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BÁO CÁO 

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 18 

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

 

Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-HĐND ngày 31/8/2020 của Thường trực 

HĐND tỉnhAn Giang về việc tổ chức kỳ họp cuối năm 2020 của HĐND tỉnh, khóa 

IX, nhiệm kỳ 2016-2021; từ ngày 30/10/2020 đến ngày 11/11/2020 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 125 điểm, có 8.965 

cử tri tham dự, với 682 lượt 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 năm 2020, phương hướng nhiệm vụ 

năm 2021 của tỉnh; thông báo kết quả cơ quan nhà nước trả lời ý kiến, kiến nghị 

của bà con cử tri ở kỳ họp giữa năm 2020 (kỳ họp lần 15). 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 đánh giá cao điều hành của chính quyền địa phương và những 

kết quả đạt được trong năm 2020 của tỉnh, bên cạnh đó cử tri tiếp tục phản ánh, 

kiến nghị về lĩnh vực nông nghiệp, công tác cải cách thủ tục hành chính, quản lý 

Nhà nước, đề nghị các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục, các tệ nạn xã hội, 

phát triển du lịch…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 

Trong lĩnh vực nông nghiệp: Cử tri của các huyện trên địa bàn tỉnh tiếp tục 

kiến nghị các ngành chức năng tỉnh nghiên cứu định hướng, đề ra giải pháp cho bà 

con nông dân trồng những loại cây ăn trái hiệu quả, bền vững hơn, vì từ trước đến 

nay bà con nông dân trồng theo hình thức tự phát là chính, khâu tiêu thụ sản phẩm 

gặp nhiều khó khăn, lợi ích kinh tế mang lại không cao, vì vậy cần có sự quan tâm 

hỗ trợ nhiều hơn của các ngành chức năng tỉnh làm trung tâm đầu mối giúp bà con 

tổ chức lại sản xuất, đảm bảo đầu ra và có sự kết nối giữa sản xuất với thị trường 

tiêu thụ một cách hiệu quả để phát triển kinh tế hộ gia đình góp phần phát triển 

kinh tế của các huyện. 
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 Bên cạnh đó, hiện nay việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, diện tích lúa ngày 

càng thu hẹp, tình trạng nhân dân trồng cây một cách tự phát, không mang lại hiệu 

quả cũng như không kiểm soát dịch bệnh trên cây trồng, do đó không đáp ứng nhu 

cầu tiêu thụ của thị trường dẫn đến tình trạng cung vượt cầu, giá cả thấp, nông dân 

không có lợi nhuận. Đề nghị ngành chức năng tiếp tục quan tâm tăng cường công 

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

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

Một số kiến nghị trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản cụ thể: 

- Cử tri xã Vĩnh Bình, Vĩnh An, huyện Châu Thành phản ánh: Công ty 

TNHH MTV Lương thực Vĩnh Bình trực thuộc Tập đoàn Lộc Trời mua lúa ép giá 

nông dân, mua thấp hơn thương lái bên ngoài từ 300-400đ/kg lúa. Trong khi đó 

công ty bán thuốc bảo vệ thực vật, phân bón cho nông dân cao hơn đại lý bên ngoài 

từ 10.000-15.000đ cho mỗi loại thuốc và phân bón, khi bán lúa cho công ty, nông 

dân phải gánh chịu thêm chi phí vận chuyển, thuê nhân công bóc vác căn lúa, trung 

bình mỗi tấn trên 100.000đ, đề nghị cơ quan có thẩm quyền tỉnh có giải pháp như 

để nhà máy mua lúa giá ổn định để người nông dân sản xuất có lợi nhuận cao, tạo 

điều kiện cho nông dân có cuộc sống ổn định hơn. 

- Cử tri xã An Hảo, huyện Tịnh Biên: Hiện nay các hộ dân đang canh tác 

vùng đất ba vụ trên địa bàn xã An Hảo đa phần là bà con dân tộc Khmer có thu 

nhập thấp thuộc 03 ấp đặc biệt khó khăn (An Thạnh, An Lợi và An Đông), một mặt 

giá cả vật tư nông nghiệp khá cao và thời tiết mưa bão kéo dài gây thiệt hại lúa của 

bà con, thu hoạch lợi nhuận mang lại không cao. Vì vậy, bà con cử tri kiến nghị cơ 

quan có thẩm quyền xem xét không thu hoặc được miễn giảm một phần tiền đóng 

góp đê bao ba vụ cho bà con. 

