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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

An Giang, ngày 25 tháng 6 năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 14 

Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 

 

Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-HĐND ngày11/3/2020của Thường trực 

HĐND tỉnhAn Giang về việctổ chức kỳ họp lần thứ 14HĐND tỉnh, khóa IX, 

nhiệm kỳ 2016-2021; từ ngày 26/5/2020 đến ngày 11/6/2020 các tổ đại biểu 

HĐND tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy 

ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã tổ chức tiếp xúc cử tri tại 129điểm, 

có9.327cử tri tham dự, với689lượt cử tri phát biểu ý kiến. 

Tại các buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND báo cáo tóm tắt với cử tri về tình 

hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm2020, nhiệm 

vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020;thông báo kết quả cơ quan nhà nước trả lời 

ý kiến, kiến nghị của bà con cử tri ở kỳhọp cuối năm 2019 (kỳ họplần 12). Nhìn 

chung, hội nghị tiếp xúc cử tri được tổ chức chu đáo, đảm bảo điều kiện thuận 

lợi và yêu cầu về phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 để việc tiếp xúc cử tri đạt hiệu 

quả cao nhất.  

Về phía cử tri, cử tri đánh giá cao điều hành của chính quyền địa phương 

trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vừa qua để bảo vệ sức khỏe 

của Nhân dân, cử tri quan tâm việc triển khai các chính sách xã hội hỗ trợsau 

dịch bệnh và những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020 của tỉnh, tiếp 

tục phản ánh, kiến nghị về công tác cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là thái 

độ phục vụ của cán bộ, công chức, đề nghị nâng cao chất lượng giáo dục, có 

biện pháp bảo vệ nguồn lợi thủy sản, các biện pháp ứng phó với sạt lở, các tệ 

nạn xã hội…đồng thời phản ánh, kiến nghị một số biện pháp nhằm thực hiện 

thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Các ý 

kiến, kiến nghị của cử tri tập trung trên các lĩnh vực như sau: 

I. KINH TẾ: 

1. Lĩnh vực nông, lâm, thủy sản: 

- Cử tri xã Long Hòa, huyện Phú Tân: đề nghị ngành chức năng 

của tỉnh sớm hỗ trợ cho 338 hộ bà con nông dân với diện tích 191,04 ha 

bị thiệt hại do ảnh hưởng mưa giông vụ Hè thu năm 2019. 
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- Cử tri xã Ô Long vĩ, xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú: Đề nghị 

UBND tỉnh chỉ đạo chủ đầu tưcác công trình thuộc Dự án Cánh đồng lớn của 02 

xã, đẩy nhanh tiến độ thi công (chủ đầu tư Ban QLDA đầu tư xây dựng công 

trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh). 

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

nên có hướng dẫn quy hoạch vùng nuôi cá tra và quy hoạch vùng cải tạo vườn tạp theo 

hướng sản xuất bền vững, tuyên truyền cho người dân nắm, không để người dân tự ý 

nuôi, trồng tràn lan, khó kiểm soát, để tránh tình trạng cung vượt cầu, nông dân thua 

lỗ. 

- Cử tri xã An Bình, huyện Thoại Sơn; thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân:Đề 

nghị ngành chức năng của tỉnh xây dựng kế hoạch phòng, chống, ứng phó sạt lở đất 

trên địa bàn tỉnh An Giang, nhất là trong thời gian gần đây xảy ra nhiều vụ sạt lở rất 

nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. 

- Cử tri thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới: Việc chuyển đổi cây trồng từ 

lúa sang vườn hiện nay khá phổ biến trong người dân. Điều bất cập là khi chuyển 

sang trồng vườn, người dân xây dựng hàng rào cách ly, làm cho những hộ phía 

trong (sau) không có đường vận chuyển nông sản khi thu hoạch. Đề nghị chính 

quyền khôi phục lại các đường công cộng bị lấn chiếm và có sự quản lý chặt chẽ 

vấn đề này, không làm ảnh hưởng chung đến đời sống, sản xuất.  

