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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri sau 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 sau kỳ họp 

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

ngày 05/9/2019 của UB MTTQ Việt Nam tỉnh) như sau:  

I. KINH TẾ: 

1. Lĩnh vực nông, lâm, thủy sản: 

Tình hình giá lúa không ổn định, nông sản đầu ra nhiều khó khăn, bên cạnh 

tình hình làm giả thuốc bảo vệ thực vật luôn được bà con cử tri quan tâm hàng đầu. 

Cử tri trong tỉnh có nguyện vọng mong muốn Nhà nước có chính sách hỗ trợ để các 

doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm, nhằm đẩy mạnh việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng có 

hiệu quả cao, giảm diện tích trồng lúa kém hiệu quả, tăng thu nhập giúp người nông 

dân đảm bảo cuộc sống. Đây là những tâm tư, nguyện vọng mà tại các kỳ tiếp xúc bà 

con cử tri luôn kiến nghị. Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương tiếp tục 

quan tâm.  

Nhằm khuyến khích các doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm nông nghiệp, ký kết 

hợp đồng tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trong thời gian qua. Sở Nông nghiệp và PTNT 

đã phối hợp với các ngành liên quan và các địa phương tăng cường các hoạt động xúc 

tiến thương mại, mời gọi doanh nghiệp đầu tư sản xuất và tiêu thụ nông sản. Để thực 

hiện các chính sách hỗ trợ, UBND tỉnh đã trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị 

quyết số 04/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 về Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ 

liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang.  

Riêng đối với lúa gạo là sản phẩm chủ lực của tỉnh, UBND tỉnh ban hành Quyết 

định 945/QĐ-UBND ngày 05/4/2016 về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng Cánh đồng 

lớn lúa, nếp tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2025; Kết quả trong năm 2018 có 37 doanh 

nghiệp triển khai liên kết sản xuất thông qua 20 hợp tác xã và 10 tổ hợp tác với diện tích là 

30.333 ha. Giống được sử dụng chủ yếu là các loại chất lượng cao và sản xuất theo quy 

trình đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và lương lượng thuốc bảo vệ thực vật.  

Đối với rau màu cũng được ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm tại hệ thống các siêu 

thị như Coop Mart Long Xuyên, Mega Market và một số hệ thống bếp ăn của trường học, 

công ty. Bên cạnh đó, tỉnh đã xây dựng mạng lưới kinh doanh và tiêu thụ rau màu khá đa 

dạng và phong phú. Ngoài tiêu thụ tại 02 chợ đầu mối lớn của tỉnh là thành phố Long 

Xuyên và thành phố Châu Đốc thì sản phẩm rau màu của tỉnh còn được tiêu thụ ở thành 

phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận. Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An 

Giang (Antesco) cũng đã tăng cường liên kết với nông dân xây dựng, mở rộng vùng 

nguyên liệu phục vụ cho chế biến, cung ứng đủ cho thị trường trong nước và ngoài nước. 

Công ty đã triển khai ký kết hợp đồng với gần 4.000 nông dân, xây dựng vùng nguyên liệu 
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trồng gần 2.500 ha bắp, đậu ở các huyện Chợ Mới, Châu Phú, Tri Tôn. Đối với cây ăn trái, 

UBND tỉnh An Giang đã ban hành Kế hoạch xây dựng mô hình sản xuất xoài 3 màu có 

quy mô 500ha đạt tiêu chuẩn VietGAP gắn với chuỗi tiêu thụ sản phẩm tại 03 xã cù lao 

giêng huyện Chợ Mới. Hiện nay đã triển khai thực hiện theo kế hoạch với 730 hộ tham gia 

và đã xuất khẩu vào thị trường Úc, Hàn Quốc và Hoa Kỳ. 

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp và chính sách hỗ trợ để các doanh nghiệp 

bao tiêu sản phẩm kết hợp với đẩy mạnh việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Tổng diện 

tích đã thực hiện chuyển đổi sang rau, màu và cây ăn trái trên nền đất lúa kém hiệu 

quả tính đến hết năm 2018 là 19.565,5 ha (năm 2016: 6.325,5 ha, năm 2017: 6.553 ha, 

2018: 6.687 ha), riêng kế hoạch thực hiện năm 2019 là 5.698 ha. Loại cây trồng đã 

chuyển đổi trên địa bàn toàn tỉnh: rau dưa các loại 6.234 ha, cây màu 7.734 ha và cây 

ăn quả 5.597,5 ha. Nhìn chung, công tác chuyển đổi diện tích sản xuất lúa kém hiệu 

quả sang các loại cây trồng phù hợp, có hiệu quả, góp phần tăng thu nhập giúp người 

nông dân đảm bảo cuộc sống. Phần nhiều diện tích cây trồng được sản xuất chuyển 

đổi sản xuất theo quy trình đã đảm bảo chất lượng và được quan tâm xúc tiến ký kết 

hợp đồng liên kết tiêu thụ với các doanh nghiệp. 

- Cử tri thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn: Đề nghị các ngành chức năng của tỉnh 

sớm giải quyết hỗ trợ các các hộ chăn nuôi heo bị thiệt hại do dịch tả heo Châu Phi 

đã tiêu hủy đến nay được 01 tháng nhưng vẫn chưa nhận được kinh phí hỗ trợ.  

Đến ngày 17/10/2019 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% tổng 

kinh phí ước thiệt hại tại các huyện, trong đó có Thoại sơn là 723.406.000 đồng. 

- Cử tri xã Phú Thọ, huyện Phú Tân: Kiến nghị các ngành chức năng tỉnh tăng 

mức hỗ trợ cho những hộ chăn nuôi bị dịch tả heo Châu Phi. 

