
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
HUYỆN TRI TÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 67 /BC-HĐND Tri Tôn, ngày 24 tháng 11 năm 2022

BÁO CÁO
Tổng họp ý kiến thảo luận Tổ đại biểu HĐND huyện 

trước kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân huyện

Căn cứ Hướng dẫn số 02/HD-HĐND ngày 03 tháng 11 năm 2022 của 
Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện về việc hướng dẫn họp và thảo 
luận Tổ đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp cuối năm 2022. Các Tổ đại biểu 
HĐND huyện tiến hành họp Tổ đại biểu HĐND huyện tại 04 cụm (Xã An Tức, 
Lạc Quới, Tà Đảnh, Lương An Trà) với thành phần tham dự: Thường trực HĐND, 
lãnh đạo các Ban HĐND huyện, đại biếu HĐND huyện, lãnh đạo cấp xã: Thường 
trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN và Trưởng các Ban HĐND, ngành 
đoàn thể xã, thị trấn; đóng góp các ý kiến như sau:

A. CẤP TỈNH:
- Đe nghị tỉnh xem xét kiến nghị Trung ương nâng định mức hỗ trợ cất mới 

và sửa chữa nhà tình nghĩa cho đối tượng gia đình chính sách (thị trấn Ba Chúc).
- Đồ nghị tỉnh kiến nghị Trung ương nâng cấp tuyến Quốc lộ NI hiện đã 

xuống cấp: Đoạn từ UBND xã Lạc Quới huyện Tri Tôn đến cổng chào xã Vĩnh 
Gia huyện Tri Tôn và đoạn cuối ấp Vĩnh Phú, xã Lạc Quới huyện Tri Tôn đến 
giáp xã An Nông huyện Tịnh Biên (Vĩnh Gia, Lạc Quới).

- Đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang bổ sung thêm 01 chức danh 
Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã đối với các xã loại 2 (Vĩnh Phước).

- Đề nghị tỉnh hỗ trợ thẻ Bảo hiểm y té cho Đội dân phòng và lực lượng 
Dân quân tại cho, Dân quân cơ động ở các ấp, an tâm khi tham gia giữ gìn an ninh 
trật tự tại cơ sở (Vĩnh Gia).

- Đề nghị HĐND tỉnh quan tâm chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 
Hội đặc thù: Chữ Thập đỏ và Hội Người cao tuổi (Tà Đảnh).

- Đề nghị có chính sách hỗ trợ các Họp tác xã được vay vốn tín chấp tạo 
điều kiện cho các Họp tác xã có nguồn vốn lớn hoạt động lâu dài, duy trì và phát 
triển (Lương An Trà).

- Đề nghị ngành điện đưa giá quy định chung cho việc sử dụng điện nông 
nghiệp, đảm bảo cho các trạm bơm điện phục vụ sản xuất nông nghiệp được thuận 
lợi hơn (Hiện một sô Trạm bơm điện hiện đang ngừng hoạt động, do điện quy 
định giá bậc thang) (Lương An Trà).

- Đe nghị đơn vị thi công công trình hồ Ô Thum đẩy nhanh tiến độ thi công 
đế công trình sớm hoàn thành đưa vào sử dụng nhằm phát triển du lịch và phục 
vụ tưới tiêu của bà con nông dân (ô  Lâm).
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- Đường tỉnh 959 hiện nay đã được thi công dặm vá, tuy nhiên một số mặt 
cống trên tuyến đường này là 6m. Đề nghị mở rộng thêm mặt cống lên 8m để bằng 
với nên, mặt Đường tỉnh 959 (An Tức).

- Đề nghị tỉnh làm việc với Bến xe buýt tăng chuyến, tăng thời gian hoạt 
động đưa, đón học sinh đi học và ra về tuyến huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang 
- xã Vĩnh Gia - xã Lạc Quới -  thị trấn Ba Chúc huyện Tri Tôn (hiện nay chỉ có 02 
chuyến từ 5 giờ 30 phút đến 6 giờ 30 phút, chưa đáp ứng nhu cầu các em học sinh 
ả xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành và xã Vĩnh Gia, xã Lạc Quới đang học tại 
Trường THPT thị trấn Ba Chúc) (Vĩnh Gia).