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

 - Cử tri phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc;xã Phú Bình, Phú Thạnh, 

huyện Phú Tân; phường Long Sơn, thị xã Tân Châu:Tiếp tục đề nghị các sở 

ngành tỉnh đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Châu Đốc nhằm tạo điều kiện, lưu thông 

hàng hóa được dễ dàng, thuận lợi. 

- Cử tri xã Nhơn Hưng,huyện Tịnh Biên: Hiện nay cống Nhơn Thới đi 

ngang qua tỉnh lộ 955A khi đóng miệng cống không sát lại, vẫn còn hở khoảng 

40cm nước có thể tràn qua cống gây ngập úng lúa của người dân khi lũ về; ngoài 

ra hai bên miệng cống không xây dựng kè có thể gây sạt lở. Đề nghị cơ quan 

chức năng quan tâm. 

- Cử tri xã Vĩnh An, Vĩnh Bình, huyện Châu Thành: Rất quan tâm đếntiến 

độ thi công công trình tuyến lộ nông thôn bờ Bắc Kênh Mặc Cần Dưng xã Vĩnh 

An (do tỉnh làm chủ đầu tư), công trình này thực hiện rất chậm gây khó khăn 

cho việc đi lại của bà con. Đề nghị ngành chức năng tỉnh kiểm tra, giám sát đẩy 

nhanh tiến độ để đảm bảo việc lưu thông đi lại của người dân được thuận lợi. 

- Cử tri thị trấn An Châu,huyện Châu Thành: Mang cá cầu Mương Nhà 

Thánh thị trấn An Châu (cầu này thuộc Quốc Lộ 91 tỉnh đầu tư) đã bị sụt lún, sạt 

lở hư hỏng nặng, vấn đề này cử tri đã đề nghị tỉnh nhiều lần, nhưng đến nay 

chưa trả lời. Nay tiếp tục đề nghị ngành chức năng của tỉnh quan tâm sớm sửa 

chữa trong mùa mưa. 
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- Cử tri xã Phú Hưng,huyện Phú Tân:Đề nghị ngành chức năng của 

tỉnh sớm hỗ trợ cho địa phương khắc phục lại đoạn đường sạt lở ở ấp 

Hưng Mỹ - xã Phú Hưng để tạo điều kiện cho bà con đi lại dễ dàng hơn. 

- Cử tri xã Phú Hiệp,huyện Phú Tân: Đoạn cua giữa xã Phú Hiệp, 

huyện Phú Tân và xã Châu Phong, thị xã Tân Châu thường xảy ra tai nạn 

giao thông. Đề xuất cơ quan chức năng tỉnh sớm hỗ trợ làmgờ giảm tốc 

để người tham gia giao thông tuyến đường trên được an toàn hơn.   

- Cử tri xã Vĩnh Thạnh Trung,Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú: Trong 

thời gian đang làm đường tỉnh lộ 945 mới, đề nghị sớm hoàn thành nâng cấp đổ 

pêtông đường tỉnh lộ 945 cũ và sau khi hoàn thành đề nghị láng nhựavì hiện nay 

đường 945 cũ xuống cấp rất nhiều, việc đi lại của người dân gặp khó khăn nhất 

là xe cứu thương chuyển bệnh cấp cứu.  

- Cử tri xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú: Đề nghị làm vòng xuyến hai đầu 

tuyến đường tránh mới để đảm bảo an toàn giao thông. Tiếp tục kiến nghị lắp 

đèn đường cầu Vàm Xáng Cây Dương. (Ý kiến này đã được ghi nhận và trả lời 

theo Báo cáo số 739/BC-UBND ngày 7/12/2017 và Báo cáo 299/BC-UBND 

ngày 30/5/2019 của UBND tỉnh là Tuyến quốc lộ 91 do cục Quản lý đường bộ 

IV trực tiếp quản lý, do đó Sở Giao thông vận tải đã kiến nghị nội dung này đến 

cục QLĐB IV giải quyết. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa được triển khai thực hiện, 

nên cử tri tiếp tục phản ánh, đề nghị các ngành có liên quan tiếp tục ghi nhận). 

