệnh 

viện Đa khoa Trung tâm An Giang mới được hưởng đúng tuyến (trừ trường hợp 

cấp cứu). 

- Từ ngày 01/01/2021, người đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện 

Đa khoa Trung tâm An Giang An Giang được tự đi khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh 

viện Sản Nhi và được hưởng đúng tuyến đối với điều trị nội trú. 

 3. Lao động, việc làm, an sinh xã hội 
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3.1 Tổ đại biểu huyện Châu Thành: Cho biết số liệu giải quyết việc làm cho 

12.318 lao động nêu trong Báo cáo kinh tế - xã hội là giải quyết việc làm hay giải 

quyết hồ sơ xin việc làm. 

Việc xác định giải quyết việc làm cho người lao động theo 03 hướng chính:  

- Một là, giải quyết việc làm tại chổ, tại địa phương thông qua các chương 

trình, Dự án, Đề án như Quỹ Quốc gia về giải quyết việc làm, Chương trình giảm 

nghèo, Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn. 

- Hai là, giải quyết việc làm cho người lao động ở trong tỉnh và ngoài tỉnh.  

- Ba là, giải quyết việc làm thông qua Đề án đưa người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài theo hợp đồng lao động.  

Vì vậy, số liệu 12.318 lao động nêu trong Báo cáo kinh tế - xã hội là số giải 

quyết việc làm chứ không phải là số hồ sơ xin việc làm. 

3.2 Tổ đại biểu thành phố Châu Đốc: Sớm tổ chức thực hiện Nghị định số 

102/2018/NĐ-CP ngày 20/7/2018 của Chính phủ về chế độ đãi ngộ, hỗ trợ với 

người Việt Nam có công với cách mạng đang định cư ở nước ngoài. 

UBND tỉnh đã giao sở Lao động Thương binh và Xã hội triển khai Thông tư 

170/TT-BQP hướng dẫn về đối tượng và điều kiện áp dụng; chế độ hỗ trợ và cách 

tính hưởng; hồ sơ giải quyết chế độ hỗ trợ; phương thức chi trả chế độ hỗ trợ và cấp 

“Giấy chứng nhận”; trách nhiệm tổ chức thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa 

phương theo quy định tại Nghị định số 102/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2018 

của Chính phủ quy định chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối với người 

Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ 

Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài.  

 4. Văn hóa - thể thao và du lịch 

 4.1 Tổ đại biểu huyện Phú Tân: Có hướng dẫn cụ thể và tập huấn cho địa 

phương về thẩm quyền, quy trình, cách thức kiểm tra, xử lý đối với vi phạm liên 

quan đến âm thanh, tiếng ồn.  

Quy chế phối hợp quản lý âm thanh gây tiếng ồn trong các hoạt động văn hóa, 

dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh An Giang được quy định tại Quyết định số 

42/2018/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của UBND tỉnh. Trong đó, đã quy định những 

nội dung liên quan đến thẩm quyền, quy trình, cách thức kiểm tra, xử lý đối với vi 

phạm liên quan đến âm thanh, tiếng ồn. Cụ thể như sau: 

1. Tại Điều 9. Xử lý vi phạm theo quy định hiện hành, Quy chế đã quy định 

các văn bản pháp luật cụ thể cho từng trường hợp vi phạm cụ thể. Các Nghị định 

được áp dụng để thực hiện cụ thể gồm các Nghị định số: 124/2015/NĐ-CP; 

185/2013/NĐ-CP; 155/2016/NĐ-CP; 46/2016/NĐ-CP;  167/2013/NĐ-CP. Tại các 

Nghị định này đều có các nội dung quy định về thẩm quyền, thủ tục, quy trình xử lý 

đối với vi phạm liên quan. 

2. Tại mục d, Khoản 3, Điều 11, quy định trách nhiệm Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch: “Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thanh tra, kiểm tra đối với 

các loại hình văn hóa, dịch vụ vui chơi, giải trí và kiên quyết xử lý các vi phạm theo 

quy định pháp luật (nội dung, tiếng ồn và giờ giấc)”;  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-102-2018-nd-cp-che-do-ho-tro-va-che-do-dai-ngo-khac-voi-nguoi-co-cong-cach-mang-388308.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-124-2015-nd-cp-sua-doi-185-2013-nd-cp-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-san-xuat-buon-ban-hang-gia-cam-295892.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-185-2013-nd-cp-xu-phat-hanh-chinh-hoat-dong-thuong-mai-san-xuat-bao-ve-nguoi-tieu-dung-213915.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-155-2016-nd-cp-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-bao-ve-moi-truong-331295.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-46-2016-nd-cp-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-giao-thong-duong-bo-duong-sat-288330.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-167-2013-nd-cp-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-an-ninh-an-toan-xa-hoi-phong-chua-chay-213552.aspx
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3. Tại mục b, Khoản 4, Điều 11, quy định trách nhiệm Sở Tài nguyên và Môi 

trường: “Tổ chức tập huấn nghiệp vụ chuyên môn cho lực lượng kiểm tra và xử lý 

hành vi vi phạm quy định của pháp luật về tiếng ồn để phục vụ cho việc tăng cường 

kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm”; 