Theo quy định của Trung ương cho các tỉnh, thành phố về định mức chi hỗ trợ 

cho những hộ chăn nuôi có heo bị tiêu hủy do bệnh dịch tả heo Châu Phi thực hiện 

theo cơ chế, chính sách hỗ trợ của Chính phủ ban hành như: Nghị định số 

02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất 

nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh và Quyết 

định số 793/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Chính phủ về cơ chế, chính sách, đối tượng 

hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả heo Châu Phi. Hiện tỉnh 

đang triển khai hỗ trợ các hộ chăn nuôi nuôi có heo bị biêu hủy. 

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

- Cử tri phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc: Đề nghị chính quyền các 

cấp quan tâm đến đời sống của các hộ dân có nhà ở trên kinh Vĩnh Tế thuộc khóm 2, 

khóm Châu Thạnh, khóm 4, phường Châu Phú A vì họ sống ven kênh nên rất nguy 

hiểm khi nước lũ về. Nguyện vọng của bà con nơi đây mong muốn chính quyền địa 

phương bố trí nơi ở khác nhằm ổn định đời sống, sinh hoạt.  

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 
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di dời). Riêng thành phố Châu Đốc là 1.452 căn (không có hộ dân sống trong khu vực 

sạt lở) trong đó: phường Châu Phú A là 1.149 căn (hộ dân sinh sống trên kinh Vĩnh 

Tế là 370 căn). 

Để thực hiện chấn chỉnh công tác quản lý nhà ven sông, kênh, rạch, Sở Xây dựng 

cũng đã phối hợp với các Sở, ngành thực hiện hướng dẫn cho địa phương trong công 

tác cập nhật, quản lý, xử lý vi phạm. Tuy nhiên, việc hỗ trợ di dời cho các hộ dân gặp 

nhiều khó khăn do địa phương không có quỹ đất để thực hiện tái định cư cho các hộ 

dân và không có nguồn kinh phi để xây dựng và hỗ trợ di dời mà chỉ thực hiện kêu gọi 

các nguồn lực xã hội hóa, vận động các mạnh thường quân trong công tác hỗ trợ về 

nhà ở cho các đối tượng sống ven sông, kênh, rạch có nguy cơ bị sạt lở. Bên cạnh đó, 

vận dụng lồng ghép vào các chương trình: hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 

22/2013/QĐ-TTg và Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; 

Chương trình bố trí dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới,.. theo 

Quyết định số 1776/2012/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ; 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 theo 

Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ… để bố trí di 

dời các hộ dân có nhà ở ven sông, kênh, rạch. 

- Cử tri xã Vĩnh Tế, phường Núi Sam, phường Châu Phú A, thành phố Châu 

Đốc phản ánh: Dự án nâng cấp tuyến đường phục vụ an ninh, quốc phòng kết hợp với 

đê bao chống lũ vùng tứ giác Long Xuyên đoạn từ Châu Đốc - Cửa khẩu Tịnh Biên 

(Đường tỉnh lộ 955A): Tiến độ triển khai thi công dự án trên địa bàn xã Vĩnh Tế quá 

chậm, nhiều nơi sình lầy, trơn trợt, gây ảnh hưởng đến việc đi lại và đời sống của 

người dân. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền đôn đốc, nhắc nhở đơn vị thi công đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện công trình.   

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. UBND 

tỉnh đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh đôn 

đốc, nhắc nhở đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình này. 

Đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án Kè chống sạt lở cấp bách kết hợp 

đê bao chống lũ bờ sông TP Châu Đốc - tỉnh An Giang (đoạn từ Công viên 30/4 - 

Sương Nguyệt Ánh) để tái bố trí, sắp xếp các hộ mua bán kinh doanh trên đoạn đường 

Trần Hưng Đạo, tạo nét mỹ quan đô thị trong khu vực chợ Châu Đốc.  

Dự án Kè chống sạt lở cấp bách kết hợp đê bao chống lũ bờ sông TP. Châu Đốc 

do UBND TP.Châu Đốc làm chủ đầu tư. Hiện công trình này đang làm thủ tục nghiệm 

thu, dự kiến đưa vào sử dụng vào cuối năm 2019. 

- Cử tri xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú; xã Cần Đăng, huyện Châu Thành: Hiện 

nay Quốc lộ 91 đoạn đi qua xã Bình Mỹ tình hình sạt lở diễn ra phức tạp, đề nghị cơ 

quan chức năng có giải pháp hiệu quả trong việc rà soát, đánh giá, chống sạt lở, 

tránh trường hợp sạt lở tiếp tục xảy ra sau khi khắc phục gây tốn kém ngân sách Nhà 

nước, gây khó khăn trong lưu thông như hiện nay.   

Quốc lộ 91 đoạn đi qua xã Bình Mỹ do Cục quản lý đường bộ IV quản lý, vận 

hành. Vừa qua tại km89+250 đã xảy ra tình trạng sạt lở rất nghiêm trọng, UBND tỉnh 

và các ngành ở địa phương đã phối hợp xử lý, kịp thời điều tiết cho tất cả các loại 

phương tiện đi vào tuyến tránh. Đến nay, tình hình đảm bảo giao thông tại khu vực 
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này cơ bản ổn định. Đối với phương án xử lý sạt lở, UBND tỉnh đã giao cho Ban 

QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh An Giang thực hiện nhiệm vụ chủ 

đầu tư. Hiện tại, Chủ đầu tư đang phối với các ngành chức năng xem xét để có biện 

pháp xử lý đạt hiệu quả cao nhất.  

+ Cử tri phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên đề nghị Xây dựng bờ kè 

chống sạt lở và tạo mỹ quan đô thị.  