- Cử tri xã Tây Phú, Vọng Thê, huyện Thoại Sơn:Đề nghị các ngành chức 

năng của tỉnh tiếp tục nâng cấp, mở rộng tuyến đường tỉnh lộ 947 và cắm biển 

báo tải trọng, vì hiện nay tuyến đường này do xe tải chạy nhiều nên lề đường bị 

sụp lún, hư hỏng xuống cấp nặng, không đảm bảo an toàn giao thông. 

- Cử tri phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên: Hiện nay, tuyến đường 

quốc lộ 91 từ khóm Bình Đức 3 đến khóm Bình Đức 5 đã xuống cấp trầm trọng 

(ổ gà và mặt đường đã xuống cấp) nên thường xảy ra tai nạn giao thông. Đề nghị 

ngành chức năng có kế hoạch khắc phục, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân 

khi lưu thông trên tuyến QL91. 

Liên quan đến đoạn đường phường Bình Đức bị hư hỏng thì tại Báo cáo 

số 298/BC-UBND tỉnh có trả lời cho ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần 

thứ 9, với nội dung là Quốc lộ 91 do cục quản lý đường bộ IV quản lý nên vấn 

đề phản ánh của cử tri Sở GTVT đã làm việc với cục IV.5- Cục QLĐB IV giao 

cho Công ty CP ĐT&XD Công trình giao thông 7 sửa chữa.Tuy nhiên,cử tri tiếp 

tục có phản ánh, đề nghị ngành chức năng ghi nhận, kiểm tra rà soát kết quả để 

thông tin kịp thời đến cử tri nắm. 

+ Đề nghị ngành chức năng làm đèn báo hiệu giảm tốc độ và sơn lại vạch 

dành cho người đi bộ trên quốc lộ 91 đoạn ngã rẻ vào chợ Cần Xây, vì đoạn 

đường này thường xảy ra tai nạn giao thông do người đi vào chợ và các em học 

sinh trường THCS Trần Hưng Đạo thường xuyên qua lộ. 
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+ Đối với tuyến quốc lộ 91 đoạn từ cầu Cần Xây đến cầu rạch Xếp vừa 

qua có đơn vị đến thi công hệ thống cống thu gom nước mặt, phường không 

nhận được thông báo nào về vấn đề này do đơn vị nào thi công, thời gian nào 

khởi công, khi nào hoàn thành gây khó khăn cho địa phương trong tuyên truyền 

vận động để thực hiện và đảm bảo an toàn trong thời gian thi công, phường báo 

Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Giao thông tỉnh nhưng cũng không được cung 

cấp thông tin, hiện đơn vị đã làm không biết xong chưa khi ở phía ngoài mặt lộ 

thì trả lại mặt bằng còn phía trong thì bỏ lại để nhân dân tự xử lý. Đề nghị cơ 

quan chức năng tỉnh có hướng giải quyết tình trạng trên. 

- Cử tri xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên:Đề nghị ngành chuyên 

môn khảo sát tuyến đường chính của xã từ phà Trà Ôn đến phà Ô Môi để đầu tư 

nâng cấp,đề nghị tỉnh sớm triển khai thực hiện để phục vụ người dân thuận lợi 

hơn. 

- Cử tri phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên:Khắc phục các điểm 

sạt lở bờ sông cần chọn lọc những điểm có nguy cơ cao để đầu tư, gia cố, tránh 

làm đại trà để tiết kiệm Ngân sách của tỉnh. Đề nghị gắn biển báo đèn tín hiệu 

giao thông tại ngã tư đường Hải Thượng Lãn Ông-đường Lý Thái Tổ nối dài, 

thuộc 3 phường Mỹ Phước, Mỹ Xuyên, Đông Xuyên. 

- Cử tri phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên:Đề nghị có giải pháp xử 

lý hiệu quả lan can cầu Bà Thứ, do lan can cũ của cầu lấn ra con lươn (đã xảy ra 

rất nhiều trường hợp tai nạn đáng tiếc). 