 Từ khi ban hành Quyết định, các địa phương đã tích cực triển khai thực hiện 

và đạt nhiều kết quả đáng kể. Tình trạng gây ồn quá mức do các hoạt động ca hát 

trong đám tiệc đang giảm dần. Theo tổng hợp báo cáo của các thành phố, huyện, thị 

xã, tính đến ngày 20/6/2019 số lượt người dân phản ánh tình trạng gây ồn trên địa 

bàn là 8 trường hợp. Trong đó, đã giải quyết 04, đang giải quyết 04. Có 07/11 

huyện, thị xã, thành phố, có đường dây nóng cụ thể tại UBND, công an của các xã, 

phường, thị trấn, để tiếp nhận thông tin phản ánh về tiếng ồn do các hoạt động vui 

chơi, ca hát gây ra (Chợ Mới, TP. Châu Đốc, Châu Thành, Long Xuyên, Thoại Sơn, 

Tân Châu, Tịnh Biên).   

 4.2 Tổ đại biểu thành phố Châu Chốc: Tăng cường công tác phối hợp với địa 

phương trong việc tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo (trước khi cấp cho các 

nhân, tổ chức cần phải có ý kiến của địa phương về địa điểm treo, đặt quảng cáo). 

Căn cứ theo quy định pháp luật hiện hành về Luật Quảng cáo và tại khoản 2, 

điều 9 của Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện 

một số điều của Luật Quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 

14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng 

cáo (viết tắt Thông tư 10), trong đó quy định trách nhiệm của Sở VHTTDL thực 

hiện quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 

quảng cáo, băng rôn, thời hạn xử lý là 05 ngày làm việc.  

Căn cứ theo quy định tại Điều 10 Thông tư 10, trách nhiệm của Phòng Văn 

hóa và Thông tin địa phương phải kiểm tra việc thực hiện quảng cáo trên địa bàn và 

tham mưu xử lý đối với các hành vi vi phạm về hoạt động quảng cáo theo quy định 

của pháp luật. Do đó, Phòng Văn hóa và Thông tin các địa phương căn cứ trên văn 

bản tiếp nhận của Sở VHTTDL để hướng dẫn vị trí và điều tiết số lượng treo băng 

rôn theo thực tế địa phương, cũng như theo dõi vị trí lắp đặt bảng quảng cáo đúng 

với nội dung tiếp nhận. Trong quá trình thực hiện của cá nhân, tổ chức quảng cáo, 

nếu có vi phạm, Phòng Văn hóa và Thông tin có trách nhiệm xử lý theo đúng chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị và báo cáo kịp thời về Sở VHTTDL. 

Đối với việc tiếp nhận các băng rôn, thực hiện theo Quyết định 2657/QĐ-

UBND ngày 21/9/2005 của UBND tỉnh về việc ủy quyền cấp phép thực hiện băng 

rôn quảng cáo nhất thời, trong đó phân cấp Phòng Văn hóa và Thông tin thực hiện 

thủ tục thông báo thực hiện băng rôn quảng cáo nhất thời trên địa bàn cấp huyện. 

Do đó, các huyện, thị xã, thành phố chủ động tiếp nhận theo quy định phân cấp. 

III. Lĩnh vực nội chính và quản lý nhà nước 

1. Nội vụ 

Tổ đại biểu huyện Chợ Mới: Có quy định cụ thể, rõ ràng đối với những 

trường hợp bố trí Trưởng Công an xã hiện tại đảm nhiệm vị trí khác khi thực hiện 

lộ trình Công an xã chính quy.  



 14 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15 tháng 3 năm 2018 

của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, 

hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Bộ Công an đang chủ trì xây dựng dự thảo trình Chính 

phủ Nghị định “quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy”. 

