
  

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện các ý kiến, kiến nghị thảo luận của  

Tổ đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ 3  

khoá XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 

   

Trên cơ sở Báo cáo số 21/BC-HĐND, ngày 22 tháng 11 năm 2021 của Hội 

đồng nhân dân huyện về tổng hợp kết quả lấy ý kiến thảo luận tại các Tổ đại 

biểu HĐND trước kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân huyện.  

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả thực hiện các ý kiến, kiến nghị 

thảo luận của Tổ đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ 3 khoá XII, nhiệm kỳ 

2021 – 2026, như sau: 

I. Lĩnh vực kinh tế: 

1. Lĩnh vực Nông, lâm, thuỷ sản: 

- Đề nghị huyện quan tâm quá trình hoạt động của hợp tác xã tại các xã, 

thị trấn trên địa bàn huyện hỗ trợ kỹ thuật và tìm đầu ra, đầu vào cho sản phẩm 

(Ô Lâm, Tân Tuyến, Tà Đảnh). Có chính sách cho vay vốn mời gọi tập đoàn, 

doanh nghiệp đầu tư tại huyện để đảm bảo hợp tác xã hoạt động có hiệu quả 

(Tân Tuyến, Tà Đảnh). 

Phòng Nông nghiệp & PTNT đã chủ động phối hợp với các ngành: Tài 

chính – Kế hoạch, Hội nông dân huyện và UBND các xã, thị trấn thường xuyên 

quan tâm, củng cố hoạt động của các hợp tác xã (HTX), phối hợp với trạm 

Trồng trọt & BVTV phân công các kỹ thuật viên tại cơ sở hỗ trợ, tư vấn, hướng 

dẫn các kỹ thuật chăm sóc và phòng trị bệnh trên cây trồng, vật nuôi, hỗ trợ cấp 

mã CODE vùng trồng (Xoài Ô Lâm); Thường xuyên mời gọi các doanh nghiệp 

tham gia liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho HTX (công ty Kim Nhung 

liên kết tiêu thụ xoài, Tập đoàn Lộc Trời liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa,....); 

Bên cạnh đó, phòng Nông nghiệp & PTNT đang tích cực hỗ trợ các Hợp tác xã, 

doanh nghiệp có đủ tiềm lực để xây dựng và triển khai dự án phát triển vùng 

nguyên liệu ổn định và mô hình liên kết tiêu thụ, phát triển chuỗi giá trị nông 

sản bền vững theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP, ngày 05/7/2018 của Chính phủ 

về “Chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu 

thụ sản phẩm nông nghiệp” và Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND, ngày 

22/7/2019 của UBND tỉnh An Giang “Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ liên 

kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh”. 

Hiện nay, các HTX được hình thành còn rất “non trẻ”; các HTX được hình 

thành và đang trong quá trình “khởi nghiệp” nên chưa thật sự mang lại hiệu quả 

thiết thực. Nên việc tổng kết đánh giá và nhân rộng mô hình chưa thực hiện 

được.Hàng năm, huyện phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Kế hoạch – 

Đầu tư và liên minh HTX tỉnh tổ chức đào tạo, tập huấn các lớp cho HTX 04 

lớp/năm, gồm các nội dung: đào tạo giám đốc, phó giám đốc HTX, kế toán 

HTX, các văn bản pháp luật, chính sách HTX,…. 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRI TÔN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 116/BC-UBND Tri Tôn, ngày 30 tháng 5 năm 2022 
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- Đề nghị huyện cần tổ chức lại sản xuất, quy hoạch từng vùng, lúa, rau 

màu, cây ăn quả (Tân Tuyến, Tà Đảnh); Đề nghị phòng Nông nghiệp – PTNT hỗ 

trợ chuyển dịch cơ cấu cây trồng từ lúa sang cây trồng khác (Tri Tôn). 

+ Hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu cây trồng từ lúa sang cây trồng khác: 

Từ năm 2012, Tỉnh cũng đã ban hành Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 27 tháng 

6 năm 2012 của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh 

An Giang giai đoạn 2012-2020 và tầm nhìn đến năm 2030, Kế hoạch thực hiện 

Chương trình hành động của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp, Đề án tái cơ cấu 

ngành nông nghiệp, mô hình chuỗi liên kết... 

Sở Nông Nghiệp đã xây dựng đề án tái cơ cấu nông nghiệp cho các ngành 

hàng chuổi giá trị của tỉnh gồm lúa, cá, chăn nuôi, cây ăn trái, dược liệu, nấm 

ăn,...  

Đối với huyện Tri Tôn, xác định thế mạnh là sản xuất lúa, chăn nuôi, cây 

ăn trái – dược liệu. Phòng NN đã tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch 

tái cơ cấu nông nghiệp cho các ngành hàng chuổi giá trị, trọng tâm là lúa, chăn 

nuôi, cây ăn trái - dược liệu. Cụ thể: 

+ Đối với lúa: đã quy hoạch 123 tiểu vùng sản xuất, thành lập 19 HTX 

nông nghiệp liên kết sản xuất tập đoàn Tộc Trời, ngoài ra còn liên kết với tập 

đoàn Tân Long, Cty Agimex Kitoku,... đảm bảo tiêu thụ toàn bộ diện tích lúa 

của huyện. 

+ Đối với chăn nuôi: chuyển sang chăn nuôi tập trung quy mô lớn, quy 

hoạch vùng trồng cây thức ăn chăn nuôi. Hiện nay, huyện đã mời gọi đầu tư và 

có nhiều tập đoàn, doanh nghiệp đầu tư lĩnh vực này: Tập đoàn Thaco (chăn 

nuôi heo công nghệ cao), Tập đoàn TH (chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa), HTX 

chăn nuôi bò,.. 

+ Đối với cây ăn trái: quy hoạch vùng ven chân núi, kết hợp trồng xen 

dược liệu. Ngoài sản xuất theo tiêu chuẩn xuất khẩu, còn phục vụ cho phát triển 

du lịch của huyện. 

+ Tổ chức lại sản xuất, quy hoạch từng vùng, lúa, rau màu, cây ăn quả: 

Do địa hình 02 xã Tân Tuyến, Tà Đảnh là vùng trũng nằm trong vùng tứ 

giác long xuyên, thế mạnh là sản xuất lúa. Đối với việc quy hoạch trồng cây ăn 

trái, cần quy hoạch trồng cây ăn trái tập trung cho từng tiểu vùng và cần sự hỗ 

trợ tư vấn kỹ thuật của các nhà khoa học và ngành chuyên môn. Trong thời gian 

tới, Phòng Nông nghiệp sẽ có đề xuất với các ngành chuyên môn của tỉnh, cũng 

như hỗ trợ kỹ thuật của các nhà khoa học. 

