
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
HUYỆN TRI TỒN

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

Số: 95 /BC-HĐND Tri Tôn, ngày 12 tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO
Tổng hợp kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri 

huyện Tri Tôn, Đại hiểu Hội đồng nhân dân tỉnh trước và sau 
các kỳ họp năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh

I. Báo cáo số 633/BC-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2022 của ủy ban 
nhân dân tỉnh tông hợp ý kiên kiên nghị của cử tri sau kỳ hop giữa năm 2022 
(kỳ họp thứ 8), Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 -  2026.

1. Kiến nghị nâng cấp đường, khắc phục cống bị sụt lún trên tuyến đường 
959 (đoạn ngang Văn phòng Ap Ninh Thuận, xã An Tức) và làm cống thoát nước 
Tỉnh lộ 943 từ khóm Tô Lợi về UBND thị tran Cô Tô, Tri Tôn

Trả lời: *ĩ

về Nâng cấp đường, khắc phục cống bị sụt lún trên tuyến đường 959 (đoạn 
ngang Văn phòng Ấp Ninh Thuận, xã An Tức): vấn  đề phản ánh của cử tri, hiện Sở 
Giao thông vận tải đang triển khai thực hiện, dự kiến hoàn thành .trong Quý IV/2022.

về Làm cống thoát nước Tỉnh lộ 943 từ khóm Tô Lợi về UBND thị trấn Cô 
Tô, Tri Tôn: v ấn  đề phản ánh của cử tri, hiện Sở Giao thông vận tải đang triển khai 
thực hiện, dự kiến hoàn thành trong Quý IV/2022.

2. Kiến nghị đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác tại bải rác xã Phú Thạnh vì 
hiện nay rác thải quả nhiều làm ảnh hưởng đến môi trường của người dân.

Trả lời:

Việc đề xuất lựa chọn vị trí và đầu tư nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt trên địa 
bàn tỉnh trong thời gian vừa qua đã được Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động, chủ 
trì cùng các Sở, ngành và địa phưong có liên quan khảo sát, họp bàn thống nhất để 
tham mưu cho UBND tỉnh, cụ thể gần đây nhất là đã báo cáo, đề xuất UBND tỉnh tại 
các văn bản: Báo cáo số 171/BC-STNMT ngày 14/09/2022 về việc kết quả khảo sát, 
đề xuất phương án tối ưu, nhằm sớm triển khai thực hiện đầu tư ô chôn lấp họp vệ 
sinh số 2 tại Khu xử lý rác Phú Thạnh, Phú Tân và Báo cáo số 172/BC-STNMT ngày 
14/09/2022 về việc rà soát và đề xuất vị trí đầu tư xây dựng Khu xử lý chất thải rắn 
sinh hoạt cho cụm các huyện: Châu Phú, An Phú, Tịnh Biên, Tri Tôn và thành phố 
Châu Đốc.

3. Đề nghị xem xét và nâng mức hỗ trợ cho thành viên Ban nhân dân các 
ấp. Vì hiện nay, so lượng công việc ở ấp nhiều, một số người kiêm nhiệm nhiều 
việc, tuy nhiên chế độ phụ cap, ho trợ còn hạn chế chưa đáp ứng nhu cầu thiết yếu  
của cuộc song, một số người xỉn nghỉ gây khó khăn cho nhân sự ở các ấp. Ngoài 
ra, đối với Phó ấp phụ trách an ninh không được hỗ trợ BHYT, BHXH trong khi 
đó tiếp xúc thường xuyên với các đối tượng tệ nạn xã hội dễ gây nguy hiểm, nên 
không an tầm công tác, đề nghị cần quan tàm xem xét hỗ trợ, để an tâm công tác.
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Ngoài ra, nâng mức trợ cấp cho lực lượng dân phố lên hệ số 1,5 và hỗ trợ bảo hiêm 
y tế để khuyến khích lực lượng tham gia nhiệt tình hơn có trách nhiệm hơn; có 
chế độ chính sách đối với các đồng chỉ Trưởng, Phó khóm, âp không đủ điêu kiện 
tái cử trong công tác bầu cử trưởng khóm, ấp nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Trả lời:
- Đối với đề nghị xem xét và nâng mức hỗ trợ cho thành viên Ban nhân dân 

