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Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri  

trước kỳ họp thứ 3 khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

   

Trên cơ sở báo cáo thẩm tra số 36/BC-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2021 

của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về thẩm tra báo cáo tổng hợp kết quả 

thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp cuối năm HĐND huyện khóa 

XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện các nội dung 

giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3 HĐND huyện, như sau: 

I. LĨNH VỰC KINH TẾ: 

1. Lĩnh vực nông nghiệp:  

- Đề nghị huyện có giải pháp hỗ trợ phát triển nông nghiệp bền vững, 

nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao và tháo gỡ khó khăn hiện nay 

trong khâu tiêu thụ sản phẩm cho nông dân (Cử tri xã Lương An Trà). 

Phát triển nông nghiệp bền vững, nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ 

cao và tháo gỡ khó khăn hiện nay trong khâu tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. 

Đây là nhiệm vụ trọng tâm của ngành nông nghiệp huyện Tri Tôn trong giai 

đoạn sắp tới, để đạt được mục tiêu này, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông 

nghiệp và PTNT huyện đẩy mạnh thực hiện một số giải pháp quyết liệt trong 

thời gian tới như sau: 

+ Đẩy mạnh liên kết tiêu thụ các sản phẩm rau củ quả, lúa: Phòng Nông 

nghiệp và PTNT đã chủ động làm việc với tập đoàn Lộc Trời, Agimex, Cty 

Trịnh Văn Phú, Cty CP DVNN Quốc Tế Gia về liên kết tiêu thụ 22.000 ha lúa 

của nông dân trong 03 vụ trong năm 2022 chiếm 50% diện tích sản xuất lúa của 

nông dân, đảm bảo người dân có đầu ra và thu nhập ổn định. 

+ Các sản phẩm rau, củ, cây ăn trái: Phòng Nông nghiệp và PTNT tranh 

thủ nguồn vốn thường xuyên “Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới” 

để xây dựng những mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao như: Mô hình 

cây ăn trái tưới tự động, mô hình nhà lưới, trồng rau sạch, nấm rơm, nuôi 

ốc...sau đó nhân rộng các mô hình hiệu quả và triển khai hỗ trợ kỹ thuật đến 

người nông dân. 

Phát triển nông nghiệp bền vững, nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ 

cao là nhiệm vụ quan trọng, trọng tâm, trong đó ngành nông nghiệp giữ vai trò 

tham mưu chính, để đạt được mục tiêu đề ra, phòng Nông nghiệp và PTNT đã 

ghi danh mục hỗ trợ xây dựng mô hình trồng na trên nền đất lúa kém hiệu quả, 

kết hợp hệ thống tưới tự động tại xã Lương An Trà, đây là mô hình mẫu để 

người nông dân trong xã học tập thực hiện nhân rộng nhằm cải thiện vùng đất 

trồng lúa kém hiệu quả sang trồng màu và cây ăn trái.  
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- Sớm nạo vét các tuyến kênh sườn: D, E, F, F1 thuộc ấp Phú Lâm; 

Kênh ven lộ, U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7 cả 02 khu A, B thuộc ấp Giồng Cát 

(Cử tri xã Lương An Trà). 

Vừa qua, UBND huyện đã giao Ban QLDA ĐTXD khu vực khảo sát các 

tuyến kênh Sườn D, E, F, F1, qua khảo sát hiện trạng các tuyến kênh sườn: D, E, 

F, F1 vẫn đảm bảo đủ nước tưới phục vụ sản xuất.  

Riêng các tuyến kênh trong khu chữ U không thể nạo vét được do vướng 

mặt bằng nên không thực hiện được. Hiện nay, UBND huyện đã giao Ban 

QLDA ĐTXD khu vực phối hợp UBND xã Lương An Trà vận động bà con giải 

phóng mặt bằng để triển khai thực hiện.  

- Đề nghị nạo vét mương tiêu Lung Tràm đoạn từ đầu kênh Bến Dầu 

đến ấp An Lương với chiều dài hơn 2km (cử tri xã Lương Phi). 