Đối với khu vực sạt lở bờ sông Hậu, phường Mỹ Long, đã được đầu tư thông 

qua dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam – Tiểu dự án thành phố Long Xuyên, 

tỉnh An Giang. Dự án do UBND thành phố Long Xuyên làm chủ đầu tư theo nguồn 

vốn của WB theo Quyết định số 2251/QĐ-UBND ngày 14/9/2018 của UBND tỉnh An 

Giang. Do đó dự án sẽ sớm được triển khai trong thời gian tới theo tiến độ và kế 

hoạch đã đề ra.  

- Cử tri huyện An Phú: Đề nghị Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh, huyện có 

biện pháp bảo vệ tuyến sạt lở xã Vĩnh Trường. 

Đoạn sạt lở đầu cồn Vĩnh Trường, xã Vĩnh Trường, huyện An Phú: là đoạn 

nằm trong các đoạn cảnh báo sạt lở hàng năm của Sở Tài nguyên và Môi trường. Với 

đặc trưng là vị trí đầu cồn, chịu tác động của dòng chảy trực diện và chia dòng nước 

sang hai bên, gây sạt lở hằng năm với mức độ thay đổi theo lưu lượng dòng chảy hằng 

năm, gần nhất là sạt lở xảy ra ngày 13/9/2019 có khả năng ảnh hưởng 02 hộ dân phải 

di dời. Tuy nhiên, hiện trạng tại khu vực sạt lở này không có công trình hạ tầng quan 

trọng (như: khu dân cư sinh sống tập trung, khu đô thị, trụ sở cơ quan từ cấp huyện trở 

lên,…), nhưng việc xây dựng kè tại khu vực này đòi hỏi nguồn kinh phí rất lớn, nên 

phương án xây dựng kè bảo vệ tại khu vực này là không phù hợp và không ổn định 

cho tuyến kè. Về lâu dài, đề nghị UBND huyện An Phú cắm biển cảnh báo sạt lở, tổ 

chức tuyên truyền, vận động các hộ dân sống trong khu vực này biết và có kế hoạch di 

dời các hộ dân tại khu vực có khả năng bị ảnh hưởng sạt lở đầu cồn Vĩnh Trường đến 

nơi an toàn. 

Ngày 17/9/2019 Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong đợt kiểm tra công tác phòng, chống 

mưa lũ, bảo vệ sản xuất vụ Thu Đông năm 2019 trên địa bàn huyện An Phú. Trong 

đó, có khảo sát tình hình sạt lở bờ sông Hậu khu vực đầu cồn Vĩnh Trường, tại ấp 

Vĩnh Bình, xã Vĩnh Trường, huyện An Phú. UBND tỉnh đã có Chỉ đạo, về mặt lâu dài 

đề nghị UBND huyện An Phú có kế hoạch di dời các hộ dân tại khu vực có khả năng 

bị ảnh hưởng sạt lở đầu cồn Vĩnh Trường đến nơi an toàn. 

- Cử tri các xã Long Điền A, Tấn Mỹ, Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới: Tình hình sạt 

lở đất xảy ra ngày càng nhiều nơi trên địa bàn tỉnh, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi 

trường có quan tâm theo dõi tình hình, nghiên cứu địa chất nhằm kịp thời cảnh báo và 

đề ra biện pháp phòng, tránh nhằm giảm thiểu hậu quả do sạt lở đất gây ra.  

Công tác đo đạc, quan trắc cảnh báo sạt lở bờ sông được Sở Tài nguyên và Môi 

trường thực hiện định kỳ 02 đợt/năm và đột xuất kịp thời, hiệu quả. Kết quả đo đạc, 

quan trắc cảnh báo sạt lở bờ sông đều được báo cáo UBND tỉnh và thông tin đến các 

ngành chức năng và địa phương để có giải pháp xử lý phù hợp. 

Để công tác cảnh báo hiệu quả và đề xuất giải pháp khắc phục tình trạng sạt lở 

là việc rất khó khăn đòi hỏi nhiều giải pháp tổng thể, lâu dài và đồng bộ với phương 
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châm thích ứng và phòng ngừa là chính. Do vậy, thời gian qua UBND tỉnh đã chỉ đạo 

sát sao các sở, ngành, địa phương tổ chức và thực hiện kết luận của UBND tỉnh tại 

Thông báo số 276/TB-VPUBND ngày 02/07/2018 về xử lý sạt lở bờ sông, kênh rạch, 

sạt lở hệ thống đê bao trên địa bàn tỉnh và Văn bản số 2535/VPUBND-KTN ngày 

28/5/2019 của UBND tỉnh về chỉ đạo thực hiện một số giải pháp cấp bách phòng 

chống sạt lở bờ sông, bờ biển vùng đồng bằng sông Cửu Long theo tinh thần chỉ đạo 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Văn bản số 3382/BNN-PCTT ngày 

16/5/2019).  

Tỉnh cũng đã kiến nghị với Trung ương tổ chức nghiên cứu đánh giá tổng quan 

về tình hình địa chất, thủy văn, chế độ dòng chảy khu vực đồng bằng sông Cửu Long 

để có cơ sở khoa học đưa ra cảnh báo cũng như đề xuất giải pháp phòng, tránh nhằm 

giảm hậu quả do sạt lở đất gây ra, cũng như xây dựng các cơ chế chính sách ưu đãi 

kêu gọi đầu tư (vốn ngân sách nên bố trí làm hạ tầng để cho doanh nghiệp đầu tư khu 

dân cư thì doanh nghiệp sẽ tham gia); miễn giảm tiền sử dụng đất,... để thực hiện các 

dự án xử lý vấn đề sạt lở. 

- Cử tri xã Long An, thị xã Tân Châu: Hiện nay cầu nghĩa trang liệt sĩ đã 

xuống cấp sau khi cầu Tân An được lưu thông, lưu lượng xe rất đông, đặc biệt là xe 

có tải trọng lớn qua lại thường xuyên. Đề nghị UBND tỉnh sớm xem xét đầu tư nâng 

cấp cầu nghĩa trang liệt sĩ. 