- Cử tri phường Long Phú, thị xã Tân Châu: Trên địa bàn phường Long 

Phú có hai điểm trường học nằm trên tỉnh lộ 953 khi học sinh tan trường về rất 

đông mà lượng xe lưu thông rất nhiều, học sinh đi ngang qua đường rất nguy 

hiểm. Đề nghị các ngành có liên quan sớm thực hiện lắp đặt đèn giao thông cảnh 

báo, gờ giảm tốc, vạch kẻ đường…để làm giảm nguy cơ xảy ra tai nạn đáng tiếc 

khi học sinh qua lại. 

- Cử tri xã Tân An, thị xã Tân Châu: Đề nghị ngành chức năng khảo sát, 

lắp đặt thêm đèn, biển báo giao thông tại các điểm ngã ba, ngã tư trên các trục lộ 

giao thông nông thôn. 

II. VĂN HÓA–XÃ HỘI:  

1. Lĩnh vực Y tế: 

          - Cử tri xã Quốc Thái, huyện An Phú: Đề nghị hỗ trợ Trung tâm Y tế 

tuyến huyện các cơ sở vật chất điều kiện để thực hiện tầm soát phát hiện sớm 

bệnh ung thư.  

- Cử tri xã Hòa Lạc,huyện Phú Tân: kiến nghị ngành BHXH của tỉnh 

nghiên cứu đề xuất cấp trên giữ y mức đóng phí BHYT như hiện nay. 
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2. Lĩnh vực Giáo dục: 

- Cử tri thị trấn Phú Mỹ,huyện Phú Tân: Hiện nay việc đổi mới 

chương trình giáo dục, sách giáo khoa cải cách theo chương trình mới 

nhưng giá sách giáo khoa quá cao. Đề nghị các ngành chức năng của tỉnh 

đề xuất với Bộ, ngành Trung ương đưa sách giáo khoa vào danh mục 

Nhà nước quy định giá để các em học sinh được sử dụng với giá tốt hơn.   

- Cử tri xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn:Đề nghị các ngành chức năng 

của tỉnh có ý kiến đề xuất với Bộ Giáo dục và Đào tạo nên phân thời lượng tiết 

học môn Giáo dục công dân (Đạo đức) nhiều hơn, phù hợp hơn trước tình hình 

đạo đức học đường đang xuống cấp. 

- Cử tri xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn: Đề nghị các ngành chức năng 

của tỉnh có ý kiến đề xuất với Bộ Thông tin, Truyền thông có văn bản quy định 

cán bộ, công chức, viên chức khi sử dụng tài khoản Zalo, Facebook phải sử dụng 

đúng tên khai sinh, ảnh đại diện, khi đăng tin, bài bình luận phải viết đúng chữ 

quốc ngữ, không được sử dụng chữ viết Kiều Trường Lâm và Bùi Hiền, vì ảnh 

hưởng rất lớn đến học sinh, các em sẽ bắt chước nên viết chính tả và tập làm văn 

rất sai từ. 

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

- Cử tri xã Long Hòa, huyện Phú Tân:Đề nghị cơ quan chức năng 

tỉnh xem xét hỗ trợ đưa hài cốt của Liệt sĩ Lê Văn Phương, sinh năm 

1940, tham gia chiến trường Campuchia, chức vụ Trung đội trưởng Quân 

đội Nhân dân Việt Nam và hy sinh vào ngày 23/9/1970, hiện hài cốt ở 

Tầm B, Tầm Bảng, Campuchia. 

- Cử tri xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành:Hiện nay do ảnh hưởng tình hình 

dịch Covid-19, một số công ty ở Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh…cho 

công nhân nghỉ việc nhưng đến thời điểm này một số công ty chưa nhận người 

lao động trở lại làm việc, từ đó dẫn đến tình trạng người dân mất việc làm và trở 

về địa phương. Đề nghị các ngành chức năng tạo điều kiện cho người dân làm 

việc tại các công ty ở khu công nghiệp Bình Hòa để có thu nhập và ổn định cuộc 

sống. 