- Cử tri phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu: Bà con nông dân có đất sản 

xuất trên địa bàn phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, có đất được quy hoạch khu 

đô thị Sao Mai, có ý kiến phản ảnh dự án khu đô thị Sao Mai trên địa bàn có tiếp 

tục triển khai nữa hay không. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền tỉnh thông tin cho 

người dân thời gian triển khai. Vì hiện nay bà con muốn chuyển đổi từ trồng lúa 

sang trồng cây lâu năm.  

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

- Cử tri xã An Cư, huyện Tịnh Biên: Hiện nay, tuyến giao thông đường 

Tỉnh lộ 949 thuộc địa bàn xã An Cư vào mùa mưa bão đến mặt đường bị hư hỏng, 

xuống cấp gây khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Để thuận 

tiện trong việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và đảm bảo giao thông an toàn, thông 

suốt, bà con cử tri kiến nghị ngành chức năng quan tâm sớm khắc phục tình trạng 

trên; Đồng thời, đề nghị cơ quan có thẩm quyền tỉnh trích nguồn kinh phí sự nghiệp 

Giao thông để sửa chữa vì năm 2019 chỉ sửa chữa Tỉnh lộ 949 thuộc địa bàn xã 

Châu Lăng, huyện Tri Tôn, riêng Tỉnh lộ 949 thuộc địa bàn xã An Cư - huyện Tịnh 

Biên chưa được sửa chữa.  
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- Cử tri xã Hiệp Xương, huyện Phú Tân: Tiếp tục kiến nghị cơ quan chức 

năng của tỉnh sớm kêu gọi thi công cầu Thuận Giang bắt qua Chợ Mới để bà con 

tiện việc đi lại.  

- Cử tri xã Mỹ Đức, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú: Đề nghị lắp đèn tín 

hiệu cảnh báo giảm tốc độ ở các điểm trường, các chợ trên địa bàn huyện Châu Phú 

(Tuyến quốc lộ 91). Đồng thời đề nghị sớm lắp đặt đèn chiếu sáng tuyến đường 

tránh sạt lở trên địa bàn xã Bình Mỹ vì hiện nay vào ban đêm, đường tối tai nạn 

giao thông thường xuyên xảy ra, kể cả đèn chiếu sáng trên tuyến quốc lộ 91 nói 

chung. 

- Cử tri xã Ô Long Vĩ, Đào Hữu Cảnh, huyện Châu Phú: Đề nghị cơ quan 

có thẩm quyền tỉnh có biện pháp cải tạo hệ thống cống thoát nước ở các cụm tuyến 

dân cư vượt lũ, vì hiện nay đã xuống cấp hư hỏng không thoát nước được làm ảnh 

hưởng đến sinh hoạt của người dân. 

- Cử tri xã Tà Đảnh, huyện Tri Tôn: Đề nghị cơ quan có thẩm quyền tỉnh 

tiếp tục khảo sát nạo vét tuyến kênh 10 Châu Phú đoạn còn lại từ kênh 4 ấp Tân 

Thuận đến giáp ranh xã Tân Tuyến dài khoảng 02 km để phục vụ cho việc vận 

chuyển hàng hóa cho bà con nông dân.  

- Cử tri xã Tà Đảnh, huyện Tri Tôn: Cử tri tiếp tục có ý kiến: Hiện nay khu 

vực chợ số 10 xã Vĩnh An - huyện Châu Thành giao thông đi lại rất khó khăn do 

các hộ mua bán đã lấn chiếm làm hạn chế đường lưu thông của người dân, đề nghị 

giải tỏa các hộ mua bán lấn chiếm khu vực này để trả lại mặt đường thông thoáng 

cho người tham gia giao thông, các em học sinh đi học dễ dàng.  

- Cử tri xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn: Đề nghị lắp đặt đèn cảnh báo giao 

thông khu vực chợ Vĩnh Gia (tuyến Quốc lộ N1) để các tài xế nơi khác lưu thông 

qua khu vực này biết để giảm tốc độ nhằm đảm bảo an toàn giao thông.  