- Đề nghị nạo vét kênh Cây Me từ cầu đi bộ đến cầu Cây Me, hiện nay phương 

tiện giao thông đường thủy thường mắc cạn vào mùa khô (Tri Tôn).  

Tuyến kênh này thuộc tỉnh quản lý, UBND huyện ghi nhận và giao phòng 

Nông nghiệp & PTNT tham mưu UBND huyện đề nghị Sở Nông nghiệp & 

PTNT tỉnh hỗ trợ nạo vét. 

- Tổng số nhà nuôi chim yến trên địa bàn huyện là 74 nhà, có 01 nhà được cấp 

phép xây dựng và 03 nhà được chấp thuận địa điểm đầu tư. Vậy còn 70 nhà chưa có 

phép các ngành chức năng có giải pháp gì đối với những nhà chưa cấp phép. Đề 
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nghị các ngành chức năng có hướng giải quyết các nhà nuôi chim yến trên tuyến 

đường chính trong quy hoạch phát triển khu dân cư của thị trấn (Tri Tôn).  

Căn cứ Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh đã ban hành Quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An 

Giang. Theo Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 tại khoản 5 

điều 1 Quy định chuyển tiếp “Các cơ sở nuôi chim yến đã hoạt động trước ngày 

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành nhưng không đáp ứng quy định tại khoản 3 

Điều này được giữ nguyên hiện trạng; không được cơi nới, mở rộng, sử dụng loa 

phóng phát âm thanh và ngừng hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2025. Giao 

Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Đề án sắp xếp cho phù hợp”. Hiện nay UBND 

tỉnh đã ban hành công văn số 1436/UBND-KTN ngày 17/12/2021 về việc triển 

khai Nghị quyết 19/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh và đã 

giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp cơ quan liên quan 

tham mưu UBND tỉnh xây dựng Đề án sắp xếp cơ sở nuôi chim yến theo yêu 

cầu tại khoản 5 điều 1 Nghị quyết 19/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân 

tỉnh.  

- Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp song song dịch bệnh 

trên gia súc. Đề nghị huyện có biện pháp đối với các hộ dân nuôi bò trong nhà 

trên địa bàn huyện (Tri Tôn). 

Chăn nuôi bò là ngành chăn nuôi truyền thống của huyện. Huyện nay, tổng 

đàn bò của huyện đang có chiều hướng giảm sút rõ rệt, hiện còn khoảng 8.407 

con, nguyên nhân xuất phát từ nhiều yếu tố khác nhau như việc khan hiếm 

nguồn thức ăn xanh, sự dịch chuyển lao động động trẻ từ nông thôn về thành thị, 

giá cả con giống quá cao, quá trình nuôi dưỡng đối mặt với nhiều yếu tố nguy cơ 

về dịch bệnh. Do đó có thể thấy, nghề nuôi bò đang đối mặt với nhiều khó khăn, 

thử thách, đăc biệt là trong giai đoạn mà tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn 

đang diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, ngành nông nghiệp cũng đã tham 

mưu nhiều giải pháp, biện pháp để duy trì và phát triển đàn bò của địa phương, 

cụ thể: 

Biện pháp để duy trì và phát triển đàn bò: Phòng đã hỗ trợ, phối hợp cùng 

UBND xã An Tức thành lập HTX chăn nuôi bò An Tức – Tri Tôn nhằm tạo sự 

liên kết, gắn kết giữa các hộ chăn nuôi bò, đưa chăn nuôi bò vào quỹ đạo phát 

triển theo hướng kinh tế hợp tác, gắn vào chuỗi sản xuất và cung ứng sản phẩm. 

Từ đó nâng cao giá trị đàn bò, thu hút thêm được nhiều lao động tham gia vào 

chuỗi cung ứng sản phẩm bò và tạo thương hiệu bò Tri Tôn.  

Biện pháp phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi trong giai đoạn dịch bệnh: 

Đối với những hộ dân nuôi bò trong nhà, đây là loại hình chăn nuôi đã không 

còn phù hợp với xu hướng phát triển chăn nuôi hiện nay, mặc khác việc chăn 

nuôi và sinh hoạt trong cùng 01 không gian tiềm ẩn nhiều yếu tố nguy cơ về việc 

lây nhiễm một số bệnh từ vật nuôi sang người, hoặc từ các vật chủ trung gian 

như ruồi, muỗi, mồng… nên cần thiết phải thay đổi và điều chỉnh, nhưng do đây 

là truyền thống chăn nuôi của người dân nên việc thay đổi cần thiết phải có thời 

gian và định hướng chuyển đổi. Ngành nông nghiệp cũng đang từng bước hướng 

dẫn người dân về việc di dời chuồng trại tách biệt với nhà ở, hình thành 01 

không gian sống sạch sẽ, thoáng mát và 01 không gian chăn nuôi thoáng đãng, 
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sạch sẽ đảm bảo các yếu tố phù hợp cho sự phát triển cho đàn vật nuôi. Ngoài ra, 

hàng năm, ngành chuyên môn cũng thực hiện đầy đủ các đợt tiêm phòng các 

bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như bệnh Lở mồm long móng trên trâu, bò. Vừa 

qua, trên đàn bò của huyện cũng đã phát hiện ra một số cá thể vật nuôi bị nhiễm 

bệnh viêm da nổi cục, đây là loại bệnh dễ lây lang, nhưng cũng đã có vaccin 

phòng bệnh. Để phòng bệnh hiệu quả, trạm Chăn nuôi & Thú y huyện đã tăng 

cường thực hiện tiêm phòng cho tổng đàn bò trện địa bàn huyện. Đến nay tỉ lệ 

tiêm phòng đạt trên 80%. Trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 vẫn còn phức 

tạp, thêm vào đó nhiều bệnh truyền nhiễm khác trên vật nuôi cũng đang có dấu 

hiệu phức tạp, tuy nhiên với sự quan tâm của lãnh đạo các cấp cũng như sự nổ 

lực hết mình của các ngành chuyên môn, chúng ta vẫn có niềm tin sẽ duy trì và 

phát triển đưa ngành chăn nuôi đi qua giai đoạn khó khăn và tiếp tục phát triển. 

- Đề nghị đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi vùng cao phục vụ sản xuất lúa với 

diện tích 370 ha (Núi Tô). 

Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện đã phối hợp Ban QLDA ĐTXD KV và 

địa phương đi khảo sát, tuy nhiên để đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi vùng cao 

phục vụ sản xuất lúa với diện tích 370 ha thì nguồn vốn thực hiện rất lớn, do 

nguồn ngân sách huyện hạn chế nên chưa thể thực hiện công trình này. 