- Cử tri xã Long Điền A, huyện Chợ Mới: Đại dịch Covid-19 làm ảnh 

hưởng kinh tế đời sống nhiều đối tượng thành phần xã hội trong đó có hộ buôn 

bán nhỏ gặp nhiều khó khăn. Đề nghị ngành Ngân hàng chính sách xã hội có hỗ 

trợ vốn để họ sớm vượt qua khó khăn. 

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

- Cử tri xã Long An, thị xã Tân Châu: Hiện nay, tàu đưa đón khách du lịch 

trên Kênh Xáng không có hoạt động nên hai bên bờ sông không sạt lở. Đề nghị 

UBND thị xã làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các công ty du 
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lịch tổ chức đưa đón khách du lịch bằng tàu trên sông Kênh Xáng quy định tốc 

độ chạy để tránh sạt lở. 

5. Lĩnh vực Tài nguyên, Môi trường: 

- Cử tri xã Đào Hữu Cảnh, huyện Châu Phú:Hiện nay, nguồn nước ở 

tuyến Kênh 10, Châu Phú và tuyến Kênh Vịnh Tre có dấu hiệu bị ô nhiễm (có 

màu và mùi lạ), người dân đang hoang mang, lo sợ khi sử dụng sẽ ảnh hưởng 

đến sức khỏe. Đề nghị cơ quan chức năng tỉnh tiến hành quan trắc, khảo sát đánh 

giá và có giải pháp khắc phục. 

- Cử tri phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên: Đề nghị có giải pháp 

xử lý dứt điểm tiếng ồn của Nhà máy Gạch không nung, Nhà máy Xi măng, đặc 

biệt là vào ban đêm, ảnh hưởng đến giấc ngủ và tinh thần người dân xung quanh. 

- Cử tri xãMỹ An, Hội An, Long Giang, Mỹ Hiệp, Bình Phước Xuân, Hòa 

Bình, Long Điền A, huyện Chợ Mới: Tiếp tục phản ánh các hộ chăn nuôi, cơ sở 

sản xuất, chế biến và sinh hoạt người dân xả thải ra môi trường gây ô nhiễm phát 

sinh dịch bệnh và ảnh hưởng năng xuất sản xuất cần tiếp tục tuyên truyền nâng 

cao nhận thức, đồng thời nên kiên quyết xử lý nghiêm (phạt hành chính) các đối 

tượng cố tình vi phạm vì lợi ích cá nhân gia đình làm ảnh hưởng cộng đồng. 

- Cử tri thị trấn Mỹ Luông,huyện Chợ Mới:Đề nghị đại biểu Hội đồng 

nhân dân tỉnh làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh nhanh chóng hoàn thành công 

trình xây dựng Nhà máy xử lý rác tại thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới.Ý kiến 

này cũng đã được ghi nhận và trả lời tại Báo cáo số 299/BC-UBND ngày 

30/5/2019 báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của Đại biểu 

HĐND tỉnh qua thảo luận tổ trước kỳ họp lần thứ 9, theo đó có nói thời gian 

hoàn thành và đưa vào sử dụng dự kiến là trong Quý I năm 2020, tuy nhiên đến 

nay cử tri tiếp tục có ý kiến, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền thông tin cho cử 

tri về thời gian chính thức đưa vào hoạt động của nhà máy.  

6. An ninh trật tự, an toàn xã hội 

- Cử tri thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới:Việc giải tỏa hành lan lộ giới 

(Lều, quán, bảng hiệu quảng cáo…)của các cá nhân vi phạm nhằm chấn chỉnh 

trật tự an toàn giao thông, tạo cảnh quan thông thoáng là việc làm rất thiết thực. 

Tuy nhiên, tiếp tục kiến nghị các cơ quan có chức năng cần thường xuyên kiểm 

tra để duy trì hiện trạng, tránh sau đợt giải tỏa thì đâu lại vào đấy.  