- Cử tri xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành: Hiện nay, cầu Thành Vĩnh và 

cầu Phú Vĩnh đều có đèn tín hiệu nhưng thời gian của đèn quá ngắn so với hành 

trình đi ngang cầu nên nhiều lúc hai xe ô tô lên cầu bị đối đầu với nhau gây ùn tắc 

giao thông. Ngoài ra, hai cầu dây này đã được xây dựng trên 10 năm, nay đã có dấu 

hiệu xuống cấp, vì đây là cầu có tuyến huyết mạch nối liền các khu vực có giao 

thương kinh tế quan trọng với xã Vĩnh Thành. Đề nghị ngành chức năng tỉnh quan 

tâm hỗ trợ. 

-  Cử tri xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành có ý kiến: Đối với tiểu vùng 1, 

đơn vị thi công đê bao kiểm soát lũ tuyến Chắc Cà Đao (bờ tây) với chiều dài 

3.829m và tuyến Trường Tuyền với chiều dài 938m, hai tuyến này đều có quy 

chuẩn gồm: Chiều rộng nền đường 5m, chiều rộng mặt đường 3,5m, lề đường 2 x 

0,75m; cao trình +3,5. Đến thời điểm hiện nay vẫn chưa hoàn thành các hạng mục 

công trình như: Mặt đường có nhiều đoạn chưa đủ 5m, có các đoạn chỉ gia cố cừ 

nhưng chưa đổ đất, đây là hiện trạng rất nguy hiểm có nguy cơ dẫn đến việc sạt lở 

nghiêm trọng.  
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Tương tự, đối với tiểu vùng 2, đơn vị thi công đê bao kiểm soát lũ tuyến 

Rạch Chùa với chiều dài 4.880m, chiều rộng nền đường 5m, chiều rộng mặt đường 

3,5m, lề đường 2 x 0,75m; cao trình +3,5, đến thời điểm hiện nay vẫn chưa hoàn 

thành các hạng mục công trình như: Mặt đường có nhiều đoạn chưa đủ 5m, có các 

đoạn chỉ gia cố cừ nhưng chưa đổ đất, đây là hiện trạng rất nguy hiểm, nguy cơ dẫn 

đến việc sạt lở nghiêm trọng. Hiện tại, do mưa lũ kéo dài đã gây sạt lở 04 đoạn tổng 

chiều dài gần 200m, không chỉ có nguy cơ sạt lở mà còn ảnh hưởng khó khăn, nguy 

hiểm đến tính mạng của người dân khi đi lại đoạn đường này. Đề nghị ngành chức 

năng làm việc với đơn vị thi công sớm khắc phục. 

- Cử tri xã Bình Hòa, huyện Châu Thành: Do nhu cầu mua bán phát triển 

kinh tế, hiện nay có một số hộ dân xây dựng hoặc che chắn lấn chiếm hành lang lộ 

giới, hành lang đường bộ cặp theo tuyến QL91, TL941 đi qua địa phận xã Bình 

Hòa ngày càng gia tăng cả về quy mô và số lượng, làm ảnh hưởng đế vẻ mỹ quan 

và người tham gia giao thông đường bộ. Đề nghị ngành chức năng tỉnh sớm có 

hướng khắc phục tình trạng này, để đảm bảo lưu thông bộ an toàn cũng như tạo vẻ 

mỹ quan tiến tới công nhận xã văn hóa nông thôn mới nâng cao.  

- Cử tri xã Bình Hòa, An Hòa, An Châu, huyện Châu Thành: Hiện nay 

tình trạng đọng nước sau những cơn mưa ngày càng nhiều theo tuyến QL91 làm 

cho một số đoạn như từ Mương Út Xuân đến Quán Thần Tài, đoạn ấp Bình An 1, 

Bình An 2, xã An Hòa, đoạn ở phường Bình Đức từ Cầu Cần Xay đến Cầu Trà 

Ôn…đã bị hư hỏng và thường bị ngập nước hư hỏng nghiêm trọng (ổ voi, ổ gà). Đề 

nghị cơ quan có thẩm quyền của tỉnh ghi nhận sớm đề xuất có kế hoạch làm cống 

thoát nước từ ngã 3 lộ tẻ Tri Tôn đến cầu Mương Út Xuân, đảm bảo việc thoát 

nước hạn chế hư đường khi có mưa to.  