Tại địa phương, đang từng bước tiến hành triển khai Đề án “Điều động Công 

an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã”. Tuy nhiên trong quá trình 

triển khai thực hiện phát sinh các khó khăn, vướng mắc liên quan việc bố trí số 

lượng cán bộ, công chức cấp xã và việc giải quyết chế độ chính sách đối với các 

chức danh công an xã dôi dư khi bố trí lực lượng công an chính quy. Cụ thể: 

  Theo quy định tại Khoản 1, Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 

tháng 4 năm 2019 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công 

chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố 

(có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 6 năm 2019), thì số lượng khung cán bộ, 

công chức cấp xã giảm tương ứng 02 người so với trước đây theo loại đơn vị hành 

chính cấp xã.  

Đối chiếu quy định trên và tình hình thực tế tại địa phương ở các xã, thị trấn 

nếu bố trí Trưởng Công an xã là công an chính quy thì số lượng cán bộ, công chức 

cấp xã phải giảm 01 người theo quy định, đồng thời theo thẩm quyền về phân cấp 

quản lý cán bộ, công chức cấp xã việc phân công bố trí chức danh Trưởng công an 

xã đảm nhiệm vị trí khác thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện (đã 

được UBND tỉnh quy định cụ thể tại Quyết định số 85/2017/QĐ-UBND ngày 05 

tháng 12 năm 2017 Quy định về quản lý cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên 

địa bàn tỉnh An Giang). Theo đó việc bố trí, tiếp nhận vào chức danh công chức cấp 

xã phải đảm bảo không vượt quá số lượng cán bộ, công chức được giao theo phân 

loại đơn vị hành chính cấp xã; đồng thời ngành đào tạo phải phù hợp với từng vị trí 

chức danh công chức cần được bố trí. 

2. An ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội 

2.1 Tổ đại biểu các huyện: Châu Thành, Phú Tân: Công an tỉnh có đánh giá 

nguyên nhân phát sinh tăng tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp, ma tuý; có biện 

pháp quyết liệt hơn đối với tội phạm ma túy vì việc giáo dục, quản lý cai nghiện tại 

cộng đồng hiện nay không hiệu quả; có giải pháp thiết thực hơn đối với các đối 

tượng sau khi được đưa đi cai nghiện trở về địa phương.  

Trong quý III/2019, phạm pháp hình sự trên địa bàn tỉnh xảy ra giảm 31,17% 

(53/77 vụ), trong đó, tội phạm trộm cắp tài sản giảm 50,9% (25/51 vụ); tội phạm về 

ma túy phát hiện, bắt giữ tăng 91,3%, 44/23 vụ so với cùng kỳ 2018; tang vật thu 

giữ: 70,0341 gram Heroin; 317,5912 gram Methamphetamin; 17,5746 gram 

Ketamine và nhiều tang vật khác có liên quan.   

Ban Chỉ đạo PCTP; HIV/AIDS, TNXH và Xây dựng phong trào toàn dân bảo 

vệ an ninh Tổ quốc của tỉnh phối hợp với các ngành thành viên Ban Chỉ đạo từ tỉnh 

đến cơ sở triển khai quyết liệt các giải pháp đã nêu tại Kế hoạch số 10/KH-BCĐ 

ngày 05/3/2019 của Ban Chỉ đạo tỉnh về công tác PCTP; HIV/AIDS, TNXH năm 

2019; trong đó, chú trọng khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế như đã nêu; đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền, vận động; tăng cường công tác nắm tình hình; tổ chức 
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tốt công tác tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; 

công tác điều tra, xử lý tội phạm; tập trung vào các loại tội phạm có chiều hướng gia 

tăng trong 6 tháng đầu năm để phòng ngừa, kéo giảm trong năm 2019. Đồng thời, 

sẽ nghiên cứu mở cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm đảm bảo ANTT Tết 

Nguyên đán 2020 trên địa bàn tỉnh. 

2.2 Tổ đại biểu huyện Phú Tân: Số đối tượng truy nã toàn tỉnh còn cao, đề 

nghị các cơ quan chức năng cần quan tâm công tác vận động các đối tượng sớm ra 

đầu thú. 

Trong quý III/2019, lực lượng Công an toàn tỉnh đã bắt, vận đồng đầu thú 

được 24 đối tượng (trong đó có 04 đối tượng NH&ĐBNH). Công an tỉnh đã chỉ đạo 

các lực lượng liên quan tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp xác minh, truy bắt 

và tổ chức tốt công tác vận động đối tượng bị truy nã ra đầu thú theo nội dung Kế 

hoạch số 1350/KH-BCĐ-PC01, ngày 31/12/2018 của Ban Chỉ đạo 327 Công an 

tỉnh.  

2.3 Tổ đại biểu huyện Chợ Mới: Có giải pháp để sớm áp dụng các phần mềm 

công nghệ thông tin như phần mềm quản lý thông tin cá nhân, lắp đặt thêm các 

camera giám sát giao thông để kịp thời phát hiện và nhận dạng các đối tượng vi 

phạm khi có trộm cắp hay tai nạn giao thông.  