UBND huyện đã giao phòng Nông nghiệp & PTNT huyện phối hợp Ban 

QLDA ĐTXD khu vực khảo sát, đề xuất UBND huyện xem xét bố trí vốn thực 

hiện trong năm 2022. 

- Đề nghị đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình thủy lợi vùng cao 

khóm An Bình – Núi Nước để phục vụ việc tưới tiêu cho bà con nông dân (Cử 

tri thị trấn Ba Chúc). 

Trạm bơm An Bình – Núi Nước đã thi công xong, hiện nay đang bơm 

tưới phục vụ bà con sản xuất.  

2. Lĩnh vực giao thông, thương mại, dịch vụ: 

- Rải đá cấp phối các tuyến đường kênh sườn: H7, E, F, F1 thuộc bờ 

nam kênh NP1 (Cử tri xã Lương An Trà). 

  Đây là các tuyến đường giao thông nội đồng, hiện nay tuyến đường kênh 

sườn H7 đã được UBND huyện phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây 

dựng công trình, chiều dài tuyến 2.700m, rộng mặt đường 3,0m rải cấp phối đá 

dăm (Công trình do Ban QLDA-ĐTXD khu vực huyện làm chủ đầu tư); các 

tuyến đường kênh sườn E, F, F1 đề nghị UBND xã Lương An Trà xây dựng kế 

hoạch vận động xã hội hóa kết hợp nguồn ngân sách trình UBND huyện xem xét 

cân đối nguồn vốn để thực hiện cho các năm sau. 

- Bắt cầu kênh sườn: E, F thuộc bờ bắc kênh NP1 (Cử tri xã Lương An 

Trà). 

Việc xây dựng cầu bắc qua kênh sườn E, F, đề nghị UBND xã Lương An 

Trà xây dựng kế hoạch vận động xã hội hóa kết hợp nguồn ngân sách thực hiện 

theo Quyết định số 1697/QĐ-UBND ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh An Giang 

ban hành Đề án xã hội hóa đầu tư xây dựng cầu nông thôn trên địa bàn tỉnh An 

Giang giai đoạn 2021-2025 trình UBND huyện xem xét cân đối nguồn vốn để 

thực hiện cho các năm sau. 

- Đề nghị bê tông hóa tuyến đường đoạn kênh Nam Vĩnh Tế 8 ấp Vĩnh 

Lộc giáp ranh xã Lạc Qưới; Đề nghị rải đá cấp phối đường bờ kênh Nam 

Vĩnh Tế 7 đến Vĩnh Thành 2; Đề nghị rải đá cấp phối bờ kênh Vĩnh Thành 2 

đoạn từ tuyến dân cư ông Tà nối dài đến cầu Vĩnh Thành 2-T5 tạo điều kiện 
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để bà con vận chuyển hàng hóa, góp phần phát triển kinh tế của xã (Cử tri xã 

Vĩnh Phước). 

Đây là các tuyến đường giao thông nội đồng, do nguồn ngân sách huyện 

còn hạn chế, do đó đề nghị UBND xã Vĩnh Phước xây dựng kế hoạch vận động 

xã hội hóa kết hợp nguồn ngân sách trình UBND huyện xem xét cân đối nguồn 

vốn để thực hiện cho các năm sau. 

3. Lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường: 

Đề nghị sớm Cấp Giấy CN.QSD đất cụm dân cư Giồng Cát (KFW), 

tuyến dân cư Giồng Cát (Cử tri xã Lương An Trà). 