- Đề nghị khảo sát và nạo vét kênh Châu Lăng 2, khu vực ấp An Lộc – 

thuộc đường nước ông Chau Rương (Châu Lăng). 

Ban QLDA ĐTXD khu vực đã khảo sát tuyến kênh Châu Lăng 2, khu vực 

ấp An Lộc – thuộc đường nước ông Chau Rương vẫn chưa đảm bảo nước tưới 

phục vụ sản xuất. Tại vị trí bể hút do lục bình quá nhiều nên ảnh hưởng đến việc 

bơm tưới và Ban đã đề nghị chủ khai thác xử lý, hiện nay đã đảm bảo nguồn 

nước tưới phục vụ sản xuất. 

- Đề nghị nạo vét kênh Huệ Đức (Tân Tuyến). 

Tuyến kênh Huệ Đức thuộc tỉnh quản lý, phòng Nông nghiệp & PTNT đã 

đề nghị Sở NN & PTNT tỉnh khảo sát. 

2. Lĩnh vực công nghiệp, thương mại, đầu tư xây dựng cơ bản, giao 

thông: 

- Hỗ trợ lắp nắp cống thoát nước 03 đoạn: Trước UBND xã An Tức thuộc 

đường Tỉnh lộ 959 với chiều dài 500m; 02 đoạn nhánh (từ điểm đầu bên trái 

đường Tỉnh lộ 959 đến điểm cuối đường vào ô Soài Chék) với chiều dài 500m 

(An Tức).  

  Do nguồn ngân sách huyện hạn chế nên chưa có kinh phí để lắp đặt nắp 

cống các tuyến này. 

- Đề nghị huyện đầu tư mương thoát nước đoạn ô cập chùa Sre-Bưng đến 

hết xóm Kôkavê ấp Phước Bình chiều dài 1000m; nâng cấp ống cống thoát nước 

Ô Chông - Khsách ấp Phước Lợi; hỗ trợ xây kè chống sạt lỡ đối với tuyến 

đường liên ấp Phước An và Phước Bình (điểm đầu Chùa KomPlưng, điểm cuối 

cầu Kôk Kà vê) tổng chiều dài 4.000 m, mỗi bên 2.000m hiện có một số đoạn đã 

bị sạt lỡ (Ô Lâm). 

  Hiện nay huyện đang triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo giai đoạn 2021-2025, yêu cầu UBND xã Ô Lâm rà soát lập danh 
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mục theo thứ tự ưu tiên đề xuất danh mục đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo giai đoạn 2021-2025. 

- Đề nghị hỗ trợ đổ đanl lộ nông thôn ấp An Lộc, Cây Me, Phnôm Pi (Châu 

Lăng). 

Tuyến lộ nông thôn ấp An Lộc, Cây Me (đường GTNT cặp kênh Tám 

Ngàn), Phòng Kinh tế - Hạ tầng đã tham mưu đề nghị Sở Kế hoạch và đầu tư, 

Sở Giao thông vận tải ghi danh mục đầu tư đường đến trung tâm xã, đường liên 

xã chưa được kiên cố hóa- Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hiện nay tỉnh đang xem xét.  

Tuyến đường Phnôm Pi (Châu Lăng):  Hiện nay huyện đang triển khai thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2021-2025, yêu cầu 

UBND xã Châu Lăng rà soát lập danh mục theo thứ tự ưu tiên đề xuất danh mục 

đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2021-2025. 

- Sớm hoàn thành công trình cầu treo ngang qua kênh Tám Ngàn (Châu 

Lăng). 

Công trình cầu treo bắc ngang qua kênh Tám Ngàn nối thị trấn Tri Tôn và 

xã Châu Lăng đã thi công hoàn thành đưa vào sử dụng tháng 12/2021. 

- Nâng cấp tuyến đường giáp ranh xã An Tức và xã Núi Tô; bê tông xi 

măng đoạn từ khu Tà Le đến chùa Cô Mười Một (Núi Tô). 

Tuyến đường ranh 02 xã An Tức và Núi Tô (điểm đầu ĐT.959 điểm cuối 

ĐT.958) đã được nâng cấp láng nhựa mặt đường rộng 5m hiện có một số ổ gà, 

UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng dặm vá, hiện lưu thông bình 

thường. 

Bê tông xi măng đoạn từ khu Tà Le đến chùa Cô Mười Một: Hiện nay 

huyện đang triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai 

đoạn 2021-2025, yêu cầu UBND xã Núi Tô rà soát lập danh mục theo thứ tự ưu 

tiên đề xuất danh mục đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai 

đoạn 2021-2025. 

- Đề nghị huyện xem xét đầu tư bê tông đường quanh hồ Ô Tà Sóc với 

chiều dài khoảng 1,2 km, nhằm quản lý tốt đất công và thu hút khách tham quan 

để phát triển du lịch (Lương Phi). 

  Hiện nay huyện đang triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo giai đoạn 2021-2025, yêu cầu UBND xã Lương Phi rà soát lập danh 

mục theo thứ tự ưu tiên đề xuất danh mục đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo giai đoạn 2021-2025. 

- Đề nghị bê tông hóa đoạn kênh Nam Vĩnh Tế 8 ấp Vĩnh Lộc giáp ranh xã 

Lạc Quới; rãi đá cấp phối bờ kênh Vĩnh Thành 2 (đoạn từ tuyến dân cư Ông Tà 

nối dài đến cầu Vĩnh Thành 2 - T5); cấp phối Nam Vĩnh Tế 7 đến Vĩnh Thành 2 

tạo điều kiện dễ bà con vận chuyển hàng hóa, góp phần phát triển kinh tế của xã 

(Vĩnh Phước). 

  Hiện nay huyện đang triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo giai đoạn 2021-2025, yêu cầu UBND xã Vĩnh Phước rà soát lập 
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danh mục theo thứ tự ưu tiên đề xuất danh mục đầu tư chương trình mục tiêu 

quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2021-2025. 

- Đề nghị huyện quan tâm việc thực hiện các danh mục về xây dựng công 

trình cơ bản trên địa bàn xã còn chậm, cụ thể là trường học và Trạm y tế (Tân 

Tuyến). 

Các công trình trên đã được huyện bố trí vào Kế hoạch vốn trung hạn giai 

đoạn 2021 – 2025. Hiện nay đang trong giai đoạn lập hồ sơ thủ tục để chuẩn bị 

các bước triển khai thi công. 