- Cử tri xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới: Tình hình giông lốc mùa mưa 

bão sắp tới, đề nghị chính quyền các cấp có kế hoạch khảo sát toàn bộ cây xanh, 

cột điện có khả năng đổ, gãy trên địa bàn nhất là các trường học, chợ, nơi công 

cộng có đông người để qua đó có giải pháp nhằm đảm bảo an toàn tính mạng 

cho cộng đồng.  
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7. Quản lý Nhà nước và những vấn đề khác 

- Cử tri xã Phú Hữu, huyện An Phú:Ngày 11 tháng 5 năm 2020 Sở Lao 

động,Thương binh và Xã hội tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Thông 

báo số 1016 liên quan đến thực hiện Công văn số 416 ngày 23/4/2020 của 

UBND tỉnh An Giang về quản lý và đưa người nghiện ma túy vào Trung tâm cai 

nghiện phải có xác nhận của bệnh viện huyện là người này không bị nhiễm 

Covid-19, nhưng Trung tâm y tế tuyến huyện không có chức năng xác nhận. Đề 

nghị ngành chức năng xem xét lại quy định nêu trong văn bản cho phù hợp. 

- Cử tri xã Vĩnh Nhuận, Tân Phú, huyện Châu Thành: Liên hiệp Hợp tác 

xã tỉnh đã thành lập và đưa vào hoạt động hơn 10 năm có trên 10.000.000đ/cổ 

phần. Số vốn huy động trên 900 triệu đồng. Trong thời gian hoạt động Liên hiệp 

Hợp tác xã chưa có báo cáo về tình hình kết quả hoạt động kinh doanh, trong khi 

các cổ đông hỏi thì nói là đang trong quá trình làm thủ tục giải thể. Đề nghị 

HĐND tỉnh có kiến nghị đối với đơn vị Liên minh Hợp tác xã tỉnh và có sự giải 

trình cho các cổ đông nắm. 

- Cử tri xã Vĩnh Lợi,huyện Châu Thành: Hiện nay Chính phủ đã ban hành 

Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 Nghị định 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. Liên quan đến vấn đề công tác cán bộ và được nghe 

thông tin của Hội đồng Nhân dân tỉnh chuẩn bị ban hành Nghị quyết liên quan 

trực tiếp đến cán bộ, công chức cấp xã. Nhưng đến thời điểm hiện tại thì vẫn 

chưa thấy Nghị quyết được ban hành. Rất mong Hội đồng nhân dân tỉnh nghiên 

cứu sớm ban hành Nghị quyết để cán bộ, công chức và những người hoạt động 

không chuyên trách an tâm công tác. 

- Cử tri xã Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú: Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục xem 

xét hỗ trợ chế độ cho cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận một cửa của xã vì 

Quyết định 70/2017/QĐ-UBND tỉnh đã hết hiệu lực (theo Quyết định số 

75/2019/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 bãi bỏ Quyết định số 70/2017/QĐ-UBND 

ngày 20/10/2017 của UBND tỉnh về mức hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại 

bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên 

địa bàn tỉnh An Giang). 

- Cử tri phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên:Đề nghị xem lại cách 

ghi chỉ số điện của Công ty Điện lực, không thể hiện chỉ số điện hoạt động và 

thông báo của Công ty Điện lực không thể hiện thông tin. Đồng hồ điện hiện nay 

của người dân do Công ty Điện lực gắn, người dân không hiểu; thông báo thời 

gian trả tiền điện lần 1, dân chưa kịp đóng, chỉ 2 đến 3 ngày sau là có thông báo 

lần 2 và nhân viên thu tiền đòi xử theo quy định nếu người dân không đóng tiền 

theo đúng thời gian quy định. Đề nghị Công ty Điện lực An Giang cần làm đồng 

hồ cho rõ để dân biết và xem lại cách xử lý của nhân viên như vậy là đúng 

không. 
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- Cử tri phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên:Khu dân cư ngã 3 

phường Đông Xuyên, Mỹ Xuyên, Mỹ Phước có đường dây điện cao thế đi qua 

rất nguy hiểm, nhất là vào thời điểm trời mưa, sấm sét (đã 2 lần xảy ra sự cố). 

Đề nghị ngành chức năng cho kiểm tra và sửa chữa lại ngay trước khi vào mùa 

mưa. 