Đối với giải pháp để sớm áp dụng các phần mềm công nghệ thông tin như 

phần mềm quản lý thông tin cá nhân: Thực hiện chủ trương của Bộ Công an về việc 

tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các mặt công tác công an. Hiện nay, 

Công an tỉnh đã triển khai và đưa vào ứng dụng một số phần mềm quản lý thuộc 

chức năng, nhiệm vụ của ngành Công an; trong đó, có phần mềm quản lý căn cước 

công dân. Trong thời gian tới, Công an tỉnh sẽ tiếp tục nghiên cứu triển khai ứng 

dụng các phần mềm quản lý khác để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của 

ngành Công an, phục vụ tốt các yêu cầu chính đáng của các tổ chức, cá nhân theo 

quy định của pháp luật. 

Đối với việc lắp đặt thêm các camera giám sát giao thông để kịp thời phát 

hiện và nhận dạng các đối tượng vi phạm khi có trộm cắp hay tai nạn giao thông: 

Hiện nay, UBND tỉnh đã đầu tư lắp đặt Hệ thống camera quan sát, giám sát giao 

thông trên địa bàn thành phố Long Xuyên. Trong đó, có 03 camera giám sát giao 

thông và 05 camera quan sát ANTT; qua 03 tháng triển khai thực hiện, đã phát hiện: 

3.764 trường hợp vi phạm, với các hành vi như: Không chấp hành tín hiệu đèn: 311 

trường hợp, chạy quá tốc độ quy định: 3.453  trường hợp; xử phạt: 1.040 trường 

hợp, thu nộp qua kho bạc Nhà nước: 1.344.625.000đ. Đã trích xuất hình ảnh phục 

vụ điều tra 03 vụ trộm cắp tài sản, 02 vụ TNGT…  

2.4 Tổ đại biểu thành phố Châu Đốc: Có chế tài xử lý đối với các trường hợp 

kinh doanh game bắn cá không thực hiện dán tem trên máy cũng như vi phạm quy 

định về thời gian kinh doanh hoặc lợi dụng việc chơi game để đánh bạc.  

Thực hiện Kế hoạch số 414/KH-PC06, ngày 04/6/2019 Công an tỉnh đã chỉ 

đạo lực lượng tăng cường kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ trò chơi điện 

tử game bắn cá trên địa bàn tỉnh. Trong quý III/2019, đã phối hợp kiểm tra 201 cơ 

sở, 405 máy bắn cá; phát hiện 30 cơ sở vi phạm; đã xử lý hành chính 02 trường hợp 
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vi phạm về nguồn gốc, xuất xứ máy bắn cá; kinh doanh không đúng địa điểm đã 

đăng ký, với số tiền 5,5 triệu đồng; 09 cơ sở cam kết không hoạt động; 19  cơ sở bổ 

sung hồ sơ nguồn gốc, dán tem trên máy theo quy định. Trong thời gian tới, Công 

an tỉnh tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương phối hợp với Phòng Văn 

hóa - Thông tin kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử game bắn cá 

trên địa bàn; tham gia các Đoàn kiểm tra liên ngành tăng cường công tác kiểm tra 

hoạt động trò chơi điện tử theo Công văn số 815/SVHTTDL-QLVH, ngày 

28/4/2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh. 

2.5 Tổ đại biểu thị xã Tân Châu: Đội 389 liên ngành của tỉnh cần phối hợp 

đồng bộ với các đơn vị ở biên giới nhằm thực hiện tốt công tác quản lý toàn diện về 

phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn.  

 - Thời gian qua, Đoàn kiểm tra liên ngành 389 tỉnh đã chủ động phối hợp các 

đơn vị địa phương thực hiện nhiệm vụ, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát 

trên nhiều lĩnh vực, địa bàn trọng điểm, khu vực biên giới, nhất là trong vấn đề nổi 

cộm có ảnh hưởng đến xã hội, người tiêu dùng. 

 Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình buôn bán hàng lậu, 

hàng giả và gian lận thương mại vẫn còn diễn biến phức tạp, khó kiểm soát; việc áp 

dụng các biện pháp xử lý gặp nhiều khó khăn. Nhằm tháo gỡ những khó khăn, 

vướng mắc, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống 

tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong thời gian tới. Theo đó, 

trong năm 2019 Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ, 

như sau: 

(1) Tiếp tục chỉ đạo, giám sát và đôn đốc các ngành chức năng, địa phương tổ 

chức thực hiện có kết quả các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ, Ban chỉ đạo 389 quốc gia, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác chống buôn lậu, 

gian lận thương mại và hàng giả. 