- Đe nghị tỉnh sớm giải quyết dút điểm vụ tranh chấp khu hành chính cũ 
của ƯBND xã Tà Đảnh (đại biểu huyện Tổ số 8).

B. CẤP HUYỆN:
I. ĐÓNG GÓP BÁO CÁO:
1. Đóng góp Báo cáo số 296/BC-UBND ngày 03/11/2022 của UBND 

huyện về tình hình kinh tế xã hội năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 
2023:

1.1 Kết quả năm 2022:
- Báo cáo kết quả thực hiện cần đánh giá sát với thực tế; Có giải pháp thực 

hiện: chủ đề “Năm 2022 là năm cải cách hành chính” vẫn chưa có kết quả nổi bật.

- Cần thống nhất giữa Chỉ tiêu và số liệu (Cụ thể: Tỷ lệ lao động qua đào 
tạo: Trong bảng số liệu ước thực hiện đên cuôi năm là 38,71% tuy nhiên trong sô 
liệu báo cáo mục 4 (trang 10) là 40,69%).

- Số liệu tỷ lệ giảm nghèo chưa thống nhất giữa 02 báo cáo của UBND 
huyện (Báo cáo số 269/BC-UBND ngày 03/11/2022 và Báo cáo số 275/BC- 
UBND ngày 03/11/2022).

- Việc xây dựng nhà yến trên địa bàn huyện cần đánh giá hiệu quả về mặt 
kinh tế, trên cơ sở đó đánh giá tác động như thế nào đối với môi trường và có giải 
pháp cụ thể trong quản lý mô hình trên (Đại biểu huyện Tố số 8).

- Hiện nay có một số lao động trong và ngoài tỉnh đang gặp khó khăn trong 
việc làm, các Công ty, Xí nghiệp xảy ra tình trạng thiếu nguyên liệu, từ đó lao 
động bị dôi dư, cần có giải pháp giải quyết việc làm trong thời gian tới (Đại biếu 
huyện Tổ số 8).

1.2 Chỉ tiêu:
+ Tỷ lệ che phủ rừng năm 2022 đạt 37,88% nhưng chỉ tiêu năm 2023 là 

37%, giảm so với năm 2022.
1.3 Phưong hưóng, nhiệm vụ năm 2023:
- Trong năm 2023 cần đề ra các giải pháp cụ thể để khắc phục các khó khăn 

theo đánh giá của UBND huyện năm 2022.
- Đối với phần giải pháp nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 cần bổ sung thêm 

các nội dung:
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+ BỔ sung thêm các giải pháp cụ thể để gắn với thực hiện lộ trình các xã 
Nông thôn mới và Nông thôn mới nâng cao, trong đó có xã Lạc Quới (hiện nay 
chưa đề cập).

+ Bổ sung giải pháp cụ thể để thực hiện Chỉ tiêu “Tỷ lệ cơ quan Nhà nước 
các cấp đạt chính quyền điện tử (năm 2023 mục tiêu đạt 90%).

+ Đề nghị từng chỉ tiêu năm 2023 cần gắn với từng giải pháp thực hiện cụ 
thể.

2. Đối với các báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri và 
ý kiến thảo luận Tổ đại biểu trưóc kỳ họp thử 4 (Báo cáo số 274/BC-UBND 
và Báo cáo số 276/BC -UBND ngày 03/11/2022)

- Đề nghị UBND huyện khi giao cho các ngành có liên quan phụ trách giải 
quyết cần đề ra lộ trình cụ thể để thực hiện.