- Đề nghị phòng Kinh tế - Hạ tầng sớm có kế hoạch khảo sát đề xuất tỉnh 

sớm thực hiện trong năm 2022 về lắp đặt các biển báo giao thông, đèn tín hiệu 

để đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn huyện (Tà Đảnh). 

   Hệ thống biển báo trên các tuyến đường tỉnh phạm vi huyện, Phòng Kinh 

tế - Hạ tầng đã thống kê hệ thống biển báo, đèn tín hiệu đề nghị Sở Giao thông 

vận tải, Ban An toàn giao thông tỉnh xem xét. Hiện nay Ban An toàn giao thông 

tỉnh đã lập hồ sơ thiết kế dự toán để lắp đặt 02 bộ đèn tín hiệu giao thông trên 

tuyến đường tại ngã tư đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa- Nguyễn Trãi- 30/4 và tại 

nút giao ngã ba ĐT.948 với ĐT.955B (dự kiến thi công hoàn thành trong năm 

2022). 

- Đề nghị huyện quan tâm việc đầu tư nâng cấp lộ kênh 10 Châu Phú (Tà 

Đảnh – Tân Tuyến). 

Nâng cấp lộ kênh 10 Châu Phú (Tân Tuyến- Tà Đảnh) là tuyến đường 

ĐH.79 có tổng chiều dài 17,36km, mặt đường rộng 3,5m láng nhựa và BTXM 

(1,0km) hiện đang trong quá trình xuống cấp. Yêu cầu xã rà soát lập danh mục 

theo thứ tự ưu tiên đề xuất danh mục đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo giai đoạn 2021-2025. 

3. Lĩnh vực Tài chính – Ngân sách: 

- Đề nghị huyện sớm phân bổ nguồn vốn thưởng nông thôn mới của xã 

Lương An Trà (1,25 tỷ), để xã đầu tư xây dựng công trình đường giao thông 

nông thôn phục vụ nhân dân vận chuyển hàng hoá được thuận tiện; hỗ trợ kinh 

phí để rãi đá cấp phối đối với tuyến đường kênh Vĩnh Thành 3 và kênh T6 

(Lương An Trà). 

Theo Quyết định số 2554/QĐ-UBND ngày 5/11/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh An Giang về việc phê duyệt phân bổ chi tiết điều chỉnh, bổ sung cuối kỳ kế 

hoạch đầu tư công trung giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh An 

Giang đã ghi vốn cho huyện Tri Tôn để đối ứng các danh mục công trình thuộc 

chương trình mục tiêu quốc “Đối ứng các công trình khác trên 48 xã điểm nông 

thôn mới (Bao gồm vốn thưởng cho mỗi xã)” là 21.808 triệu đồng, trong đó xã 

Lương An Trà được bố trí 3.918 triệu đồng (trong đó có 1 tỷ thưởng) để thực 

hiện cho 8 công trình. Cụ thể: 

BTXM đường nội bộ số 3 CDC: 2017-2018 

BTXM đường nội bộ số 6 CDC (nối dài): 2017-2018 

BTXM đường Cà na: 2018-2020 

BTXM đường chữ U đến kênh Tám ngàn: 2019-2020 
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BTXM đường số 1 cụm lò gạch: 2019-2020 

BTXM đường số 2 cụm lò gạch: 2019-2020 

BTXM đường số 3 cụm lò gạch: 2019-2020 

BTXM đường số 4 cụm lò gạch: 2019-2020 

NCLN đường cầu chữ U đến H7 (đoạn 1): 2019-2020 

Còn đạt trước thời hạn (1 năm - thưởng thêm 250 trđ) sở Kế hoạch và Đầu 

tư tham mưu UBND tỉnh xem xét bố trí trong nguồn vốn sự nghiệp NSTW bố trí 

giai đoạn 2021 – 2025. 

- Sớm phân bổ vốn thực hiện các nguồn vốn mục tiêu Quốc gia về xây dựng 

nông thôn mới, đảm bảo hoàn thành các tuyến đường trong chương trình xây 

nông thôn mới của xã như: Bê tông xi măng đường nối Quốc lộ N1 đến Trạm y 

tế cũ và đường nội bộ cập kênh Vĩnh Tế chiều dài 920m ấp Vĩnh Quới; đường 

nội bộ từ kênh 27 đến cây xăng 63 chiều dài 130m ấp Vĩnh Hòa; đường nội 

đồng Miễu Ông Chín chiều dài 700m ấp Vĩnh Quới; đường bờ nối Quốc lộ N1 

đến đường bờ tây kênh T5 ấp Vĩnh Thuận; nâng cấp mở rộng đường ĐH80 và 

mở rộng đoạn cua nối Quốc lộ N1 ấp Vĩnh Hòa (Lạc Quới). 

Hiện nay, huyện chưa nhận được nguồn vốn phân bổ từ tỉnh nên chưa thể 

phân bổ về cho xã.  

- Hiện nay, do tình hình dịch bệnh, công tác xã hội hóa còn nhiều khó 

khăn, đề nghị huyện ưu tiên nguồn ngân sách cân đối cho việc phòng, chống 

Covid – 19, cấp kinh phí hoạt động cho công tác phòng chống dịch Covid - 19 

cho Trạm y tế xã (Tà Đảnh, Tân Tuyến). 

 Trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid -19, Trung tâm y tế đã thực hiện 

việc cung ứng trang thiết bị, vật tư y tế, test nhanh kháng nguyên COVID -19 

cho các trạm y tế để thực hiện công tác phòng chống dịch covid-19 theo phát 

sinh thực tế tại mỗi địa bàn xã. 

Kinh phí phòng chống dịch là kinh phí không thường xuyên. Vì vậy nơi 

nào có phát sinh thì được trung tâm y tế cung ứng theo thực tế từ nguồn ngân 

sách cấp. 

 + Trạm y tế không được cấp tài khoản riêng để giao dịch các khoản về tài 

chính theo qui định của cấp có thẩm quyền. 

+ Nguồn kinh phí hoạt động của các trạm y tế được Sở y tế  cấp vào tài 

khoản của Trung Tâm y tế với số tiền 60.000.000 đồng/ năm (sáu mươi triệu 

đồng/ năm) được công khai hàng năm. Số tiền được cấp dùng để chi hoạt động 

thường xuyên của trạm và được quyết toán tại phòng tài chính kế toán của trung 

tâm y tế theo đúng qui định. 

- Hiện nay người dân rất bức xúc về nhà xe trong bệnh viện thu tiền giữ xe 

vượt mức quy định 4.000 đồng/lượt. Đề nghị ngành chức năng phải có biện 

pháp xử lý (Tri Tôn). 