Cầu nghĩa trang liệt sĩ, thị xã Tân Châu nằm trong kế hoạch bảo trì năm 2019 

của Sở Giao thông vận tải. Tuy nhiên, thời gian vừa qua, do có sự thay đổi phương án 

sửa chữa theo ý kiến đề xuất của địa phương nên chưa triển khai được. Hiện nay, công 

trình này đã hoàn thành các thủ tục theo quy định và đang trình UBND tỉnh phê duyệt 

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Dự kiến sẽ triể khai thi công trong tháng 11 năm 2019 và 

hoành thành đưa vào sử dụng cuối năm 2019. 

- Cử tri xã Châu Phong, thị xã Tân Châu: Dự án cầu Châu Đốc đã khởi động 

nhiều năm nay, nhưng nay lại có thông tin là ngưng đầu tư xây dựng, người dân muốn 

được thông tin chính thức việc thực hiện này có hay không, vào thời gian nào; Lãnh 

đạo tỉnh cần có giải pháp kêu gọi hoặc tranh thủ với Trung ương sớm có nguồn vốn 

xây dựng, tránh lãng phí những phần đã xây dựng xong từ trước đến nay. 

Công trình cầu Châu Đốc đã được Bộ GTVT 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. 
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- Cử tri xã Phú Lâm, huyện Phú Tân: Hiện nay đoạn đường 954 thuộc ấp Phú 

Trường, thị trấn Chợ Vàm xuống cấp, hư hỏng nhiều, cử tri đề nghị ngành chức năng 

của tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí sửa chữa đoạn đường trên. Đồng thời đề nghị Sở 

Giao thông - Vận tải sớm có kế hoạch vẽ lại vạch phân cách đường 954, vì hiện nay 

do lâu ngày vạch đã không còn, tránh gây tai nạn giao thông. 

Đường tỉnh 954 đoạn qua thị trấn Chợ Vàm có nhiều vị trí bị xuống cấp, hư 

hỏng. Trong kế hoạch bảo trì năm 2019, Sở Giao thông vận tải đang tiến sửa chữa 

bằng bê tông xi măng trên 4 vị trí, với chiều dài khoảng 1000m. Dự kiến sẽ hoàn thành 

đưa vào sử dụng trong Quý IV năm 2019. 

Đối với việc vẽ lại vạch phân cách Đường tỉnh 954, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở 

Giao thông vận tải bố trí kinh phí thực hiện trong kế hoạch bảo trì của năm 2020. 

- Cử tri xã  Định Thành, huyện Thoại Sơn: Đề nghị các ngành chức năng của tỉnh 

xem xét lại điểm ngắt dải phân cách đường tỉnh 943 tại trường tiểu học B Định Thành hiện 

nay chưa phù hợp đề nghị ngành chuyên môn di dời ngang cổng ra vào cổng trường Tiểu 

học B Định Thành để đảm bảo an toàn cũng như việc đưa rước học sinh được thuận lợi.  

Ghi nhận ý kiến của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải kiểm 

tra và có hướng xử lý phù hợp với quy định điểm ngắt dải phân cách Đường tỉnh 943, 

tại trường tiểu học B Định Thành hiện, để đảm bảo an toàn cũng như việc đưa rước 

học sinh được thuận lợi. 

- Cử tri xã An Bình, huyện Thoại Sơn: Đề nghị các ngành chức năng của tỉnh làm 

đường nhựa đoạn 1,2 km còn lại trên tuyến kênh Vọng Đông II, ấp Phú Bình, đồng thời kéo 

điện và nước sạch vào tuyến kênh để phục vụ người dân.  

Tuyến bờ Bắc kênh Vọng Đông 2, dài 5,1 km đi qua ấp Sơn Hiệp và ấp Phú 

Bình xã An Bình thuộc chỉ tiêu 2.4 (trong đó qua ấp Phú Bình 3,2 km). Vừa qua BQL. 

Dự án VnSAT đã đầu tư đoạn từ ĐT 947 đến cống hở kênh 3, dài 2 km qua địa bàn ấp 

Phú Bình. Khi dự án chuẩn bị triển khai, UBND huyện Thoại sơn đã kiến nghị BQL. 

Dự án VnSAT bổ sung quy mô dự án đầu tư tiếp đoạn 1,2 km còn lại, huyện sẽ bố trí 

nguồn kinh phí vốn đối ứng đầu tư. Tuy nhiên, kiến nghị nêu trên không được BQL. 

Dự án VnSAT giải quyết. Mặt khác, chỉ tiêu 2.4 của xã An Bình hiện đã đạt chuẩn, 

nhưng để phấn đấu đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, trong thời gian tới UBND 

huyện sẽ tiếp tục đưa vào kế hoạch đầu tư.  

Riêng về việc kéo điện và nước sạch vào tuyến kênh để phục vụ cho người dân, 

UBND huyện Thoại Sơn sẽ làm việc cụ thể với điện lực huyện và có ý kiến với Trung 

tâm nước sạch và vệ sinh môi trường tỉnh để đầu tư theo lộ trình. 

- Cử tri xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên: Sắp đến khai giảng năm học mới 

2019 - 2020 nhưng tuyến đường liên xã Mỹ Khánh và một số tuyến đường ngọn rạch, kể cả 

tuyến đường thuộc xã Hòa Bình Thạnh, huyện Châu Thành tiếp giáp với xã Mỹ Khánh bị 

hư hỏng ảnh hưởng đến việc đi lại của các em học sinh (nếu trời mưa). Đề nghị tỉnh hỗ trợ 

di tu sửa chữa nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các em đến trường. 