Trên cơ sở hướng dẫn số 4333/STNMT-ĐĐ ngày 31/12/2021 của Sở Tài 

nguyên & môi trường. UBND huyện đã thành lập Tổ Kiểm tra thực trạng của 17 

cụm, tuyến dân cư trên địa bàn xã Lương An Trà. Qua kiểm tra rà soát hiện 

trạng thực tế nhận thấy Cụm dân cư Giồng Cát (KFW) đã đáp ứng một số tiêu 

chí theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên & Môi trường như: phù hợp quy hoạch 

sử dụng đất, tình trạng sử dụng ổn định không tranh chấp, không khiếu nại, kết 

cấu hạ tầng đồng bộ.... Hiện nay, Phòng Tài nguyên – Môi trường đang xây 

dựng kế hoạch, phối hợp với Trung tâm Quan trắc & Kỹ thuật tài nguyên môi 

trường chuẩn bị đo đạc hiện trạng của các cụm, tuyến dân cư của xã Lương An 

Trà trong đó có cụm Cụm dân cư Giồng Cát (KFW), sau đó sẽ thiết kế lại bản đồ 

phân lô, lấy ý kiến của Sở Xây dựng. Khi có bản đồ địa chính bổ sung sẽ tiến 

hành thông báo cho các hộ dân đăng ký để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất. 

4. Lĩnh vực điện-nước 

- Đề nghị sớm hạ thế điện tuyến Chữ U-H7 thuộc ấp Giồng Cát vì hiện 

nay có trên 90 hộ dân đang sinh sống ổn định (Cử tri xã Lương An Trà). 

Để cấp điện từ Cầu chữ U đến Cầu H7 khoảng 61 hộ dân cần kéo mới 

4000 mét đường dây hạ thế (kinh phí khoảng 800 triệu đồng) và lắp mới 2 trạm 

biến áp (kinh phí khoảng 180 triệu). Khu vực này người dân có hoàn cảnh khó 

khăn, nên không có khả năng góp vốn cùng Công ty cổ phần Điện nước An 

Giang để đầu tư kéo dây trục hạ thế và trạm biến áp cấp điện cho khu vực trên. 

Do kinh phí đầu tư rất lớn trong khi người dân sinh sống còn thưa, nên Công ty 

cổ phần Điện nước An Giang chưa thể đầu tư vào thời điểm này.  

 Xí nghiệp Điện nước Tri Tôn tiếp tục tham mưu UBND huyện đăng ký 

danh mục đầu tư từ các nguồn vốn trong các năm tiếp theo. Mặc khác Xí nghiệp 

sẽ tiếp tục báo cáo Công ty cổ phần Điện nước An Giang xem xét bố trí nguồn 

vốn để triển khai thi công công trình trên. 

Qua khảo sát thực tế hiện nay đoạn từ cầu Cống Ranh chạy dọc bờ kênh 

ranh đi xuống Kênh H7 chưa có tuyến ống phân phối, để cấp nước cho các hộ 

dân trên cần phải kéo thêm khoảng 1km đường ống, kinh phí thực hiện ước 

khoảng 220 triệu. Danh mục trên, Xí nghiệp tiếp tục đăng ký vốn danh mục cấp 

nước khu vực ảnh hưởng xâm nhập mặn với Công ty cổ phần Điện nước An 

Giang giai đoạn 2022-2025. 



4 
 

- Đề nghị Xí nghiệp điện nước Tri Tôn tiến hành xử lý bình hạ thế (khu 

vực nhà ông Đinh Văn Bảy) hiện nay điện ở khu vực này bị quá tải, thường 

xuyên nhảy cầu dao làm mất điện toàn khu vực (tổ 4 ấp Ninh Phước và tổ 1, 2 

ấp Cây Gòn) ảnh hưởng đến sinh hoạt và học tập của các em học sinh (Cử tri 

xã Lương An Trà). 

Xí nghiệp đã sang tải sang trạm biến áp lân cận, đến nay khu vực này đã 

đảm bảo nguồn điện sử dụng. 

Trên đây là báo cáo Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri 

trước kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Huyện ủy, HĐND huyện; 

- TT. UBND huyện; 

- UBMTTQVN huyện; 

- Các Ban HĐND huyện ; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Các phòng, ban, ngành huyện; 

- Lãnh đạo VP; 

- Lưu: VT, A. 
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