Căn cứ Quyết định số 93/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của UBND 

tỉnh An Giang Quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh An Giang, giá 

trông giữ xe mô tô, gắn máy, xe đạp điện ban ngày là 2.000đ/lượt; ban đêm là 

4.000đ/lượt; cả ngày và đêm 6.000đ/lượt.  



8 
 

Hơn nữa, tại mục đ, khoản 3, Điều 6 “Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, 

phường, thị trấn thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện giá dịch vụ 

trông giữ xe theo địa bàn quản lý để kịp thời chấn chỉnh những sai phạm (nếu 

có) của tổ chức, cá nhân có hoạt động dịch vụ trông giữ xe”. Do đó, đề nghị thị 

trấn Tri Tôn tăng cường công tác quản lý trong thời gian tới. 

- Đề nghị ngân hàng Agribank bố trí mở rộng thêm cây ATM tại xã Lương 

An Trà vì tại đây có cụm công nghiệp và nông dân có nhu cầu rất cao. Hiện nay, 

rút tiền phải đến thị trấn Tri Tôn (Lương An Trà). 

Ngân hàng Agribank chi nhánh Tri Tôn xin tiếp thu ý kiến đại biểu và sẽ đề 

xuất kiến nghị Agribank Việt Nam bổ sung thêm máy ATM để lắp đặt những địa 

điểm thuận lợi cho người dân cũng như đảm bảo công tác an toàn tài sản nhà 

nước theo quy định. 

4. Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường: 

- Đề nghị huyện sớm có chủ trương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

các cụm tuyến dân cư để xã dễ quản lý đất đai trên địa bàn 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 rà soát hiện trạng thì các cụm, tuyến dân cư trên địa bàn xã 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.... Tuy nhiên hồ sơ pháp lý liên quan việc 

thực hiện các cụm, tuyến dân cư đã bị thất lạc nên gây khó khăn cho công tác rà 

soát đối chiếu (sơ đồ bố trí nền, danh sách xét duyệt đối tượng thủ hưởng, lai 

thu tiền ..). Hiện 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 trên địa bàn toàn huyện trong đó có xã 

Lương An Trà, tuy nhiên do cụm tuyến dân cư trên địa bàn huyện chưa được 

cấp giấy chứng nhận nhiều, vì vậy công tác đo đạc hiện trạng làm cơ sở thiết kế 

bản đồ phân lô và lập bản đồ địa chính bổ sung sẽ được thực hiện ưu tiên cho 

những cụm, tuyến đạt các tiêu chí theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên & Môi 

trường. 

- Đề nghị huyện sớm có chủ trương xử lý tuyến dân cư ấp Ninh Phước, 

Trung tâm Phát triển quỹ đất của huyện trả lời tuyến dân cư này vi phạm hành 

lang đường bộ và đường thủy, nên không đề xuất bán giá linh hoạt được (Lương 

An Trà). 

Vừa qua, Trung tâm Phát triển quỹ đất đã đi khảo sát tuyến dân cư ấp Ninh 

Phước để lập phương án khai thác bán đấu giá, tuy nhiên qua khảo sát, tuyến 

dân cư ấp Ninh Phước vi phạm hành lang đường bộ và đường thủy nên không 

đủ điều kiện lập phương án khai thác, do đó tuyến dân cư này không lập phương 

án bán đấu giá được.  

- Đề nghị huyện sớm giải quyết dứt điểm các vụ việc trùng thửa trên địa 

bàn xã, đề nghị các ngành có liên quan có văn bản báo cáo tiến độ và thời gian 

giải quyết cụ thể; cần phân định rõ trách nhiệm theo chuyên môn, nghiệp vụ để 
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xử lý tránh tình trạng tồn động kéo dài nhiều năm gây ảnh hưởng đến kinh tế và 

đời sống người dân (Tà Đảnh, Tân Tuyến). 

Việc sử dụng đất trùng thửa (thửa đất của người này đang canh tác nhưng 

dữ liệu hồ sơ địa chính lại cấp GCN QSD đất cho người khác - còn gọi là sử 

dụng đất sai vị trí). 

Đây là khó khăn mang tính chất đặc thù của huyện do nhiều yếu tố lịch sử 

để lại và để tháo gỡ những khó khăn trên Sở TNMT An Giang đã có Hướng dẫn 

số 117/STNMT-VPĐKĐĐ ngày 17/01/2017 về việc xử lý khó khăn, vướng mắc 

trong đăng ký đất đai.  

Tại Mục 7 của Hướng dẫn có nêu cụ thể trách nhiệm của từng cơ quan 

trong phối hợp thực hiện đối với trường hợp sự dụng đất sai vị trí. 

Tuy nhiên, trong tổ chức thực hiện gặp không ít khó khăn, công tác xác 

minh quá trình sử dụng đất đòi hỏi phải phối hợp với nhiều thành phần để xác 

minh (những người sử dụng đất có liên quan), nhưng khi xác minh thì không tìm 

được người sử dụng đất liên quan, hoặc tìm được người sử dụng đất liên quan 

thì không hợp tác, hoặc người sử dụng đất liên quan ở xa hẹn nhiều lần nhưng 

không gặp được, .... Từ đó, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hồ sơ thủ tục 

hành chính cho người dân. Đó là những khó khăn khách quan không mong 

muốn rất mong được sự chia sẽ của người dân, khi những người sử dụng đất có 

liên quan hợp tác và có ý kiến phối hợp xác minh thì Văn phòng Đăng ký đất đai 

chi nhánh Tri Tôn sẽ thực hiện hồ sơ cấp GCN QSD đất theo đúng quy định cho 

người dân.  

Để có cơ sở giải quyết đề nghị địa phương báo cáo cụ thể từng trường hợp 

về phòng Tài nguyên – Môi trường để nắm rõ nguyên nhân trùng thửa sẽ có 

hướng dẫn thực hiện theo quy định. 

- Đề nghị huyện sớm có chủ trương giao đất có thu tiền hoặc cho thuê lâu 

dài đối với đất Quân khu (ấp Cây Gòn) để bà con an tâm sản xuất ổn định lâu 

dài (Lương An Trà). 

Do đất Quân khu (ấp Cây Gòn) không thuộc nguồn đất sạch nên không thể 

thực hiện giao đất hay cho thuê được. 

5. Lĩnh vực Điện - Nước: 

- Đề nghị hạ thế bình điện, nâng cấp hệ thống điện của trường tiểu học và 

THCS Vĩnh Phước, hiện nay nguồn điện quá tải, bị ngắt đoạn liên tục không đủ 

để sử dụng cho 68 bộ máy vi tính khi trực tiếp giảng dạy cho học sinh (Vĩnh 

Phước). 