(2) Tăng cường công tác đấu tranh ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi 

buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu; tập trung kiểm tra, kiểm soát các 

tuyến, địa bàn trọng điểm khu vực bên giới và tình trạng vận chuyển thuốc lá chạy 

tốc độ cao trên tuyến quốc lộ 91. 

(3) Tiếp tục chủ động, phối hợp tiếp nhận và xử lý kịp thời các thông tin phản 

ánh từ báo đài, cơ quan hữu quan, người dân về tình hình buôn lậu, gian lận thương 

mại và hàng giả trên địa bàn. 

(4) Thực hiện tốt công tác động viên, khen thưởng kịp thời cho các tập thể, cá 

nhân có thành tích đột xuất xuất sắc và kiểm điểm trách nhiệm khi có sai phạm. 

2.6 Tổ đại biểu huyện Phú Tân: Sớm xử lý các vụ án liên quan vỡ nợ, vỡ hụi 

để răn đe và lấy lại niềm tin của người dân đối với các cơ quan thực thi pháp luật. 

 Hụi, họ, biêu, phường là một hình thức góp vốn tự phát trong nhân dân tuy 

không được nhà nước khuyến khích nhưng đã tồn tại từ nhiều năm qua trên phạm vi 

toàn quốc nói chung và trên địa bàn tỉnh nói riêng. Thời gian qua, mặc dù công tác 

tuyên truyền giáo dục pháp luật được các địa phương quan tâm, đã tổ chức nhiều 

cuộc họp dân để tuyên truyền và thông báo phương thức, thủ đoạn lợi dụng việc 

chơi hụi để chiếm đoạt tài sản nhưng tình hình huy động vốn bằng hình thức chơi 
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hụi trong quần chúng nhân dân vẫn tiếp diễn gây thiệt hại đến tài sản người dân, ảnh 

hưởng đến an ninh trật tự. 

Trong quý III/2019, lực lượng Công an thụ lý 05 vụ hụi do Tòa án chuyển đến 

(Phú Tân 02 vụ, Châu Phú 02 vụ, Tân Châu 01 vụ); đã kết thúc điều tra đề nghị truy 

tố 01 vụ, 01 bị can; không khởi tố 01 vụ (không có hành vi phạm tội), hiện còn đang 

xác minh 03 vụ (Châu Phú 02 vụ, PC01 01 vụ do Phú Tân chuyển lên).   

3. Công tác tư pháp 

Tổ đại biểu huyện Chợ Mới: Cho biết số liệu hòa giải thành 6 tháng đầu năm 

là 485 trường hợp, đạt 92%, có thực tế hay không.  

Để tránh tình trạng các huyện , thị xã, thành phố báo cáo không thực tế về tỷ lệ 

hòa giải thành như cử tri băn khoăn, thắc mắc nên trong các đợt kiểm tra, các lớp 

tập huấn hòa giải viên định kỳ hằng năm, Sở Tư pháp đều có nhắc nhở, lưu ý các 

địa phương, các tổ hòa giải thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ, chính xác, không được 

“chạy” theo thành tích. Ngoài ra, theo quy định pháp luật, phạm vi hòa giải là các 

mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ trong nội bộ dân cư, các vụ việc này thường đơn giản 

nên kết quả hòa giải thành thường đạt tỷ lệ cao. 

Một trong những nguyên nhân khác góp phần giúp tỷ lệ hòa giải thành cao đó 

là công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải được quan tâm, tổ chức thực hiện 

thường xuyên. Hằng năm, Sở Tư pháp và các huyện, thị xã, thành phố đều có tổ 

chức các lớp tập huấn cho hòa giải viên, công chức quản lý công tác hòa giải ở cơ 

sở. 

4. Công tác tiếp công dân - Thanh tra 

Quan tâm đẩy mạnh giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng.  

* Tình hình khiếu nại (không có đơn tố cáo) phức tạp, kéo dài (không phải 

đơn tồn đọng vì đã được giải quyết nhiều lần): 

Đối với các vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh hầu hết đã 

được các Đoàn, Tổ công tác của Trung ương, UBND tỉnh tiếp và giải thích pháp luật 

nhiều lần nhưng công dân vẫn không chấp hành. Các khiếu nại gay gắt, kéo dài đều 

liên quan đến đất đai (một số ít liên quan đến các bản án, công tác thi hành án), yêu 

cầu được giải quyết theo các quy định hiện hành, bồi thường thiệt hại do khiếu nại 

nhiều năm… nếu giải quyết theo yêu cầu của công dân sẽ “giũ rối, dắt dây” rất 

nhiều vụ việc đã giải quyết đúng quy định pháp luật tại thời điểm (như chính sách 

cải tạo nông nghiệp sau năm 1975, việc trưng dụng đất trước khi có Luật Đất đai, 

các chính sách bồi thường qua từng thời kỳ khác nhau...).  