- Cử tri xã Tân Phú, Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành đề nghị:  

Thứ nhất, có ý kiến đối với đơn vị thi công dự án kiểm soát lũ Tây Sông 

Hậu, khi thi công cần phải đẩy nhanh tiến độ và làm cuốn chiếu hoàn thành xong 

công trình, không để tình trạng thi công chưa hoàn thành đã tiến hành công trình 

khác. Cụ thể đề nghị ngành chức năng tỉnh làm việc đơn vị thi công khi thực hiện 

hạng mục xây dựng các cống hở thì cố gắng đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành dứt 

điểm từng cống, nhằm giảm bớt sự ảnh hưởng của những hộ dân sản xuất và sinh 

sống trong những tuyến kênh.  

Đồng thời đề nghị ngành chức năng tỉnh bổ sung hạng mục đầu tư nước sạch 

từ nguồn vốn của dự án này, để hỗ trợ cho các hộ dân sinh sống dọc theo các tuyến 

kênh có nước sinh hoạt; do thời gian đắp đê quay làm cống (khoảng 01 năm) thì 

không có nguồn nước sạch để sử dụng nhưng người dân không có khả năng đối 

ứng vốn để đầu tư theo cơ chế hiện hành.  

- Cử tri xã Tân Phú, Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành: Đề nghị cơ quan có 

thẩm quyền tỉnh xem xét hỗ trợ mở rộng tuyến đường giao thông Vĩnh Hanh – 

Vĩnh Nhuận và cầu Ranh Vĩnh Nhuận – Vĩnh Phú để kết nối giao thông đồng bộ 
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thông tuyến Vĩnh Phú – Mỹ Phú Đông – Vọng Đông (huyện Thoại Sơn) để Nhân 

nhân đi lại thuận tiện hơn.  

- Cử tri xã Tân Phú, Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành: Khu đất dùng làm 

trụ sở của Ngân hàng Tứ Giác Long Xuyên trước đây (khoảng 01 ha) hiện nay còn 

để trống. Đề nghị đơn vị quản lý khu đất này sớm có kế hoạch tiếp tục khai thác, sử 

dụng để giúp xã Vĩnh Nhuận chỉnh trang khu vực trung tâm góp phần thúc đẩy phát 

triển kinh tế - xã hội của địa phương.  

- Cử tri xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành: Đề nghị tỉnh sớm thực hiện 

đền bù, giải tỏa các hộ dân nằm trong Dự án Tây Sông Hậu (ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh 

Hanh) để nhân dân an tâm, ổn định cuộc sống.  

- Cử tri xã Vĩnh Bình, Vĩnh An, huyện Châu Thành; xã Tây Phú, huyện 

Thoại Sơn: Tuyến tỉnh lộ 941 đang xuống cấp do xe Công tai nơ và xe tải trọng lớn 

chạy quá nhiều; tỉnh lộ 947 xuống cấp hư hỏng nhiều đoạn bị sụp lún, ổ gà ảnh hưởng 

đến việc giao thông đi lại của người dân. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền tỉnh có giải 

pháp sửa chữa, khắc phục tuyến tỉnh lộ 941 và nâng cấp, mở rộng tuyến tỉnh lộ 947 để 

đảm bảo an toàn giao thông cho người dân.  

- Cử tri thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới: Sông ông Chưởng giáp xã Kiến 

An và thị trấn Chợ Mới đã được nhà nước đầu tư xây dựng cầu giao thông đường 

bộ; Tuy nhiên, giao thông đường thủy của các tàu, thuyền đi lại phục vụ cho nhu 

cầu vận chuyển hàng hóa, sinh hoạt của người dân đang gặp khó khăn do lòng sông 

đã và đang bị bồi lắng, các tàu thuyền có tải trọng lớn vận chuyển gặp khó khăn. Đề 

nghị cơ quan chức năng nghiên cứu kế hoạch nạo vét tạo điều kiện thuận lợi cho 

giao thông thủy trên tuyến sông này.  

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

được nhà nước đầu tư, nâng cấp, tuy nhiên hiện nay ta luy đường rất thấp so với mặt 

đường rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đề nghị cơ quan chức năng 

xem xét và nâng cấp ta luy đường tương xứng với mặt đường nhằm đảm bảo an 

toàn cho người tham gia giao thông. 

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

năng của tỉnh sớm có kế hoạch thi công tuyến đường tránh qua trung tâm thị 

trấn Phú Hòa đấu nối với tuyến tránh thành phố Long Xuyên.  