các ấp: Áp dụng quy định tại Điều 14a Nghị định số 92/2009/ND-CP ngày 22 tháng 
10 năm 2009 của Chính phủ đã được bổ sung tại khoản 6 Điêu 2 Nghị định sô 
34/20 Í9/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ quy định về chế độ, chính sách đối 
với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. UBND tỉnh trình HĐND 
tỉnh ban hành Nghị quyết s<3 12/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 quy định 
số lượng và mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở khóm, ấp.

Với quy định 01 người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khóm được hưởng 
mức phụ cấp hàng tháng bằng 1,0 lần mức lưong cơ sở thì tổng mức phụ cấp của 03 
người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khóm bằng 3,0 lần mức lương cơ sở, đảm bảo 
đúng theo quy định hiện hành. Từ cơ sở các quy định trên và từ tình hình thực tế nguồn 
kinh phí ngân sách của địa phương gặp khó khăn, phải nhận hỗ ừợ từ ngân sách Trung 
ương. Do đó, không tăng thêm mức trợ cấp tương ứng với trình độ chuyên môn đối với 
người hoạt động không chuyên trách ở khóm, ấp (trong khi số lượng các chức danh chi 
hội đoàn thể ở ấp, khóm vẫn bố trí như cũ, không giảm).

- về hỗ trợ BHYT, BHXH cho Phó Trưởng ấp: hiện nay tỉnh thực hiện theo 
quy7 định tại khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 12/2020/NQQ-HĐND ngày 10 tháng 7 
năm 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, khóm trên địa bàn tỉnh An 
Giang, thì chức danh Phó trưởng ấp thuộc chức danh người tham gia công việc ở ấp, 
khóm; và theo điểm i khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. Do đó, khi 
nào Trung ương ban hành quy định mới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn 
tham mưu triển khai thực hiện.

- Đối với đề nghị xem xét, nâng mức trợ cấp, hỗ trợ BHYT, BHXH cho lực 
Ịượng dân phố: về chế độ phụ cấp hàng tháng đối với lực lượng bảo vệ dân phố hiện 
được thực hiện theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND ngày 
21/7/2008 của ƯBND tỉnh. Hiện nay, UBND tỉnh đã giao cơ quan chuyên môn xây 
dựng hoàn chỉnh dự thảo Quy định về số lượng, chế độ chính sách đối với lực lượng 
bảo vệ trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh An Giang. Theo đó, mức phụ cấp, trợ cấp dự 
kiến cho lực lượng này sẽ tăng hơn so với trước đây.

- Chế độ chính sách đối với các Trưởng, Phó ấp, khóm không đủ điều kiện tái 
cử: Hiện nay, về chế độ chính sách đối với các Trưởng, Phó ấp, khóm không đủ điều 
kiện tái cử chưa được Trung ương quy định. Áp dụng quy định tại Điều 14a Nghị 
định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ đã được bổ sung 
tại khoản 6 Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của 
Chính phủ quy định về chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên 
trách ở thôn, tổ dân phố. UBND đã trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 
12/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020, Theo đó, tại mục 3 điểm b khoản 4 
Điều 1 quy định “Mức trợ cấp thôi việc cho người hoạt động không chuyên trách
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được thực hiện đối với các trường hợp dôi dư do sắp xếp, tổ chức lại bộ máy ở cơ sở 
được áp dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021. Như vậy, đối với các trường 
họp thôi việc không thuộc đôi tượng dôi dư sẽ không được xem xét giải quyết chính 
sách đúng theo quy định tại Nghị quyết số số 12/2020/NQ-HĐND. Do đó, khi nào 
Trung ương ban hành quy định mới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham 
mưu triển khai thực hiện.