* Những khó khăn, vướng mắc 

- Các vụ việc đeo bám, phức tạp, kéo dài trong thời gian qua không giảm, 

mặc dù được các cấp chính quyền giải quyết có tình, có lý đúng pháp luật nhưng họ 

vẫn tiếp tục khiếu nại, gây mất an ninh trật tự ở địa phương cũng như các cơ 

quan Trung ương. Đã chấm dứt khiếu nại nay quay lại 05/31 vụ: thành phố Long 

Xuyên 04 vụ, Châu Thành 01 vụ. Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp, dân đồng ý chấm dứt 

khiếu nại nhưng sau đó đeo bám Trung ương 02 vụ ở thành phố Long Xuyên. Một 

số dự án khiếu nại có hiện tượng dắt dây: dự án kênh Bảy xã, thị xã Tân Châu; dự 



 18 

án Nam chợ Cái Dầu, khu Công nghiệp Bình Long, huyện Châu Phú; đất bãi bồi 

huyện Chợ Mới, Trung tâm hành chính tỉnh, khu Cồn Phó Quế, thành phố Long 

Xuyên … riêng dự án Cụm công nghiệp Mỹ An, huyện Chợ Mới có bà Trần Thị 

Ngọc Mai đại diện cho 16 hộ yêu cầu bồi thường thiệt hại do kết thúc đầu tư dự án. 

* Phương hướng nhiệm vụ tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời 

gian tới. 

Thực hiện Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ và Kế hoạch 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Tổng Thanh tra Chính 

phủ kiểm tra, rà soát giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, 

kéo dài; ngày 07/6/2019 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1364/QĐ-UBND 

thành lập Tổ công tác, đồng thời đang tổng hợp danh sách rà soát và xây dựng kế 

hoạch thực hiện.  

 UBND tỉnh sẽ đăng ký Tổ công tác Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính 

phủ thông qua dự kiến 32 vụ (trong đó có 06 vụ do Tổ công tác Thủ tướng rà soát, 

26 vụ công dân thường xuyên đeo bám tại các cơ quan Trung ương) theo Kế hoạch 

363/KH-TTCP ngày 30/3/2019 của Thanh tra Chính phủ. 

5. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 

5.1 Tổ đại biểu thành phố Châu Đốc: Bổ sung nội dung đánh giá nguyên 

nhân của tồn tại, hạn chế, phân tích khách quan, chủ quan, còn vướng mắc, khó 

khăn trong quá trình điều hành, lãnh đạo, chỉ đạo để có những giải pháp hiệu quả 

hơn.  

Ghi nhận kiến nghị của Đại biểu, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu 

tư nghiên cứu, tiếp thu đưa vào báo cáo kinh tế - xã hội của tỉnh. 

5.2 Tổ đại biểu thành phố Long Xuyên: Bổ sung vào Báo cáo kinh tế - xã hội 

phần phương hướng trong công tác tìm kiếm cứu nạn, phòng chống đuối nước ở trẻ 

em.  

Ghi nhận kiến nghị của Đại biểu, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu 

tư nghiên cứu, tiếp thu đưa vào báo cáo kinh tế - xã hội của tỉnh. 

5.3 Tổ đại biểu huyện Thoại Sơn và thị xã Tân Châu: Đề nghị không tính tiền 

điện theo giá lũy tiến như cách tính hiện nay.  

Việc xây dựng giá bán điện là do Bộ Công Thương, Chính phủ quyết định 

ban hành không thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của Công ty Điện lực An Giang.  

5.4 Tổ đại biểu thành phố Long Xuyên Chỉ đạo các sở, ngành, địa phương 

quan tâm quản lý mức thu phí giữ xe tại các bệnh viện, sân vận động, hội chợ, tránh 

tình trạng thu phí cao và không đồng nhất. 

Để tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với dịch vụ trông giữ 

xe trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài chính và UBND các huyện, thị 

xã, thành phố đã và đang triển khai thực hiện, tổ chức Đoàn kiểm tra liên ngành 

theo Kế hoạch số 720/KH-STC ngày 04/6/2019 của Sở Tài chính về kiểm tra việc 

chấp hành thu giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh An Giang, nhằm đảm bảo 

đúng giá và có hình thức xử phạt theo quy định. 
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5.5 Tổ đại biểu huyện Tịnh Biên: Xem xét lại chủ trương “Đất cấp theo 

chương trình Dân tộc, không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất” và chỉ 

đạo cụ thể hơn về việc thu 50% tiền sử dụng đất theo nội dung Thông báo số 

249/TB-VPUBND ngày 24/5/2012.  