- Cử tri phường Long Châu, thị xã Tân Châu: Tuyến đường Trần Phú từ 

khi được mở rộng đến nay đã xuống cấp trầm trọng, nhất là khu vực gần nghĩa 

trang liệt sĩ có khả năng gây tai nạn giao thông. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền 

cần phải có phương án nâng cấp đồng thời cần lắp đặt hệ thống cống thoát nước 

cho đường. 

II. VĂN HÓA–XÃ HỘI 

1. Lĩnh vực Y tế 
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 - Cử tri xã Quốc Thái, huyện An Phú: Tiếp tục đề nghị ngành chức năng 

của tỉnh xem xét cho phòng khám đa khoa khu vực Đồng Ky được khám và điều trị 

nội trú cho người dân, nhằm góp phần làm giảm bớt những khó khăn và tốn kém 

cho người bệnh. 

- Cử tri thị trấn An Châu, An Hòa, huyện Châu Thành: Đối với việc mua 

BHYT (quy định mua BHYT hộ gia đình sẽ giảm 30%) đối với từng người tham 

gia tiếp theo, tuy nhiên đối với 01 hộ trong gia đình có 04 thành viên trong đó: 01 

người hưởng BTXH, 01 người là CB,CC, 01 người đang đi học, khi người thứ 04 

tham gia không được giảm, lại phải đóng mức người đầu tiên. Như vậy gây khó 

khăn cho công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia. Kiến nghị cơ quan có 

thẩm quyền tỉnh xem xét mở rộng thêm quy định đối với người tham gia từ thứ 04 

trở lên, khi tham gia BHYT đóng với mức giảm theo hộ gia đình (30%).  

- Cử tri phường Bình Khánh, xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên: Bệnh 

viện Đa khoa trung tâm An Giang 01 phòng mà có đông bệnh nhân (12 người 

bệnh) như vậy có đảm bảo sức khỏe của những người bệnh không và chuẩn đoán 

bệnh còn chậm gây nguy hiểm cho người dân. Đề nghị nên có biện pháp để đảm 

bảo sức khỏe người dân khi đến khám chữa bệnh (phòng bệnh nên ít bệnh nhân lại 

và khám chữa bệnh nhanh chóng hơn). Đồng thời, đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

thái độ phục vụ của một vài nhân viên chưa tốt, đề nghị tiếp tục có sự chấn chỉnh 

thái độ phục vụ của nhân viên tại đây. (Đối với ý kiến phản ánh của cử tri về thái 

độ phục vụ của nhân viên y tế bệnh viện đã được MTTQ tỉnh tổng hợp nhiều lần và 

được UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo, chấn chỉnh thông qua các báo cáo trả lời của 

UBND tỉnh đối với ý kiến cử tri, đề nghị cơ quan chức năng tiếp tục quan tâm). 

- Cử tri thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới: Các công trình thi công phục vụ 

cho việc khám và điều trị như Bệnh viện đa khoa An Giang, nhất là các lối đi, nhà 

vệ sinh,…đến nay đã xuống cấp hoặc hư không phục vụ được cho người bệnh, đề 

nghị ngành chức năng khảo sát và có giải pháp khắc phục để phục vụ tốt hơn cho 

người dân.  

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

của tỉnh có ý kiến với Bảo hiểm xã hội và Bưu điện trong việc cập nhật dữ liệu 

BHYT đối với người mua, nhất là việc cấp phát thẻ bảo hiểm y tế còn chậm trễ  

về thời gian dẫn đến BHYT không liên tục, có trường hợp 2 bên đổ lỗi sai sót 

với nhau, dẫn đến thiệt thòi cho người dân. Đồng thời đề nghị các ngành chức 

năng của tỉnh xem xét, đề xuất sửa đổi việc mua mới, đáo hạn thẻ bảo hiểm y tế, 

thời gian từ khi đóng tiền đến khi cấp thẻ có giá trị sử dụng phải mất khoảng 01 

tháng là quá lâu.  

2. Lĩnh vực Giáo dục 

- Cử tri xã Phú Bình, huyện Phú Tân: Kiến nghị cần giảm bớt các phong 

trào thi đua, các thủ tục hành chính trong các trường học (như kế hoạch cải cách 
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hành chính trong trường, tham gia thi đua dự thi ….) để ngành giáo dục tập trung 

cho công tác giảng dạy. 