Danh mục trên đang chờ các Sở ban ngành tỉnh xem xét bố trí nguồn vốn. 

Ngoài ra, để đảm bảo nguồn điện cấp cho người dân và các khách hàng trên, Xí 

nghiệp Điện Nước Tri Tôn đã lắp thêm 1 trạm biến áp mới công suất 1x50 kVA, 

hiện nay khu vực này đã đảm bảo nguồn điện sử dụng.  

- Đề nghị huyện có chính sách hỗ trợ ưu đãi đối với cơ sở cung cấp nước 

sinh hoạt tư nhân, nhằm khuyến khích cơ sở nâng cao công suất đảm bảo phục 

vụ tốt nhu cầu nước sinh hoạt cho người dân 03 ấp An Thành, An Nhơn và Tà 

Miệt vào mùa khô (Lương Phi). 
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Huyện không có thẩm quyền quyết định chính sách hỗ trợ ưu đãi cho doanh 

nghiệp nói chung và cơ sở cung cấp nước sinh hoạt nói riêng. Tuy nhiên, huyện 

có thể hỗ trợ, hướng dẫn cho các cơ sở cấp nước này các điều kiện, thủ tục để 

được ưu đãi theo Quyết định 131/2009/QĐ-TTg ngày 02/11/2009 của Thủ tướng 

Chính phủ khi có đầy đủ thông tin.  

II. Lĩnh vực Văn hoá – Xã hội: 

1. Lĩnh vực Lao động việc làm - An sinh xã hội: 

- Đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội có kế hoạch cho vay vốn đối với 

các hộ kinh doanh mua bán nhỏ do ảnh hưởng của dịch Covid - 19 (Ba Chúc); 

Có phương án cho vay mở rộng thêm cho các hộ có nhu cầu cần vốn phát triển 

kinh tế (Tà Đảnh, Tân Tuyến).  

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 

23/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, để hỗ trợ kịp thời vốn vay cho người sử 

dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Ngân hàng 

Chính sách xã hội huyện Tri Tôn đang triển khai chính sách cho vay người sử 

dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất, kinh doanh 

như sau: 

a. Đối tượng vay vốn: người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng 

việc và người sử dụng lao động vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất (sau đây 

gọi chung là khách hàng). 

b. Điều kiện vay vốn: 

- Đối với khách hàng vay vốn trả lương ngừng việc: Có người lao động làm 

việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến tháng liền kề 

trước thời điểm người lao động ngừng việc, phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục 

trở lên trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022 

- Đối với khách hàng vay vốn trả lương cho người lao động khi phục hồi 

sản xuất, kinh doanh: khách hàng phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian 

từ 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022; có người lao động làm việc theo hợp đồng 

đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn; có 

phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh;  

c. Mục đích sử dụng vốn vay: 

Vốn vay được khách hàng sử dụng để trả lương cho người lao động ngừng 

việc, trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất, kinh doanh theo chính 

sách hỗ trợ của Chính phủ quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP. 

d. Về mức cho vay: 

Khách hàng được vay vốn một hoặc nhiều lần để trả lương ngừng việc, trả 

lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất với thời gian tối đa 03 

tháng/người lao động. 

e. Lãi suất cho vay: Lãi suất cho vay: 0%/năm (không phần trăm); Lãi suất 

nợ quá hạn: 12%/năm. 

f. Thời hạn cho vay: Thời hạn cho vay khách hàng thỏa thuận với Ngân 

hàng Chính sách và dưới 12 tháng, kể từ ngày giải ngân món vay đầu tiên. 
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Bên cạnh đó, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện đã và đang 

triển khai các chương trình tín dụng chính sách theo các Quyết định của Thủ 

tướng Chính phủ đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu, 

đủ điều kiện vay vốn để sản suất, kinh doanh. Một số chương trình cụ thể như 

sau:  

- Hộ nghèo, Hộ nghèo, Hộ mới thoát nghèo, Lao động thuộc chương trình 

Giải quyết việc làm: mức vay tối đa 100 triệu đồng không phải thế chấp tài sản. 

- Hộ Sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, Thương nhân vúng khó khă: tối 

đa 50 triệu đồng không phải thế chấp tài sản, trên 50-100 triệu đồng phải thế 

chấp tài sản. 

Tùy ngành nghề, phương án sử dụng vốn vay, người vay viết giấy đề nghị 

vay vốn gửi Tổ Tiết kiệm & vay vốn để bình xét cho vay với mức vay hợp lý 

theo phương án xin vay vốn của người vay. Đề nghị các xã, thị trấn chủ động 

thực hiện bình xét cho vay đối với các đối tượng có nhu cầu, đủ điều kiện trên 

cơ sở chỉ tiêu kế hoạch được Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH 

huyện giao về xã, thị trấn hàng năm. 

Từ đầu năm 2022, Ngân hàng CSXH tỉnh đã giao tạm ứng vốn 2% các 

chương trình để thực hiện cho vay và đến tháng 3/2022, Trương ban Đại diện 

HĐQT NHCSXH tỉnh đã có quyết định số 10/QĐ-BĐDHĐQT ngày 24/03/2022 

giao chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2022 cho huyện Tri Tôn với tổng nguồn vốn 

các chương trình tăng 31.700 triệu đồng so với năm 2021. Bên canh đó ngân 

sách huyện đã ủy thác qua Ngân hàng CSXH huyện 1.500 triệu đồng để thực 

hiện cho vay các đối tượng theo quy định của UBND huyện.  

Trên cơ sở nguồn vốn tăng trưởng được giao, Ngân hàng CSXH huyện đã 

tham mưu Trưởng ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện giao chỉ tiêu kế 

hoạch tín dụng năm 2022 cho các xã, thị trấn và đã chủ động phối hợp với các 

xã, thị trấn tổ chức giải ngân kịp thời đến các đối tượng thu hưởng. Đến ngày 

26/05/2022 đã giải ngân các nguồn vốn tăng 31.900 triệu đồng so với năm 2021, 

đạt 96,08% kế hoạch tăng trưởng nguồn vốn được tỉnh và huyện giao.   

- Hiện tại Công ty SamHô ở Bình Hòa cần nguồn lao động rất lớn. Đề nghị 

huyện hỗ trợ liên hệ Công ty để giải quyết việc làm cho lao động địa phương 

(Tà Đảnh, Tân Tuyến). 