Liên quan đến vấn đề này, dự kiến cuối năm 2019 UBND tỉnh tổ chức hội 

nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 

28/02/2013 của Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai , 

trong đó có đánh giá, xử lý về công tác giao, cấp đất sản xuất nông nghiệp cho 

đồng bào dân tộc; trên cơ sở đó xem xét đề xuất điều chỉnh cho phù hợp. 

5.6 Tổ đại biểu huyện Châu Thành: Có chủ trương, chính sách tạo quỹ đất 

khu dân cư để những người dân nhà ven bờ sông có hoàn cảnh khó khăn có điều 

kiện di dời đến nơi an toàn. 

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). Riêng huyện Châu Thành là 1.975 căn (không có hộ sống trong vùng 

sạt lở). 

 Vừa qua, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có văn bản số 3969/BNN-PCTT ngày 

06/6/2019 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 và 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 báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT để triển khai xây 

dựng.  

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. 

5.7 Tổ đại biểu thành phố Long Xuyên: Sớm có chủ trương cho người dân thực 

hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở các khu dân cư vượt lũ đối với những 

trường hợp đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính và đủ thời gian hạn chế theo quy định. 

Liên quan đến việc chuyển quyền sử dụng đất đối với các hộ được giao nền cơ 

bản trong các cụm, tuyến dân cư vượt lũ, trước đây UBND tỉnh có chủ trương tại Văn 

bản số 1730/VPUBND-KTN ngày 12/04/2019 cho tạm dừng đến khi ban hành Quyết 

định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 30/09/2014 của UBND 

tỉnh để đảm bảo việc thực hiện thống nhất và thông suốt phù hợp theo Quyết định số 

714/QĐ-TTg ngày 14/06/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, giao Sở Xây 

dựng tham mưu sửa đổi, bổ sung Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 30/09/2014 



 20 

trình UBND tỉnh ban hành trong quý II năm 2019. Đến nay UBND tỉnh đã ký ban 

hành tại Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 19/7/2019. Theo đó, hộ gia đình, cá 

nhân mua nền cơ bản nếu sử dụng đất đủ hoặc hơn 10 năm và đã trả hết nợ mua nền 

nhà và nợ vay xây dựng nhà ở thì có quyền chuyển nhượng cho đối tượng có nhu 

cầu. Khi chuyển nhượng phải nộp 50% tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ theo quy 

định tại thời điểm chuyển nhượng. 

5.8 Tổ đại biểu thành phố Long Xuyên: Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 

103/2016/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định về mức 

sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang: Cho cơ chế đặc thù về việc tách thửa đất 

mồ mã trong công tác xét xử và thi hành án. 

Liên quan đến vấn đề này, Sở Tài nguyên và Môi trường đã nghiên cứu đưa 

vào dự thảo Quyết định điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 103/2016/QĐ-UBND 

ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định về mức sử dụng đất trên địa 

bàn tỉnh và đã trình UBND tỉnh xem xét ký ban hành tại Tờ trình số 419/TTr-

STNMT ngày 17/10/2019. Theo đó, trường hợp tách thửa để giải quyết tranh chấp 

đất đai, thi hành án dân sự mà trên đất có phần diện tích mồ mã đã chôn cất trước đó 

để lại cho chủ sử dụng đất, mà phần diện tích đất có mồ mã này nhỏ hơn diện tích 

tối thiểu được tách thửa thì vẫn được tách thửa. 

  IV. Đề nghị UBND tỉnh kiến nghị với Trung ương 

 - Tổ đại biểu huyện Chợ Mới: Có hướng dẫn cụ thể việc thực hiện Nghị định 

số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định 

về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, 

tổ dân phố; đồng thời sau khi có văn bản hướng dẫn của Trung ương, đề nghị tỉnh 

có văn bản hướng dẫn thống nhất về tổ chức thực hiện kiêm nhiệm các chức danh 

trên địa bàn toàn tỉnh để đảm bảo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện, có tính 

toán về các chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ dôi dư sau khi sáp nhập. 

Liên quan đến nội dung kiến nghị này, hiện tại Bộ Nội vụ đã tiến hành xây 

dựng Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 34/2019/NĐ-CP (thay thế thông tư 

liên tịch Thông tư số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 27 tháng 5 năm 

2010 và Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30 tháng 10 năm 2012 của Bộ Nội vụ), 

hiện đang tiến hành lấy kiến, tiếp thu hoàn chỉnh để ban hành đảm bảo đúng theo 

trình tự thủ tục theo quy định. 