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

của tỉnh thực hiện tốt việc công khai quy hoạch cho dân biết các công trình, dự 

án do tỉnh quản lý cho người dân nắm thông tin; Đồng thời tăng cường công tác 

kiểm tra, xử lý việc nuôi chim yến tràn lan không đúng quy định của pháp luật, 

nhất là nuôi yến ở các khu dân cư, vừa ô nhiễm môi trường mùi hôi, tiếng ồn và 

dễ xảy ra dịch bệnh. 

- Cử tri thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên: Trên thị trường hiện nay có 

rất nhiều đại lý bán Bảo hiểm xe môtô và mỗi đại lý bán đều có giá khác nhau, 

người dân không biết đại lý nào là thật, giả. Đề nghị ngành chức năng quản lý 

chặt chẽ và kiểm tra xử phạt nặng nếu phát hiện những Đại lý bán bảo hiểm giả. 

- Cử tri thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới: Đèn chiếu sáng trên các tuyến 

đường lộ giao thông là nhằm đảm bảo ATGT cho người tham gia giao thông. 

Tuy nhiên, ngành chức năng cần quản lý chặt chẽ việc phát sáng theo giờ, điều 

chỉnh thời giantắt đèn khi trời sáng, vì có lúc đèn chiếu sáng đến trưa gây lãng 

phí điện năng, ngân sách Nhà nước.  

- Cử tri xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên: Dân xã Vĩnh Trung có làm đất 

thuộc khu vực Kênh 10, 11, 13 của xã Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú. Chủ trương 

của Nhà nước là nâng từ đất 2 vụ lên thành 3 vụ và lắp cống ở hai đầu các Kênh 

10,11,13 gây khó khăn cho người dân. Đa số các hộ dân đều không đồng ý và đề 

nghị chính quyền không lắp hay làm cống ở hai đầu các Kênh 10,11,13 nêu trên, 

mà chỉ thống nhất làm cầu ngang qua. Bởi việc lấp kênh gây ô nhiễm và ghe, 

xuồng không vào được để người dân bán lúa, phát sinh chi phí cao. Dân làm 

ruộng khu vực này không đồng tình, nhưng xã thì ép làm, đề nghị Hội đồng 

nhân dân tỉnh can thiệp giúp. 

-Cử tri xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân:Vừa qua HTX Phú Thạnh 

(huyện Phú Tân) có đăng ký mô hình trồng cây xanh áp dụng tưới nhỏ 

giọt đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét hỗ trợ để 

HTX Phú Thạnh thực hiện mô hình và có đề xuất cho HTX Phú Thạnh 

nguồn vốn là 50 tỉ đồng, tuy nhiên việc này đến giờ chưa có chuyển biến, 

đề nghị HĐND tỉnh, huyện cho HTX Phú Thạnh biết thông tin này. 

- Cử tri xã Bình Thuỷ, huyện Châu Phú: Đề nghị đại biểu dân cử tiếp tục 

tăng cường và nâng cao hơn nữa vai trò giám sát theo quy định của pháp luật. 

- Cử tri xã Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú: Đề nghị Công ty Điện - Nước 

tỉnh xem xét lại việc đặt Trạm Cấp nước trung tâm của xã gần với mương 
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xảnước thải nông nghiệp và nước thải khu dân cư làm ảnh hưởng đến chất lượng 

nước sinh hoạt của người dân. 

 Trên đây là tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc 

trước kỳ họp lần thứ 14 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 của đại biểu 

HĐND tỉnh tại các huyện, thị xã, thành phố./. 

 

 

Nơi nhận: 
- BTT.UBTWMTTQVN; 

- Ban DC-PL UBTWMTTQVN ; 

- Ban Công tác phía Nam ; 

- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; 

- Các Ban xây dựng Đảng tỉnh; 

- Các vị đại biểu HĐND tỉnh; 

- BTT.UBMTTQVN tỉnh; 

- Các VP: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; 

- TT. HĐND, UBND, UBMTTQVN các  

huyện, thị xã, thành phố ; 

- Lưu: VT. 
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