Tuyến đường liên xã Mỹ Khánh và một số tuyến đường ngọn rạch, kể cả tuyến 

đường thuộc xã Hòa Bình Thạnh, huyện Châu Thành tiếp giáp với xã Mỹ Khánh, hiện 

UBND thành phố Long Xuyên đang hoàn chỉnh thủ tục đầu tư, dự kiến trong năm 2020 sẽ 

triển khai thi công. Trước mắt, UBND thành phố chỉ đạo phòng Quản lý đô thị thành phố 
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tổ chức khảo sát lên phương án duy tu sửa chữa, kịp thời đáp ứng yêu cầu đi lại của người 

dân. 

- Cử tri xã Vĩnh An, xã Vĩnh Bình, huyện Châu Thành: Đề nghị ngành chức 

năng di dời trạm xe buýt gần cầu số 10, vì trạm này rất gần cầu khi xe buýt dừng gây 

ách tắt giao thông thường xuyên, dễ gây tai nạn giao thông. 

 Ghi nhận kiến nghị cử tri, UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông vận tải phối hợp 

cùng với các đơn vị liên quan tổ chức khảo sát lại điểm đặt trạm xe buýt gần cầu Số 

10, nhằm tạo thuận lợi cho người dân đi xe buýt đồng thời đảm bảo an toàn giao thông 

và trách ùn tắt giao thông. 

- Cử tri xã Tà Đảnh, huyện Tri Tôn: Đề nghị sớm nạo vét kênh 10 Châu Phú 

(trên địa bàn xã Tà Đảnh). Đối với kiến nghị này, tại kỳ tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần 

thứ 9 cử tri đã có kiến nghị và được UBND tỉnh trả lời (theo báo cáo số 298/BC-UBND 

ngày 30/5/2018). Tuy nhiên, đến nay việc nạo vét kênh 10 vẫn chưa được thực hiện, do 

đó cử tri tiếp tục đề nghị cơ quan có chức năng nhắc nhở Công ty TNHH MTV Khai 

thác thủy lợi An Giang sớm tiến hành nạo vét kênh, tạo thuận lợi trong việc bơm tưới 

và vận chuyển hàng hóa cho bà con nông dân. 

Đầu năm 2019, Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi An Giang đã đưa vào 

danh mục đầu tư công trình Nạo vét kênh 10 Châu Phú (đoạn đầu vàm cầu số 10, 11, 

13) đoạn thuộc xã Tà Đảnh, huyện Tri Tôn và được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, 

cấp bổ sung kinh phí thực hiện theo Quyết định số 991/QĐ-UBND ngày 23/4/2019. 

Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi An Giang đã tổ chức thực hiện đầu tư xây 

dựng công trình theo đúng quy định hiện hành, công trình được tổ chức đấu thầu thi 

công theo đúng quy định của Luật Đấu thầu vào ngày 31/7/2019 và phê duyệt kết quả 

lựa chọn nhà thầu theo Quyết định số 141/QĐ-KTTL ngày 29/8/2019 của Công ty 

TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi An Giang.  

Theo kết quả đấu thầu, nhà thầu Hợp tác xã Dịch vụ thủy lợi Mỹ Thạnh là đơn vị 

trúng thầu với giá trị ký hợp đồng là 1.350.000.000 đồng (Một tỷ, ba trăm năm mươi 

triệu đồng), thời gian thực hiện: 90 ngày, từ ngày 09/9/2019 đến ngày 07/12/2019. 

Ngày 06/9/2019 Chủ đầu tư đã kết hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành giao mốc 

thi công, sau đó nhà thầu thi công đã tổ chức tập kết máy móc, thiết bị thi công, kết 

hợp với địa phương phát quang mặt bằng, chặt hạ cây ven bờ kênh và đã khởi công thi 

công nạo vét công trình ngày 19/9/2019, dự kiến sẽ hoàn thành theo đúng kế hoạch đề 

ra. 

II. VĂN HÓA – XÃ HỘI:  

1. Lĩnh vực Y tế: 

- Cử tri xã Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú : Đề nghị HĐND tỉnh xem xét lại việc 

thẩm định hồ sơ của các đối tượng được hưởng chế độ bảo trợ xã hội (Bệnh hiểm 

nghèo), thời gian quá dài, chi phí khám thẩm định quá cao. Có những trường hợp khi 

chưa có kết quả thẩm định thì đối tượng đã chết.  

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh An Giang đang thực hiện chính sách trợ giúp xã hội 

cho người khuyết tật theo quy định của Luật người khuyết tật; Nghị định số 

28/2012/NĐ-CP ngày 10/04/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
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hành một số điều của Luật người khuyết tật; Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 

21/10/2013 quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. 

Người khuyết tật được trợ cấp xã hội hàng tháng phải là: Người khuyết tật đặc 

biệt nặng hoặc người khuyết tật nặng (quy định tại Khoản 1, Điều 44, Luật tật người 

khuyết tật). 

Thời gian thực hiện việc xác định dạng tật và mức độ khuyết tật cho người 

khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật cấp xã thực hiện trong thời hạn 20 

ngày (kể từ ngày nhận được hồ sơ của người đề nghị) theo quy định tại Khoản 2, Điều 5 

của Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 02/01/2019 của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội; thời gian xét duyệt trợ giúp xã hội cho người khuyết tật nặng và đặc biệt 

nặng do Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội cấp xã thực hiện trong thời hạn 10 ngày (kể 

từ khi nhận đủ hồ sơ) theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08 

tháng 10 năm 2018 sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh 

doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội. 

Như vậy, trong thời hạn quy định thì Hội đồng xác định mức độ khuyết tật cấp 

xã; Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội cấp xã tổ chức xét duyệt cho người dân (không 

phải đến đủ 10 ngày hoặc 20 ngày mới tổ chức duyệt). 

Trường hợp Hội đồng xác định mức độ khuyết tật cấp xã không xác định được 

mức độ khuyết tật cho người khuyết tật thì giới thiệu lên Hội đồng Giám định y khoa. 