- Cử tri thị trấn An Phú, huyện An Phú: có ý kiến về thực hiện quy chế 

ngân sách tập trung, thực hiện đề án của trường như mở căn tin, giữ xe cần phải 

được tỉnh quy định chung và quy định cho định mức chi cụ thể đối với các trường. 

Bên cạnh đó, đối với các trường đạt chuẩn quốc gia không đủ kinh phí để bảo 

dưỡng các trang thiết bị, cơ sở vật chất do đó rất khó để duy trì, giữ vững danh 

hiệu, đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí. Đồng thời, về việc thực hiện theo Thông tư số 

32/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tại điểm e, khoản 1 của Điều 29, 

quy định cho nhân viên nghỉ hè sẽ gặp khó khăn cho nhà trường không có người 

hoạt động, đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét kiến nghị Trung ương sửa đổi 

cho phù hợp.  

- Cử tri phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, cử tri thị trấn Chợ Mới, 

huyện Chợ Mới, cử tri xã Hòa Lạc, Hiệp Xương, huyện Phú Tân: Hiện 

nay, việc biên soạn, in ấn sách giáo khoa lớp 1 có quá nhiều sai sót, dùng nhiều từ 

ngữ không thích hợp cho lứa tuổi các em. Đề nghị Tỉnh có kiến nghị về trên để điều 

chỉnh lại cho chuẩn và trước khi ban hành nên lấy ý kiến các cơ quan chuyên môn; 

việc biên soạn sách giáo khoa cần chú trọng theo hướng giảm tải cho học sinh, việc 

đầu tư cải cách chương trình sách giáo khoa cần xem xét kỹ khi đưa vào sử dụng, 

tránh tình trạng sai sót, nội dung không phù hợp, sách phải đảm bảo đầy đủ cho nhu 

cầu của học sinh. 

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

Cử tri xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú: Đề nghị cơ quan có thẩm quyền quan 

tâm hỗ trợ khám sức khỏe cho người có công mỗi năm một lần. 

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

- Cử tri thị trấn Chợ Mới, xã Long Điền A, huyện Chợ Mới: Đề án phát 

triển du lịch 3 xã Cù lao giêng và một số nơi trên địa bàn huyện đã triển khai thực 

hiện, nhưng đến nay chưa có hình thành những điểm du lịch mua sắm, vui chơi giải 

trí, sản phẩm du lịch của địa phương nhằm thu hút khách du lịch. Ngoài ra công tác 

hướng dẫn, quảng bá hình ảnh của các điểm du lịch chưa tạo được điểm nhấn và 

gây chú ý cho khách du lịch. Do đó, đề nghị các ngành chức năng cần tăng cường 

công tác đầu tư, xây dựng, hướng dẫn các điểm thu hút khách đến tham quan, đồng 

thời triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm du lịch. 

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

năng của tỉnh xem xét và có những định hướng về phát triển ngành Du lịch của 

tỉnh mang tính lâu dài, cần tạo quỹ đất có diện tích lớn để kêu gọi các nhà đầu 

tư lớn vào địa bàn và cần có chế độ, chính sách đãi ngộ cán bộ để thu hút nhân 

tài cho phát triển ngành Du lịch tỉnh nhà.  
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5. Lĩnh vực Tài nguyên, Môi trường 

- Cử tri xã An Cư, huyện Tịnh Biên: Hiện nay, điểm tập kết rác thải tại địa 

bàn ấp Bà Đen, xã An Cư từ lâu đã bốc mùi hôi, ruồi, muỗi gây ô nhiễm môi 

trường ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt và sức khỏe của bà con sinh sống 

lân cận, bên cạnh đó mùa mưa đến nước rác thải chảy vào đất ruộng đang canh tác 

gây ảnh hưởng đến việc sản xuất của bà con. Bà con cử tri bức xúc đã báo cáo 

nhiều lần, được huyện xuống khảo sát và xử lý trước mắt, nhưng không lâu sau tình 

hình trên tiếp tục tái diễn. Bà con tiếp tục đề nghị các ngành chức năng tỉnh quan 

tâm sớm tìm giải pháp xử lý.  

- Cử tri xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân tiếp tục kiến nghị sớm xây dựng 

nhà máy xử lý rác huyện Phú Tân – Tân châu.  