- Qua trao đổi với Công ty TNHH An Giang Samho ở Bình Hòa chưa có 

nhu cầu tuyển dụng thêm lao động làm việc tại khu công nghiệp Bình Hòa. Mặt 

khác để giải quyết việc làm cho người lao động nhằm khai thác tối đa tiềm năng, 

lợi thế và phát huy thế mạnh nguồn lực lao động trên địa bàn; tạo nguồn thu 

nhập ổn định cho người lao động, góp phần giảm nghèo bền vững; giảm tỷ lệ lao 

động thất nghiệp nhằm đảm bảo ổn định tình hình an ninh, trật tự xã hội trên địa 

bàn huyện. Phòng LĐ-TB&XH huyện đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc 

làm tỉnh An Giang và công ty TNHH ELITE Long Thành tổ chức tư vấn việc 

làm cho 186 người lao động ở 15 xã, thị trấn nhằm cung cấp thông tin, tạo cơ 

hội việc làm cho người lao động nắm bắt đầy đủ kịp thời các chính sách, thông 

tin của công ty, doanh nghiệp về nhu cầu tuyển dụng của công ty. Tạo điều kiện 

thuận lợi để công ty, doanh nghiệp và người lao động trực tiếp trao đổi thông tin 
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về việc làm thu nhập, hài hòa đáp ứng nhu cầu giữa nhà tuyển dụng và người lao 

động. 

- Ngoài ra nhằm phổ biến kịp thời, đầy đủ cho người lao động về chủ 

trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực đưa lao 

động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (gọi tắt là xuất khẩu lao động). 

Giúp cho người lao động tìm kiếm những thị trường có thu nhập cao, phù hợp 

với điều kiện của người lao động; phòng ngừa rủi ro không đáng có đối với 

người lao động khi tham gia làm việc ở nước ngoài; nâng cao trách nhiệm của 

các cấp, các ngành, đoàn thể, trong công tác tuyên truyền, vận động người dân 

tích cực tham gia đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và làm việc ngoài tỉnh 

đạt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. UBND huyện đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ 

Việc làm tỉnh An Giang tổ chức 02 buổi hội nghị tư vấn giải quyết việc làm và 

đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động cho 

khoảng 320 người (trong đó có 44 sinh viên trường TC Nghề DTNT An Giang 

và 276 người lao động ở 15 xã, thị trấn). 

- Đề nghị huyện ưu tiên nguồn vốn cho công tác xóa đói giảm nghèo của 

xã, tạo điều kiện cho xã hoàn thành các chỉ tiêu nông thôn mới theo đúng lộ 

trình năm 2023 (Lạc Quới). 

Đối với xã Lạc Quới theo lộ trình năm 2023 đạt xã Nông thôn mới. Qua kết 

quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo cuối năm 2021, số hộ nghèo là 62 hộ chiếm tỷ 

lệ 6,19%; hộ cận nghèo 178 hộ chiếm tỷ lệ 17,78% (theo chuẩn nghèo 2021-

2025). Phòng Lao động - TBXH huyện đã nắm chỉ số thiếu hụt dịch vụ xã hội 

cơ bản của hộ nghèo và hộ cận nghèo của Xã Lạc Quới.  

Mặt khác Phòng Lao động - TBXH huyện đang tham mưu UBND huyện 

xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai 

đoạn 2021 - 2025, trong đó có đề nghị các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch thực 

hiện và Biểu Tổng hợp dự án, kinh phí Chương trình gửi về Phòng. Sau khi 

hoàn chỉnh Kế hoạch gửi về Sở Lao động - TBXH tỉnh. 

 Khi có văn bản phân bổ kinh phí về huyện, Phòng Lao động - TBXH sẽ 

tham mưu Thường trực UBND huyện hỗ trợ mô hình giảm nghèo cho đối tượng 

hộ nghèo, cận nghèo xã Lạc Quới để góp phần giảm nghèo bền vững để tạo điều 

kiện cho xã hoàn thành tiêu chí nông thôn mới theo đúng lộ trình năm 2023. 

2. Lĩnh vực Giáo dục – Đào tạo: 

- Đề nghị huyện sớm đầu tư cơ sở vật chất cho trường Tiểu học “A” Lương 

Phi theo lộ trình được công nhận đạt chuẩn Quốc gia năm 2021 (Lương Phi).  

Vừa qua, Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện đã sử dụng nguồn vốn sự 

nghiệp giáo dục xây dựng thêm 02 phòng học; cải tạo 03 phòng học và xây dựng 

hệ thống thoát nước cho trường. Bên cạnh đó, nhà trường cũng sử dụng vốn 

trường để xây dựng thêm nhà xe học sinh, trồng cây xanh tôn tạo thêm cảnh 

quang sư phạm.  

- Đề nghị huyện đánh giá hiệu quả việc dạy và học trực tuyến, chất lượng 

không kiểm chứng được; cần có kế hoạch, giải pháp kiểm tra chất lượng của 

việc dạy và học trực tuyến (Tà Đảnh, Tân Tuyến).  
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        Qua khảo sát trực tuyến học kì I tháng 2 năm 2022 kết quả như sau: 

 Sĩ số Tổng số HS có KQĐG Tỉ lệ 

I. Kết quả học tập 12.999 12.030 92,54% 

Hoàn thành tốt  3.749 31,16% 

Hoàn thành  6.504 50,03% 

Chưa hoàn thành  1.777 18,18% 

Căn cứ Công văn số 929/SGDĐT-GDMN-GDTH ngày 15 tháng 04 năm 

2022 của Sở GDĐT An Giang về việc hướng dẫn mở rộng thời gian, hình thức 

dạy học trực tiếp và hoạt động bán trú đối với cấp tiểu học. UBND huyện đã ban 

hành Công văn số 426/UBND-VX, ngày  06/5/2022 về việc mở rộng thời gian, 

hình thức dạy học trực tiếp và hoạt động bán trú cấp tiểu học năm học 2021-

2022, theo đó học sinh được học trở lại bình thường ngay cả 2 buổi trên ngày và 

bán trú từ ngày 9/5/2022. 

Ngoài ra, Phòng Giáo dục – Đào tạo cũng đã triển khai các giải pháp dạy 

và học phù hợp trong giai đoạn dịch bệnh như nâng cao trình độ tin học, quay 

video cho các lớp, gửi bài cho học sinh, các em được học qua truyền hình, hiện 

nay đã triển khai cho các đơn vị quyết định số 595/QĐ-UBND, ngày 25 tháng 3 

năm 2022. Quyết định điều chỉnh Khung Kế hoạch thời gian năm học 2021-

2022 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh 

An Giang, theo quyết định này thời gian kết thúc năm học sẽ được kéo dài đến 

trước ngày 30/6/2022 cấp THCS (riêng Khối 9, Khối 12: Trước ngày 

31/5/2022); cấp mầm non và tiểu học đến trước ngày 29/7/2022.  