II. ĐÈ XUẤT, KIẾN NGHỊ:
1. Lĩnh vực kinh tế:
1.1 Lĩnh vực Nông, lâm, thuỷ sản:
- Xã Lê Trì có những tiềm năng thế mạnh về du lịch sinh thái, đề nghị huyện 

bổ sung xã Lê Trì quy hoạch phát triển du lịch sinh thái (Lê Trì).
- Đề nghị xây dựng hệ thống thủy lợi vùng cao xã Núi Tô (Núi Tô).

- Đề nghị huyện quan tâm, tăng cường phát triển nông nghiệp trồng lúa 
ST25, nhân rộng mô hình nhằm đem lại lợi nhuận cao cho nông dân (Đại biểu Tổ 
8).

- Đe nghị huyện sớm khảo sát, có giải pháp khắc phục đoạn kênh Tám Ngàn 
từ câu Tha La đên giáp xã Lương Phi bị sạt lỡ nghiêm trọng (Châu Lăng).

1.2 Lĩnh vực công nghiệp, thương mại, đầu tư xây dựng cơ bản, giao 
thông:

- Đề nghị Ban An toàn giao thông huyện thực hiện lắp camera giao thông 
đê vừa phục vụ giám sát giao thông vừa giám sát an ninh (thị trấn Ba Chúc).

- Tiếp tục đề nghị Phòng Kinh tế - Hạ tầng sớm triển khai thực hiện việc 
cấp biển số nhà cho người dân trên địa bàn huyện (thị trấn Ba Chúc).

- Đề nghị huyện khảo sát, sửa chữa, nâng cấp mở rộng chợ Cây Me xã Châu 
Lăng, hiện đang xuống cấp (xã Châu Lăng).

- Đề nghị huyện quan tâm nâng cấp sửa chữa đoạn đường ĐH79 hiện đang 
xuống cấp (từ cầu số 10 xã Tà Đảnh giáp xã Tân Tuyến) (Tân Tuyến).

- Đề nghị nâng cấp, sửa chữa Văn phòng ấp Phước Bình và ấp Phước Lộc 
xã ô  Lâm (Ô Lâm).

- Đồ nghị đầu tư Chợ xã Lê Trì; xây dựng mới trụ sở Công an xã Lê Trì đã 
xuống cấp (Lê Trì).



4

- Đề nghị nâng cấp, mở rộng Hội trường UBND xã Lương An Trà đã xuống 
câp, diện tích nhỏ không đảm bảo cho sô lượng tham dự các cuộc họp lớn (Lương 
An Trà).

- Đề nghị bê tông xi măng đường vào chùa Cô 11; Sớm thi công đường vào 
ấp Tô Thuận với chiều dài 800m ngang 8m (Núi Tô).

- Đề nghị khôi phục lại tuyến đường từ chùa Wach Ong đến Kênh 24 An 
Lập, xã Lê Trì (Lê Trì).

- Đề nghị huyện san lắp mặt bằng phía sau Ban chỉ huy Quân sự xã (Vĩnh 
Phước).

- Đề nghị xây dựng mới cầu Kênh T5 (Vĩnh Thành 2 -  T5) và cầu bờ Tây 
Vĩnh Thành 2 (Vĩnh Phước).

- Đề nghị xây mới cống hở Kênh 9; Nâng cấp, sửa chữa cống hở nam Vĩnh 
Te 9 hiện cống bị nghẹt không lưu thông dòng nước, gây khó khăn cho việc sản 
xuất nông nghiệp của người dân (Vĩnh Phước).

- Đe nghị xây dựng đường vành đai cặp núi từ Antraco đến lòng hồ Ô Tà 
Sóc với chiều dài khoảng 2,2 km, nhằm tạo thuận lợi phát triển du lịch tại khu vực 
lòng hồ Ô Tà Sóc và khu di tích lịch sử Ô Tà Sóc (Lương Phi).

- Đề nghị tiếp tục đầu tư tuyến đường lộ giữa còn lại, chiều dài khoảng 
2,2km nối liền 3 ấp An Thành, An Nhơn, Tà Miệt (Lương Phi).