Việc thu phí giám định theo quy định tại Thông tư số 243/2016/TT-BTC ngày 

11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 

phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa. 

- Cử tri xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn: Phản ánh đến ngành chức năng 

của tỉnh xem xét và có ý kiến về trường hợp hộ ông Trần Văn Trí và bà Lê Thị 

Bảnh thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo của xã, điều trị bệnh và chết tại Bệnh 

viện Đa khoa An Giang khi chuyển về địa phương mai táng thì phía bệnh viện 

không cho xe từ thiện bên ngoài chuyển về mà phải là xe của Bệnh viện Đa khoa 

An Giang, khi xe chuyển về tới nhà thì thu phí bệnh nhân. 

Sau khi rà soát trên hệ thống quản lý khám chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa 

An Giang không tìm thấy tên bệnh nhân tử vong, có liên hệ đến hộ của Ông Trần 

Văn Trí và Bà Lê Thị Bảnh theo kiến nghị. Tuy nhiên, về phản ánh của cử tri, Bệnh 

viện đa khoa Trung tâm An Giang xin ý có ý kiến như sau:  

Khi chuyển người bệnh về địa phương, hoặc đưa người bệnh tử vong về quê 

bằng phương tiện tự túc (không thuê xe cấp cứu của bệnh viện; hoặc xe dịch vụ bệnh 

viện; hoặc xe hợp tác), thì Khoa có người bệnh phải cấp Giấy đề nghị cho xe ô tô vào 

bệnh viện, đồng thời hướng dẫn người nhà đến cổng cấp cứu trình giấy đề nghị với 

Bảo vệ kiểm soát cho xe vào cổng. Việc quy định người bệnh hoặc người nhà phải xin 

giấy của khoa cho phép xe vào cổng nhằm giữ gìn an ninh trật tự trong bệnh viện, 

tránh tình trạng cò xe nhũng nhiễu người bệnh. 

Việc thuê xe chuyển bệnh dịch vụ của bệnh viện là hoàn toàn tự nguyện. Bệnh 

viện tuyệt đối không ép buộc người bệnh hoặc người nhà phải thuê xe của Bệnh viện. 
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- Cử tri xã Hội An, thị trấn Chợ Mới: Đề nghị ngành y tế cần có kế hoạch 

chấn chỉnh, nâng chất hoạt động tại các cơ sở làm dịch vụ xét nghiệm, siêu âm 

tư nhân, chẩn đoán tầm soát bệnh thiếu chính xác gây tốn kém tiền bạc, hoang 

mang cho người bệnh, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, thực tế đã xảy ra 

nhiều trường hợp chẩn đoán sai. 

Hàng năm, Sở Y tế có kế hoạch và triển khai thực hiện việc thanh tra, kiểm tra 

đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh, trong đó có các cơ sở xét 

nghiệm và chẩn đoán hình ảnh. Qua công tác thanh, kiểm tra đã chấn chỉnh việc thực 

hiện quy chế chuyên môn, thực hiện đúng các quy định của pháp luật về hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh.  

Bên cạnh đó, Sở Y tế cũng phối hợp với các Phòng Y tế huyện, thị, thành phố 

tổ chức triển khai các văn bản pháp luật về hành nghề khám bệnh, chữa bệnh nhằm 

nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và 

người hành nghề. 

- Cử tri xã Long Điền B, Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới: Phản ánh việc 

thực hiện chính sách xã hội đối với bệnh nhân bị bệnh hiểm nghèo giữa tỉnh An Giang 

và tỉnh Đồng Tháp có sự khác biệt: ở Đồng Tháp chỉ cần người bị bệnh là được 

hưởng, còn ở An Giang thì người bệnh phải ở thời kỳ cuối mới được hưởng chính 

sách hỗ trợ, đề nghị ngành chức năng nghiên cứu lại quy định này để có lợi hơn cho 

người bệnh ở tỉnh nhà.  

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh An Giang đang thực hiện chính sách trợ giúp xã hội 

cho người khuyết tật theo quy định của Luật người khuyết tật; Nghị định số 

28/2012/NĐ-CP ngày 10/04/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật người khuyết tật; Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 

21/10/2013 quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. 

Hiện nay tỉnh Đồng Tháp thực hiện trợ cấp xã hội cho người khuyết tật theo 

quy định Luật người khuyết tật; Nghị định số 28/2012/NĐ-CP; Nghị định 

136/2013/NĐ-CP và Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH. Tỉnh không có quy định 

thêm chế độ chính sách nào khác. 

2. Lĩnh vực giáo dục: 

Cử tri xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn: Để cho năm học mới có chất 

lượng tốt nhất, cử tri tiếp tục đề nghị các ngành chức năng của tỉnh quan tâm 

công tác kiểm tra xử phạt việc dạy thêm, học thêm chưa đúng quy định, việc 

giáo viên dạy trước chương trình và dạy trước bài kiểm tra cho các em tham 

gia học thêm, dẫn đến chất lượng ảo, bài kiểm tra trên lớp đạt điểm cao khi thi 

tốt nghiệp thì điểm thấp.. 

UBND tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo ngành Giáo dục thường xuyên tổ chức 

thanh, kiểm tra công tác dạy thêm, học thêm. Vì vậy, trong những năm gần đây 

đi công tác dạy thêm, học thêm dần đi vào nền nếp, ổn định, các trường quản lý 

chặt chẽ chương trình, nội dung dạy thêm học thêm (nếu có). 

3. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội: 



10 

 

- Cử tri thành phố Châu Đốc: Đề xuất chính quyền địa phương và các ngành 

nghiên cứu đề ra các giải pháp hữu hiệu trong phối hợp giúp đỡ tạo việc làm, vốn sản 

xuất, chăn nuôi… cho các đối tượng được mãn hạn tù, tha tù trước hạn, các đối tượng 

tệ nạn xã hội hoàn lương nhằm giúp cho họ có công ăn việc làm và cơ hội hòa nhập 

với cộng đồng.  

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 646/KH- UBND ngày 06/11/2017 của 

UBND về việc triển khai thực hiện công tác đào tạo nghề nghiệp, giải quyết việc làm 

cho người chấp hành xong án phạt tù theo Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 

16/9/2011 của Chính Phủ. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo Trung 

tâm Dịch vụ việc làm tỉnh An Giang (trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội) phối hợp với Trại giam Định Thành huyện Thoại Sơn tổ chức tư vấn về dạy nghề, 

giải quyết việc làm và kỹ năng làm việc cho hơn 1.809 người; tổ chức 06 lớp đào tạo 

nghề xây dựng dân dụng cho 180 học viên sắp mãn hạn tù với kinh phí đào tạo nghề 

324 triệu đồng, để sau khi mãn hạn tù, người chấp hành xong án tù nắm được các 

thông tin về chính sách nhà nước hỗ trợ, đồng thời đào tạo để họ có tay nghề để có cơ 

hội tìm được việc làm, giúp họ sớm tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống. Cơ sở 

Điều trị cai nghiện ma túy tỉnh An Giang đã tổ chức 01 lớp sửa chữa xe gắn máy, 02 

lớp đào tạo nghề xây dựng dân dụng cho 85 học viên đang trong thời hạn cai nghiện 

tập trung tại trung tâm, kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề 161,5 triệu đồng để sau khi hết 

hạn cai nghiện tập trung tại Cở sở Điều trị cai nghiện ma túy tỉnh An Giang, học viên 

có được việc làm hoặc tự tạo việc làm để nuôi sống bản thân.  

- Cử tri xã Khánh Hoà, huyện Châu Phú: Phản ánh hiện nay việc mua bán 

hàng rong trên phà Châu Giang rất nhiều làm ảnh hưởng đến việc đi lại của bà con. 

Đề nghị ngành chức năng có hướng giải quyết.  

Ghi nhận kiến nghị của cử tri, Cty Phà đã đề nghị chính quyền địa phương hỗ 

trợ kế hoạch phối hợp bố trí lực lượng trật tự địa phương đóng chốt ngay tại bến để để 

hỗ trợ ngăn chặn, đẩy đuổi hiệu quả hơn, xử lý nghiêm những trường hợp manh động, 

chống đối. Nội bộ bến Châu Giang cũng sắp xếp để tăng cường nhân sự phụ trách trật 

tự; tuyên truyền khuyến cáo hành khách không mua hàng rong, vé số trong khu vực 

bến phà và trên phà hạn chế người bán và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.   

- Cử tri ấp Vĩnh Tường 2, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu: Người dân mua 

bán lấn chiếm lòng lề đường tại khu vực bến đò Châu Phong - Đa Phước gây mất trật 

tự, an toàn giao thông. Đề nghị cơ quan chức năng phối hợp với chính quyền địa 

phương có hướng sắp xếp lại trật tự tại bến đò này.  

Ngày 20/9/2019, UBND thị xã Tân Châu đã giao Công an thị xã chủ trì, phối 

hợp với Phòng Quản lý đô thị thị xã, Đội Quản lý Trật tự đô thị và UBND xã Châu 

Phong báo cáo nội dung phản ánh của cử tri: “Người dân mua bán lấn chiếm lòng lề 

đường tại khu vực bến đò Châu Phong – Đa phước gây mất trật tự, an toàn giao thông; 

đề nghị cơ quan chức năng phối hợp chính quyền địa phương có hướng sắp xếp lại trật 

tự tại bến đò này”. 

- Cử tri thành phố Long Xuyên: Vừa qua, tại khu du lịch Miếu Bà Chúa xứ ở thành 

phố Châu Đốc có xảy ra việc mua bán gian lận làm ảnh hưởng đến phát triển du lịch của 

tỉnh. Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền nên có biện pháp xử lý, trong thời gian tới nên có 
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giải pháp lâu dài ngăn chặn các hành vi mua bán gian lận để ngành du lịch tỉnh ngày càng 

phát triển.  

Phường Núi Sam là trung tâm du lịch của địa phương, hằng năm thu hút gần 5 

triệu lượt khách đến tham quan, cúng viếng. Tình hình chèo kéo, mua bán,… tại nơi 

đây khá phức tạp.  

Ủy ban nhân dân thành phố thường xuyên chỉ đạo các ngành, đơn vị, địa 

phương đề ra nhiều biện pháp, tăng cường kiểm tra, tuyên truyền đến người dân, 

khách du lịch; Đồng thời, triển khai thực hiện mô hình “Tiếng loa camera an ninh”, 

qua đó đã phát hiện, lập hồ sơ răn đe giáo dục, cho làm cam kết, xử phạt vi phạm hành 

chính đối với các đối tượng lừa gạt, chèo kéo du khách. Hiện nay, tình hình chèo kéo, 

mua bán gian lận,… đã giảm rất nhiều so với thời gian trước đây.  

- Cử tri xã Long Điền B, huyện Chợ Mới: Hình ảnh người ăn xin, cơ nhỡ lang 

thang ở nơi công cộng như khu du lịch, khu vui chơi, chợ, bến phà, chùa gây ảnh 

hưởng không tốt đến hình ảnh của tỉnh đối với du khách, nhất là khách du lịch người 

nước ngoài, ảnh hưởng hình ảnh môi trường văn hóa, đô thị văn minh. Đề nghị ngành 

chức năng tỉnh nghiên cứu xem xét việc xây dựng khu an dưỡng tập trung các đối 

tượng trên lại và tạo công việc tại chỗ cho họ có thu nhập tự nuôi bản thân.  