3. Lĩnh vực Y tế: 

- Đề nghị huyện đầu tư trang thiết bị như: giường bệnh, máy móc … phục 

vụ công tác điều trị dịch bệnh Covid – 19 tại Trạm y tế xã (Tà Đảnh). 

Trung tâm Y tế Tri Tôn đã khảo sát nhu cầu về số lượng giường cần có tại 

các Trạm Y tế trong công tác điều trị bệnh Covid-19 tại Trạm Y tế. Tổng số nhu 

cầu là 189 giường cho toàn thể các Trạm Y tế, từ đó Trung tâm Y tế đã làm Tờ 

trình số 771/TTr-TTYT ngày 26/11/2021 gởi cho Huyện đội Tri Tôn và đã được 

Ban Lãnh đạo đồng ý cho mượn 189 giường. Huyện đội sẽ chở các giường nêu 

trên đến cho các Trạm Y tế để sử dụng điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Trạm Y 

tế. 

Về trang thiết bị, máy móc, thuốc: Trung tâm Y tế đã cấp cho các Trạm mỗi 

Trạm là 09 máy tạo Ôxy (và sẽ cấp thêm 01 máy nửa cho mỗi Trạm); 07 máy đo 

SPO2; 10 nhiệt kế thuỷ ngân. 

+ Đã cấp các gói thuốc A, thuốc B theo nhu cầu của Trạm, khi sử dụng gần 

hết thì lên lãnh tiếp tục. 

+ Cấp cho mỗi Trạm 02 bình Ôxy lớn (cũ 01, mới 01) và 02 bình Ôxy nhỏ 

để tiện việc chăm sóc bệnh nhân tại nhà. 
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+ Trên các xe hồng của Trạm Y tế lưu động đều có hệ thống Ôxy bình để 

cho bệnh nhân thở khi chuyển viện. 

 - Đề nghị huyện phân cấp nguồn kinh phí hoạt động Trạm y tế xã về xã 

quản lý (Tân tuyến). 

Trạm y tế không được cấp tài khoản riêng để giao dịch các khoản về tài 

chính theo qui định của cấp có thẩm quyền. 

Nguồn kinh phí hoạt động của các Trạm y tế được Sở y tế cấp vào tài 

khoản của Trung Tâm y tế với số tiền 60.000.000 đồng/năm được công khai 

hàng năm. Số tiền được cấp dùng để chi hoạt động thường xuyên của trạm và 

được quyết toán tại phòng Tài chính kế toán của Trung tâm y tế theo đúng qui 

định. 

4. Lĩnh vực Truyền thanh: 

- Hỗ trợ nâng cấp, sửa chữa hệ thống loa phát thanh của xã (An Tức). 

Từ năm 2009 đến nay Đài truyền thanh huyện đã đầu tư hệ thống truyền 

thanh cho xã An Tức 9.950m dây truyền thanh và 62 loa phát thanh, 2 máy tăng 

âm, 1 máy vi tính, 1 máy ghi âm, 1 mixer âm thanh... cùng nhiều trang thiết bị 

khác. Do năm 2022, Đài Truyền thanh huyện không được phân bổ nguồn kinh 

phí cho việc thực hiện đầu tư, nâng cấp mới hệ thống dây loa truyền thanh cho 

các xã, thị trấn nên đơn vị không đảm bảo được kinh phí để thực hiện. Đài 

truyền thanh huyện đã cử cán bộ kỷ thuật khắc phục, sửa chữa các hư hỏng của 

hệ thống truyền thanh được trang bị của các xã, thị trấn để đảm bảo công tác 

tuyên truyền được thông suốt  . 

- Hỗ trợ lắp đặt thêm các loa phát thanh phủ sóng rộng hơn trên địa bàn 6 

ấp, phục vụ cho công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid - 

19 của xã (Ô Lâm). 

Do năm 2022 Đài Truyền thanh huyện không được phân bổ nguồn kinh phí 

cho việc thực hiện đầu tư, nâng cấp mới hệ thống dây loa truyền thanh cho các 

xã, thị trấn nên đơn vị không đảm bảo được kinh phí để thực hiện. Đài truyền 

thanh huyện đã cử cán bộ kỷ thuật khắc phục, sửa chữa các hư hỏng của hệ 

thống truyền thanh được trang bị của các xã, thị trấn để đảm bảo công tác tuyên 

truyền được thông suốt. 

- Đề nghị huyện hỗ trợ kinh phí mua mới 01 máy tăng âm tại xã do máy 

hiện nay đã cũ xuống cấp và hư hỏng; hỗ trợ 2.800m dây loa ấp Tô Thủy, 10 cái 

biến áp sử dụng cho ấp Tô Trung và Tô Thuận (Núi Tô).  

Năm 2021 Đài truyền thanh huyện Tri Tôn đã đầu tư cho xã Núi Tô 

2.000m dây truyền thanh, 10 loa, 1 máy tăng âm và các thiết bị kèm theo trị giá 

trên 80 triệu đồng. Xã cũng đã bố trí lắp đặt tại ấp Tô Hạ xã Núi Tô. 

Do năm 2022, Đài Truyền thanh huyện không được phân bổ nguồn kinh 

phí cho việc thực hiện đầu tư, nâng cấp mới hệ thống dây loa truyền thanh cho 

các xã, thị trấn nên đơn vị không đảm bảo được kinh phí để thực hiện. Đài 

truyền thanh huyện đã cử cán bộ kỷ thuật khắc phục, sửa chữa các hư hỏng của 

hệ thống truyền thanh được trang bị của các xã, thị trấn để đảm bảo công tác 

tuyên truyền được thông suốt 
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III. Quản lý Nhà nước: 

- Đề nghị huyện sớm cấp bảng số nhà cho người dân thuận tiện liên hệ (Tri 

Tôn). 

Căn cứ Quyết định số 65/2019/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của UBND 

tỉnh An Giang Ban hành Quy định đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh 

An Giang và Quyết định số 23/2021/QĐ- UBND ngày 14/5/2021 của UBND 

tỉnh An Giang Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh số và gắn biển 

số nhà trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 

65/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Hiện nay, UBND huyện đã giao cho 

Phòng Kinh tế - Hạ tầng phối hợp với UBND các xã, thị trấn xây dựng phương 

án, kế hoạch trình UBND huyện.  

Trên đây là báo cáo Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của đại biểu 

HĐND huyện 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. 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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