- Đề nghị quan tâm đàu tư cơ sở vật chất, nguồn nhân lực cho Trạm y tế thị 
trấn để Ba Chúc thực hiện các Chương trình y tế Quốc gia, chăm sóc sức khỏe 
nhân dân được tốt hơn (thị trấn Ba Chúc).

- Đe nghị xây dựng Trạm y tế xã Lương Phi diện tích 252m2, hiện nay các 
phòng đã xuống cấp, so với quy định thiếu phòng tiêm, phòng y học dân tộc, 
phòng truyền thông để đảm bảo đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (Lương Phi).

- Đồ nghị xem xét nâng cấp tuyến dân sinh ấp An Lương đoạn từ Ben đá 
Ạntraco giáp cầu Lò Gạch với chiều dài 6,4km (Lương Phi).

- Đe nghị đơn vị thi công tiếp tục thi công đường kênh sườn 1 đến đoạn lun 
(Hiện nay đã ngưng thi công) và nâng cấp, sửa chữa lại công trình đường kênh 
mới nối dài (Vừa mói nghiệm thu nhưng hiện nay đã xuống cấp); đẩy nhanh tiến 
độ thi công công trình mở rộng đường Kẹt cần  Đước và tăng cường kiểm tra đảm 
bảo chất lượng các công trình của các đơn vị thi công (An Tức).

- Đề nghị xây dựng hệ thống thoát lũ núi trên địa bàn xã Núi Tô (Núi Tô).

- Đề nghị huyện chỉ đạo các đơn vị phối họp Quản lý thị trường kiểm tra 
quản lý hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng nhằm phục vụ tốt hơn cho bà 
con (đại biểu huyện Tổ số 8).

- Đe nghị huyện quan tâm đầu tư xây dựng công viên trước UBND xã Tà 
Đảnh (đại biểu huyện Tổ số 8).

- Đe nghị huyện quan tâm đầu tư xây dựng, chỉnh trang phum sóc, đường,
\ >
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nguồn lực cho du lịch, phải xác định thế mạnh và sản phẩm chủ lực của địa phương 
để phát triển du lịch (đại biểu huyện Tổ số 6).

- Đề nghị xây dựng nhà vệ sinh và hàng rào khuôn viên mộ Neáng Nghés. 
(Ô Lâm).

- Đề nghị huyện hỗ trợ nâng cấp khuôn viên sân khu hành chính, xẩỷ dựng 
hệ thống thoát nước; xây dựng hàng rào bê tông khu hành chính UBND xã Châu 
Lăng, xã đã kiến nghị nhiều lần, đến nay vẫn chưa được xem xét, giải quyết (Châu 
Lăng).

1.3 Lĩnh vực Tài chính -  Ngân sách:
- Đồ nghị huyện sớm có chủ trương cấp, bán nền tuyến dân cư ấp Ninh 

Phước đã kéo dài nhiều năm, tránh tình trạng các hộ dân tự ý bao chiếm đất công 
cất nhà trái phép (Lương An Trà).

- Đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội xem xét phân bổ nguồn vốn cho 
các hộ được vay vốn sản xuất kinh doanh (0  Lâm).

- Đồ nghị huyện quan tâm có chính sách hỗ trợ công tác phòng chống dịch 
COVID-19 đối với các lực lượng tham gia phòng chống dịch ở cơ sở: Cán bộ, 
công chức, đoàn thể cấp xã, thị trấn, khóm, ấp (thị trấn Tri Tôn).

- Đề nghị huyện ưu tiên nguồn vốn kiến thiết thị chính hỗ trợ thị trấn Ba 
Chúc phát triển đô thị (thị trấn Ba Chúc).

- Đề nghị huyện sớm thực hiện việc mua sắm máy tính, máy in cho xã Ô 
Lâm (ô  Lâm).

- Đồ nghị huyện hỗ trợ kinh phí vận chuyển cát đá nâng cấp khuôn viên sân 
xã đội, xây dựng hệ thống thoát nước Ban chỉ huy Quân sự xã Châu Lăng (Châu 
Lăng).