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đang thực hiện Đề án “Tập trung đối tượng lang 

thang xin ăn trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2017 - 2020” được UBND tỉnh phê 

duyệt tại Quyết định số 1629/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2017.  

Việc tập đối tượng là người lang thang xin ăn, người tâm thần sống lang thang, 

người giả dạng xin ăn.. xuất hiện ở nơi công cộng, khu du lịch, khu vui chơi, chợ, bến 

phà, chùa... được Tổ công tác thu gom đối tượng lang xin ăn cấp huyện tập trung, 

phân loại đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội của tỉnh và của thành phố Châu Đốc để 

quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, dạy nghề và giới thiệu việc làm.  

- Cử tri xã Tà Đảnh, huyện Tri Tôn: Đề nghị UBND tỉnh có chính sách hỗ trợ 

chế độ BHXH cho lực lượng chiến sĩ Ban chỉ huy Quân sự xã.  

Đối chiếu các quy định của Trung ương và địa phương, hiện tại chưa có quy 

định việc thực hiện chính sách hỗ trợ chế độ Bảo hiểm xã hội cho chiến sĩ lực lượng 

dân quân tự vệ.   

III. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC: 

Cử tri xã Tà Đảnh, huyện Tri Tôn đề nghị UBND tỉnh, các ngành liên quan 

khảo sát để điều chỉnh địa giới hành chính giữa xã Tà Đảnh, huyện Tri Tôn và xã 

Vĩnh An, huyện Châu Thành cho phù hợp với địa hình thực tế; nhằm thuận lợi trong 

việc quản lý tình hình dân cư, đất đai trên địa bàn xã.  

UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ đã tiến hành làm việc khảo sát trực tiếp tại thực 

địa nhằm hướng dẫn, giải quyết dứt điểm những khó khăn vướng mắc, bất hợp lý về 

đường ranh giới hành chính giữa huyện Tri Tôn và huyện Châu Thành (Khu vực phía 

sau chợ số 10 thuộc xã Vĩnh An huyện Châu Thành tiếp giáp trường tiểu học C Tà 

Đảnh, huyện Tri Tôn), kết quả như sau: 

- Khảo sát từ đầu tuyến tại Mốc 03H.3 qua chợ số 10 dọc theo tuyến đường đất 

kênh ranh số 10 cũ (ghi nhận ranh thực địa đúng theo bản đồ 364); đến đoạn giao giữa 
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Kênh số 10 cũ và Mặc Cần Dưng (ghi nhận có thay đổi: kênh ranh số 10 cũ đoạn chạy 

qua cầu tạm hiện không còn trên thực địa, do trong quá trình sản xuất nông nghiệp đã 

được san lấp liền thửa đất trồng lúa). 

- Hiện trạng thực tế đang quản lý đoạn từ cầu treo bắt qua Kênh Mặc Cần Dưng 

theo tuyến đường đất cặp Kênh số 10 cũ (đoạn đã được nạo vét, cải tạo theo chương 

trình thủy lợi nội đồng). Đối chiếu rà soát nhận thấy chưa thống nhất với hồ sơ, bản 

đồ 364. 

- Toàn tuyến (đoạn từ ngã 3 giữa Kênh Mặc Cần Dưng và kênh 10 đến giao điểm 

ngã ba Kênh Bửu Liêm, Kênh 10 Đứng và Kênh Tân Thạnh  – Mốc 02H.10) có chiều 

dài 4.216,8 m (cách ranh theo hồ sơ, bản đồ 364 khoảng từ 15-20m - tùy đoạn), hiện 

tại có khoản 67 hộ dân sinh sống theo ranh địa giới hành chính thuộc xã Vĩnh An 

(huyện Châu Thành), theo báo cáo của huyện Châu Thành là do xã Tà Đảnh (huyện 

Tri Tôn) quản lý. 

  Sau khi nghe báo cáo, hội ý và khảo sát thực địa, Đoàn làm việc Sở Nội vụ đã 

ghi nhận những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước tại địa phương. 

Ghi nhận kết quả hiệp thương đề xuất theo hiện trạng thực tế quản lý (lấy Kênh số 10 

cũ đoạn hiện hữu đã được cải tạo đang sử dụng bắt đầu từ Kênh Mặc Cần Dưng đến 

Kênh Làng) làm ranh địa giới hành chính giữa 02 huyện.  

- Giải quyết dứt điểm việc tranh chấp đất công tại khu hành chính xã Tà Đảnh 

nhằm đảm bảo tình hình ANTT, tránh tình trạng khiếu nại kéo dài và tạo vẻ mỹ quan 

xã nông thôn mới. 

Ngày 15/5/2019, UBND huyện Tri Tôn họp giải quyết khiếu nại và tranh chấp 

đất đai liên quan đến vụ bà Trần Thị Hạnh, ngụ ấp Tân Bình, xã Tân Lập, huyện Tịnh 

Biên, tỉnh An Giang, khiếu nại liên quan đến diện tích đất 4.634,25 m2 tại ấp Tân 

Bình, xã Tà Đảnh, huyện Tịnh Biên.  

Ủy ban nhân dân huyện đã có kết luận chỉ đạo vụ việc tại Biên bản số 05/BB-

UBND, có giao Thanh tra huyện chủ trì, phối hợp với Phòng tài nguyên - Môi trường, 

Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Tri Tôn và UBND xã Tà Đảnh tiến hành đo 

đạc, cấm mốc ranh đất và vẽ sơ đồ khu đất dự kiến giao lại cho Bà Trần Thị Hạnh và 

hoàn chỉnh hồ sơ thông qua Đoàn giải quyết cấp tỉnh.  

Trên là báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện kiến nghị cử tri sau 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 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Văn Nưng 
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