 - Tổ đại biểu huyện Chợ Mới: Quy định rõ ràng về việc thu hồi đất, tránh để 

xảy ra tình trạng người dân khiếu nại kéo dài, khiếu nại vượt cấp khi bị thu hồi đất. 

Hiện nay pháp luật đất đai đã quy định cụ thể các trường hợp Nhà nước thực 

hiện thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; mục đích để phát triển kinh tế - 

xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng và trước khi thực hiện thu hồi đất phải được 

HĐND tỉnh thông qua tại các Điều 61 và 62 của Luật Đất đai 2013. Về trình tự, 

thủ tục thực hiện thu hồi đất và các chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi 

thu hồi đất trên địa bàn tỉnh đã được quy định cụ thể tại Quyết định số 

33/2018/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của UBND tỉnh. 

- Tổ đại biểu huyện Tịnh Biên: Đoạn đường Quốc lộ 91 thuộc địa bàn xã 

Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên (từ đầu cầu Tha La đi hướng Nhà Bàng có chiều 
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dài hơn 200m) trước đây thi công còn nợ, chưa hoàn thiện mặt đường; hiện nay, 

đoạn này mặt đường xấu, đang xuống cấp, thỉnh thoảng xảy ra tai nạn. Đề nghị 

tỉnh xem xét và có ý kiến với ngành chức năng của Trung ương để trả nợ việc 

hoàn thiện mặt lộ ở đoạn đường này. 

Cục quản lý đường bộ IV có ý kiến như sau: Đoạn từ mố cầu MB cầu Tha 

La có lý trình tại Km125+434 đến Km125+664, thuộc đường dẫn vào cầu Tha La 

với chiều dài 230m, thuộc dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 91 do Ban QLDA 7 là đại 

diện Chủ đầu tư được thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2001. Đoạn này 

là đường cấp III đồng bằng, bề rộng mặt đường 09m, theo hồ sơ thiết kế đoạn 

đường dẫn là mặt đường cán đá láng nhựa tiêu chuẩn nhựa 4,5kg/m2. Tại thời điểm 

kiểm tra mặt đường không bong tróc, ổ gà, hệ thống biển báo, vạch sơn hiện trạng 

đầy đủ và phát huy tác dụng. 

Do đây là mặt đường láng nhựa nên độ gồ ghề cao hơn mặt đường bê tông 

nhựa, về lâu dài khi có phát sinh hư hỏng Cục Quản lý Đường bộ IV sẽ báo cáo 

Tổng cục Đường bộ Việt Nam để xây dựng kế hoạch thảm bê tông nhựa tạo êm 

thuận hơn. 

- Tổ đại biểu huyện Châu Phú: Cho chủ trương lắp đặt đèn đường trên 

tuyến Quốc lộ 91 bằng nguồn kinh phí của tỉnh.  

Quốc lộ 91 do Trung ương quản lý và quy định tại Điều 2 Thông tư 

60/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính “Nội dung chi kinh phí quản lý, 

bảo trì đường bộ” hạng mục đèn chiếu sáng không có trong danh mục được thanh 

toán trong chi phí quản lý bảo trì đường bộ. Ghi nhận ý kiến của đại biểu, UBND 

tỉnh sẽ chỉ đạo Ban An toàn Giao thông tỉnh nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh. 

- Tổ đại biểu thành phố Long Xuyên: Sớm nâng cấp tuyến Quốc lộ 91 đoạn 

cầu Cái Sắn đến đèn bốn ngọn để hạn chế tình trạng ngập, ứ đọng nước vào mùa 

mưa và để đồng bộ với cao trình các tuyến đường trong địa phận thành phố Long 

Xuyên. 

Đối với dự án nâng cấp của đoạn đường này, thông tin từ Cục quản lý 

đường bộ IV cho biết, hiện nay đang trình duyệt phê duyệt hồ sơ dự án, nếu cân đối 

vốn được sẽ triển khai thi công vào cuối năm 2019. 

Trên là báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện kiến nghị đại biểu HĐND qua 

thảo luận Tổ Đại biểu trước kỳ họp lần thứ 11 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-

2021./. 

 

Nơi nhận: 

- TT. HĐND tỉnh; 

- ĐB HĐND tỉnh 

- CT, PCT. UBND tỉnh; 

- Các sở, ban ngành; 

- UBND các huyện, thị, thành phố; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Các phòng trực thuộc VPUBND tỉnh; 

- Lưu: VTLT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT.CHỦ TỊCH 
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