1.4 Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trưòng:
- Đề nghị huyện tạo mọi điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

cho các hộ dân đủ điều kiện cấp giấy theo quy định trên tuyến dân cư vượt lũ An 
Lập và tuyến dân cư N8 ấp Sóc Tức, xã Lê Trì (Lê Trì).

- Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Trạm Y tế xã Núi Tô đối 
với phần đất mở rộng (Núi Tô).

- Tiếp tục đề nghị Phòng Tài nguyên -  Môi trường sớm ban hành vần bản 
hướng dẫn cụ thể cho người dân được biết trong thực hiện các thủ tục cấp giấy 
chứng nhận quyên sử dụng đất các trường họp trùng thửa, trùng dữ liệu (Kiến 
nghị này cũng đã được Phòng trả lời trước kỳ họp thứ 4 HĐND huyện, tuy nhiên 
người dân vân còn gặp nhiều khó khăn trong thực hiện) (Vĩnh Gia).

- Sớm thực hiện đo đạc giao lại móc ranh quy hoạch hồ Soài So do không 
làm tuyến tái định cư (Núi Tô).

- Đề nghị hỗ trợ xe đẩy thu gom rác tạo điều kiện vận chuyển rác được 
thuận tiện từ cụm tuyến dân cư ra đường chính (Lương An Trà).
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- Đề nghị Xí nghiệp Môi trường - Đô thị thu gom rác thải sinh hoạt cho 
người dân đúng theo họp đồng, hiện nay việc thu gom không được thường xuyên 
gây hôi thôi, ô nhiêm môi trường sông xung quanh (Vĩnh Gia, thị trấn Ba Chúc, 
thị trấn Tri Tôn).

- Đe nghị huyện xác định lại phần đất Hồ Soài So để thuận tiện trong việc 
quản lý đât của địa phương (Núi Tô).

1.5 Lĩnh vực Điện - Nưóc:
- Đề nghị Trạm cấp nước Lạc Quới tăng cường cung cấp nước, không để 

xảy ra tình trạng thiêu hụt nước sinh hoạt thường xuyên như thời gian qua (Vĩnh 
Phước).

- Đề nghị Xí nghiệp Điện - Nước kéo điện tuyến dân cư ấp Cây Gòn đoạn 
đường từ Cống Ranh -  Kênh T6, khoảng 110 hộ dân sinh sống (Lương An Trà).

- Vừa qua, UND huyện đã trả lời ý kiến đại biểu Hội đồng nhân dân huyện 
trước kỳ họp thứ 4 tại Báo cáo số 276/BC-UBND ngày 03/11/2022 về “Lắp đặt 
hệ thống đèn chiếu sáng công cộng toàn tuyến Đường tỉnh 959 từ xã Núi Tô đến 
giáp xã 0  Lâm”. Tuy nhiên, do nguồn lực của xã còn hạn chế, hiện không có 
nguồn đế vận động xã hội hóa để thực hiện. Tiếp tục kiến nghị UND huyện hỗ trợ 
xã thực hiện lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng công cộng toàn tuyến Đường tỉnh 
959 (An Tức).

- Tiếp tục đề nghị Xí nghiệp Điện - Nước nâng cấp các trạm bơm nước nâng 
cao chất lượng nguồn nước, đảm bảo đủ nước sinh hoạt cho người dân (ý kiến này 
được ƯBND huyện trả lời tại Báo cáo số 276/BC-UBND ngày 03/11/2022). Tuỵ 
nhiên, qua thực tế chất lượng nước tại đơn vị xã Lạc Quới và theo sự phản ánh 
cua người dân vẫn không đảm bảo chất lượng (Lạc Quới).