- Cử tri xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành, cử tri xã Long Giang, huyện 

Chợ Mới: Hiện nay trên các cánh đồng, tình trạng vứt rác bừa bãi đặc biệt là rác 

thải nông nghiệp như: chai, lọ, bao bì thuốc trừ sâu…là rất phổ biến gây ô nhiễm 

môi trường, đặc biệt là nguồn nước. Được biết, hiện nay đã tổ chức thu gom rác 

thải thuốc BVTV trong nông nghiệp được thí điểm ở một số huyện trên địa bàn 

tỉnh. Theo trả lời tại Báo cáo số 298/BC-UBND ngày 30/5/2019 tổng hợp kết quả 

thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 9 và Báo cáo số 792/BC-

UBND ngày 4/12/2019 trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp lần thứ 12 

HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 thì UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng 

kết, đánh giá việc triển khai thực hiện kế hoạch nhân rộng mô hình thu gom, vận 

chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng trên địa bàn tỉnh 

năm 2018 và Kế hoạch cho năm 2019-2020. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền thông 

tin đến người dân việc thực hiện kế hoạch thu gom này đến nay và kiến nghị tiếp 

tục nhân rộng trong toàn tỉnh để nhằm bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng. 

- Cử tri phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên: Hiện nay tình trạng khai 

thác đá quá ồ ạt, triệt để mà không có sự bảo tồn, bảo quản. Đề nghị cơ quan có 

thẩm quyền của tỉnh xem xét lại việc khai thác này cho phù hợp đảm bảo việc bảo 

vệ tài nguyên, bảo vệ môi trường, đảm bảo phát triển bền vững của tỉnh. 

-  Cử tri thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới: Tiếp tục có phản ánh tại điểm 

phà An Hòa việc mua bán lấn chiếm đường xuống phà, cũng như việc bán hàng 

rong, xin ăn tại các bến phà vẫn diễn ra gây khó khăn cho người qua lại bến phà, 

đồng thời làm mất vẽ mỹ quan của khu đô thị. Đối với ý kiến này đã được trả lời 

trong Báo cáo số 245/BC-UBND ngày 9/5/2017 trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri 

sau kỳ họp lần thứ 3 HĐND tỉnh khóa IX, theo đó đã tổ chức nhiều cuộc tuần tra và 

nhắc nhở, thực hiện cam kết. Tuy nhiên, cử tri đề nghị nên thực hiện thường xuyên 

hơn, tránh sau khi đoàn kiểm tra đi thì tình trạng lấn chiếm lại tiếp diễn. 

- Cử tri phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu: Nước thải của khu vực chợ 

Tân Châu, khu dân cư... đều thải xuống cống ở khóm Long Thị D, ra đất nông 

nghiệp, làm ảnh hưởng đến năng suất trồng lúa của người dân. Đề nghị cơ quan có 

thẩm tỉnh nghiên cứu đầu tư nhà máy xử lý nước thải cho thị xã Tân Châu.  
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6. An ninh trật tự, an toàn xã hội 

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

tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm tra đường biên giới để quản lý chặt chẽ hơn nữa 

việc xâm nhập hàng lậu, hàng gian, hàng giả… nhất là trong tình hình hiện tại đang 

mùa nước lên và dịch Covid-19 vẫn còn rất nguy hiểm. 

- Cử tri xã Tân Trung, huyện Phú Tân: Kiến nghị các ngành chuyên môn 

tỉnh sớm có kế hoạch xây dựng cơ sở để tiếp nhận những trường hợp bị tâm thần và 

hỗ trợ kinh phí để điều trị bệnh nhằm giúp cho người dân an tâm, đảm bảo an toàn 

xã hội. 

7. Quản lý Nhà nước và những vấn đề khác 

- Cử tri xã An Cư, huyện Tịnh Biên: Hiện nay, tại khu vực Ba Xoài - Sóc 

Tức hiện đã có trụ điện, nhưng chưa có kéo điện về, tại đây có nhiều hộ dân sinh 

sống, nhưng chỉ có một vài hộ điều kiện kinh tế gia đình khá giàu mua điện qua 

dịch vụ, còn lại một số hộ dân khó khăn chưa có điều kiện chưa tiếp cận sử dụng 

nguồn điện. Vì vậy, bà con mong muốn ngành chức năng tỉnh quan tâm sớm lắp đặt 

kéo đường điện về khu vực này, để bà con thuận tiện trong việc sinh hoạt và phát 

triển sản xuất.  