2. Lĩnh vực Văn hoá -  Xã hội:
- Vừa qua, Phòng Văn hoá -  thông tin có làm việc với xã An Tức về việc 

góp ý dự thảo Quyết định thành lập Ban quản lý Khu di tích lịch sử Đồi Tức Dụp, 
Quy chế hoạt động của Ban quản lý và phân công xã làm Trưỏng Ban quản lý. 
Nhưng qua thực tế, xã gặp khó khăn trong việc phối họp với Ban giám đốc khu 
du lịch Đồi Tửc dụp (hiện nay do Công tỵ cổ  phần Du lịch An Giang (Sao Mai) 
quản lý) để quản lý Khu di tích lịch sử Đồi Tức dụp. Vì vậy đề nghị huyện xem 
xét phân công lại Trưởng Ban quản lý Khu di tích lịch sử Đồi Tức Dụp cho phù 
họp (An Tức).

- Đề nghị huyện nâng cấp hệ thống loa Đài truyền thanh xã An Tức (An
Tức).

2.1 Lĩnh vực Lao động việc làm - An sinh xã hội:
- Đề nghị Phòng Lao động -  Thương binh & Xã hội có giải pháp cụ thể để 

thực hiện tốt chỉ tiêu đào tạo nghề và giải quyết việc làm sau đào tạo (Lương An 
Trà).
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2.2 Lĩnh vực Giáo dục -  Đào tạo:
- Đe nghị huyện có văn bản hướng dẫn cụ thể việc thu học phí năm học 

2022 -  2023 đối với cấp mầm non. Hiện tại trường đang tạm thu học phí 
100.000đ/cháu/tháng so với năm 2021 -  2022 học phí tăng lên 55.000đ/cháu/tháng 
(Vĩnh Phước).

- Đe nghị huyện khắc phục sửa chữa 8 phòng học đã xuống cấp (hư, dột) 
trường Tiểu học “A” Lương An Trà (Lương An Trà).

- Đề nghị huyện sớm khảo sát và nâng cấp các điểm trường đã được công 
nhận Trường THCS Ba Chúc đạt chuẩn Quốc gia hơn 20 năm; Tiểu học “A”, Tiểu 
học “B” Ba Chúc (điểm chính); Mầm non Ba Chúc (điểm lẻ Thanh Lương) xây 
dựng gần 50 năm, hiện nay các điếm trường đã xuống cấp (thị trấn Ba Chúc).

- Đồ nghị sớm tổ chức thi tuyển hoặc xét tuyển, bổ sung biên chế giáo viên 
còn thiếu tại các trường trên địa bàn huyện (Vì thiếu giáo viên, trường gặp khó 
khăn trong việc phải tự chi trả kinh phí cho việc thỉnh giảng) (Vĩnh Gia).

- Đe nghị huyện xem xét hỗ trợ Trường Tiểu học “B” Cô Tô thực hiện các 
hạng mục thuộc các tiêu chí Trường chuẩn Quốc gia như: Quyết định đầu tư phòng 
học, 20 bộ máy vi tính... (thị trấn Cô Tô).

- Trường THCS xã Ô Lâm hiện có 18 lớp/10 phòng không đủ so với yêu 
cầu dạy học hiện nay, dự báo năm học 2022 -  2023 là 20 lớp. Đe nghị xây thêm 
phòng học cho trường (0  Lâm).

- Đen năm 2023, trường Tiểu học “B” Châu Lăng sẽ công nhận Trường 
chuấn Quốc gia, hiện cơ sở vật chất chưa đảm bảo. Đe nghị huyện quan tâm hỗ' 
trợ đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở vật chất cho trường đảm bảo đạt chuẩn theo 
lộ trình; Tiếp tục hỗ trợ kinh phí chuyên chở san lấp mặt bằng sân trường Trung 
học cơ sở Châu Lăng (Châu Lăng).

- Đe nghị đổi tên trường Trung học cơ sở xã Ô Lâm thành tên “Trường 
Trung học cơ sở Neáng Nghés” (Ô Lâm).

3. Lĩnh vực an ninh -  quốc phòng -  an toàn giao thông:
- Tình hình tệ nạn xã hội, tội phạm diễn biến phức tạp, đặc biệt là tội phạm 

ma túy ngày càng tăng, đê nghị ngành Công an có giải pháp xử lý, trân áp cụ thê 
(Lê Trì).