- Cử tri xã Hiệp Xương, Tân Trung, Hòa Lạc, Phú Thạnh và Bình Thạnh 

Đông, huyện Phú Tân; cử tri thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn; cử tri phường 

Long Thạnh, Long Sơn, Châu Phong, Tân An, Lê Chánh, thị xã Tân Châu: Qua 

triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND 

tỉnh quy định số lượng, chức danh và một số chính sách đối với người hoạt động 

không chuyên trách ở cấp xã và ấp làm ảnh hưởng đến chính sách bảo hiểm đối 

với một số đồng chí công tác tại ấp. Đề nghị cơ quan chức năng của tỉnh xem 

xét lại chế độ và chính sách hỗ trợ cấp Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm xã hội đối 

với Trưởng Ban công tác Mặt trận và Phó ấp như trước đây. 

- Cử tri xã Lê Chánh, thị xã Tân Châu: Kiến nghị ngành chức năng xem 

xét lại việc thực hiện Nghị quyết 12 của HĐND tỉnh về cán bộ không chuyên trách 

cấp xã, khóm, ấp, cán bộ không chuyên trách cấp xã thì được hưởng theo bằng 

chuyên môn, còn cán bộ không chuyên trách khóm, ấp thì không hưởng theo bằng 

chuyên môn. Trong khi ai cũng phải bỏ tiền, thời gian đi học về để phục vụ công 

việc, phục vụ Nhân dân được tốt.  

- Cử tri xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên, cử tri xã Long Điền A, 

Kiến An, Nhơn Mỹ, Mỹ An, Mỹ Hiệp, Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới: Nghị 

quyết 12 của tỉnh quy định về chế độ, phụ cấp của các Hội Đoàn thể là quá thấp, 

chưa phù hợp với công việc phải làm, không thu hút cán bộ. Đề nghị có sự điều 

chỉnh cho phù hợp. 

- Cử tri xã Phú Lâm, huyện Phú Tân: Đề nghị cơ quan thẩm quyền tỉnh 

xem xét cho đối tượng nghỉ việc theo Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 

10/7/2020 của HĐND tỉnh (trợ cấp 1,5 lần mức lương cơ sở cho mỗi năm công tác 
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là còn thấp) tăng tiền hưởng trợ cấp và được nhận sớm để anh, em có điều kiện cải 

thiện cuộc sống. 

- Cử tri phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên: Sân vận động An 

Giang đã bán đấu giá và số tiền hiện nay đã sử dụng vào mục đích gì, cần phải công 

khai cho người dân biết và theo dõi. 

- Cử tri phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên: Đề nghị cơ quan có 

thẩm quyền tỉnh nên giữ lại tên Châu Giang để đặt cho cầu đang xây dựng thay thế 

phà Châu Giang thuộc thành phố Châu Đốc khi xây dựng xong, không nên thay đổi 

tên mới.  

- Cử tri xã Long Giang, huyện Chợ Mới: Thực trạng trong việc thi công các 

công trình hạ tầng giao thông hiện nay thiếu kế hoạch phối hợp giữa việc thi công 

ngành điện - nước - làm đường không đồng bộ, thiếu khoa học,vừa mất thời gian 

thi công vừa gây thất thoát, lãng phí tiền của nhà nước, không đảm bảo an toàn giao 

thông, gây phiền hà cho người dân như khi làm đường xong lại có đơn vị thi công 

cống, đường nước. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền của tỉnh ban hành quy định 

đảm bảo sự phối hợp các ngành (hoặc đề nghị các ngành ký quy chế phối hợp) thực 

hiện các công trình trên địa bàn tỉnh ở tuyến đường nào cần có sự phối hợp đồng 

bộ, thống nhất với nhau, góp phần cải cách trong cách làm, tránh gây phiền hà cho 

người dân.  

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

trước kỳ họp lần thứ 18 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 của đại biểu 

HĐND tỉnh tại các huyện, thị xã, thành phố./. 
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- Ban DC-PL UBTWMTTQVN ; 
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- Các vị đại biểu HĐND tỉnh; 

- BTT.UBMTTQVN tỉnh; 

- Các VP: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; 
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