- Có giải pháp hạn chế xe tải trọng lớn chạy trên tuyến Đường tỉnh 959 (An
Tức).

- Có giải pháp giải quyết dứt điểm những trường hợp làm thẻ Căn cước 
công dân nhập dữ liệu sai sót thông tin cá nhân của người dân ảnh hưởng đến việc 
làm các giấy tờ liên quan khác của người dân (Lê Trì).

- Đe nghị huyện có giải pháp xử lý triệt để tình hình tín dụng đen, ma túy, 
đặc biệt quan tâm việc cấp giấy phép kinh doanh máy bắn cá, hiện trò chơi này 
đang tái diễn trở lại (đại biểu huyện Tổ 8).
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- Đề nghị Công an huyện chủ động xây dựng quy chế phối hợp với các 
huyện giáp ranh nhằm đảm bảo an ninh trật tự và xử lý an ninh trật tự trên địa bàn 
các xã giáp ranh được thuận lợi hơn (đại biếu huyện Tố 8).

4. Quản ỉý Nhà nước:
- Đề nghị huyện làm việc với Công ty Việt Thắng, vì hiện nay Cty đang gây 

khó khăn cho người dân trong việc đi lại thăm đồng, vận chuyển hàng hóa, thu 
hoạch nông sản. Công ty đưa ra các yêu cầu đối vói người dân có đất sản xuât 
trong khu vực gần Công ty trong phạm vi 40 Om không được đem thức ăn như thịt 
heo, thịt bò vào khu vực đó (Mặc dù đó là đất của người dân) nếu không Công ty 
sẽ đóng cửa dọc theo tuyến đường vào Công ty không cho người dân di chuyển 
trên đường này. Trước đây Công ty trước khi mua đât làm đường đã thỏa thuận 
với các hộ dân sẽ để người dân đi thăm đồng, phục vụ cho việc vận chuyến hàng 
hóa, nay Công ty đơn phương đóng cửa gây khó khăn và làm cho người dân bức 
xúc ảnh hưởng rất lớn đến việc mở rộng qui mô sản xuất sau này (Lương Phi).

- Đồ nghị Công ty khai thác đá Antraco xây dựng bờ kè kiên cố để làm bến, 
bãi cho các sà lan vận chuyển cát, đá khu vực Ben đá kênh Tám Ngàn, do các 
tuyến đường bên phía Lương Phi đang xảy ra tình trạng sạt lún dọc tuyến đường 
dân sinh âp An Lương, sà lan không thê quay đâu và không an toàn cho các hộ 
dân lưu thông trên tuyến này (Lương Phi).

- Đề nghị huyện hỗ trợ thị trấn Tri Tôn có giải pháp giải quyết quyết liệt 
trong việc bố trí sắp xếp chợ thị trấn Tri Tôn đảm bảo văn minh, đảm bảo an toàn 
phòng cháy chữa cháy (thị trấn Tri Tôn).

III. UBND huyện chuyển các ngành giải trình tại Công văn số 
1290/UBND-TH ngày 16/11/2022:

- Đề nghị sớm xây dựng cổng chào xã Vĩnh Gia giáp ranh xã Vĩnh Phú, 
huyện Giang Thành để tạo vẽ mỹ quan cho xã và huyện (Vĩnh Gia).

IV. ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổng hợp chuyển tỉnh tại Báo 
cáo số 474/BC-MTTQ-BTT ngay 07/11/2022.

- Mức giá xăng, dầu tăng, giảm đột biến, một số cây xăng có hành động pha 
tạp chất để sinh lợi, đề nghị ngành chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý (Lê Trì).

Trên đây là tổng hợp ý kiến thảo luận, đóng góp của đại biểu HĐND huyện 
trước kỳ họp thứ 6./.
Nơi nhận:
- Thường trực HĐND, UBND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Thương trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Lãnh đạo VP. HĐND -  UBND huyện;
- Lưu: VT, DUH.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 
KT. CHỦ TICH