II. Báo cáo số 661/BC-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2022 của ủy ban 
nhân dân tỉnh về kêt quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ hop giữa 
năm 2022 (kỳ họp thứ 8), Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 — 2026:

1. Đẩy nhanh tiến độ thi công đường Tỉnh lộ 955B từ xã Châu Lăng đến thị 
trấn Ba Chúc và Tỉnh lộ 958 kết hợp với xây hệ thống thoát nước nhằm tạo điều 
kiện thuận lợi đi lại và lưu thông hàng hóa.

Trả lời:
Dự án Nâng cấp Đường tỉnh 958 (Tuyến Tri Tôn -  Vàm Rầy): hiện đang hoàn 

thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án để trình cấp thẩm quyền thực hiện các 
bước tiếp theo, gồm: Lập, trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 
triển khai lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công -  dự 
toán; lập, trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công -  dự toán; mời 
thầu gói thầu xây lắp; dự kiến thời gian khởi công công trình vào quý I năm 2023.

2. Đề nghị địa phương hỗ trợ nạo vét kênh Ninh Phước 02 (còn gọi là kênh 
Ranh), Kênh Hậu tuyến dàn cư Ninh Phước - Cây Gòn vì hiện nay bị cạn và ô 
nhiễm.

Trả lời:
Kênh Ninh Phước 2: Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi đang khảo sát 

toàn tuyến, hoàn chỉnh hồ sơ để trình xin chủ trương vốn đầu tư nạo vét cho năm 
2023. Đối với kênh Hậu tuyến dân cư Ninh Phước - Cây Gòn: UBND huyện Tri Tôn 
đang triển khai khảo sát họp dân lấy ý kiến. “T

3. Đe nghị sớm bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng khi thực hiện dự 
án đường Tỉnh lộ 945.

Trả lời:'
Đã thực hiện bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng khi thực hiện dự án 

đường Tỉnh lộ 945, dự án đang triển khai thi công trên toàn tuyến. Do có khiếu nại 
trong công tác bồi thường nên Hội đồng bồi thường của địa phương đang giải quyết 
khiếu nại của một số hộ dân.

4. Kiến nghị quy hoạch và đầu tư xây dựng các nhánh đường giao thông để 
kết nối các điếm du lịch, di tích lịch sử của tình nhà (tuyến Long Xuyên -  Châu 
Đốc - An Phú - Tri Tôn - Tịnh Biên -L ộ Tẻ- Núi Sập,...) để tạo thành tour du lịch 
khép kín, khách du lịch thuận tiện tham quan trên địa bàn tỉnh An Giang.

Trả lời:

Sở Giao thông vận tải đang làm việc với các địa phương có ý kiến để tổng họp 
và cập nhật vào Quy hoạch điều chỉnh của ngành trong thời gian tới.
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5. Đe nghị có quan tâm đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng hồ Tulơr thuộc, 
khom Tô Lợi, thị trấn Cô Tô và có kế hoạch, quy hoạch, đầu tư cho huyện Tri Tôn 
phát triển lên Thành phố.

Trả lời:
Hạng mục xây dựng hồ Cô Tô thuộc dự án Xây dựng hệ thống thuỷ lợi vùng 

cao thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm phục vụ tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp cho 
đồng bào vùng Bảy Núi, tỉnh An Giang do Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Đức An 
đảm nhận thi công. Đên nay, nhà thâu mới thi công hạng mục phát hoang mặt băng.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch ủ y  ban nhân dân tỉnh Trần Anh Thư tại 
Thông báo số 266/TB-VPUBND ngày 03/10/2022 về việc xử lý khó khăn trong quá 
trình thực hiện dự án Xây dựng hệ thống thủy lợi vùng cao thích ứng với biến đổi khí 
hậu nhằm phục vụ tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp cho đồng bào vùng Bảy Núi, tỉnh 
An Giang, Ban Quản lý dự án công trĩnh Giao thông và Nông nghiệp tỉnh đã ký hợp 
đồng với thầu phụ để đẩy nhanh tiến độ thi công hồ Cô Tô, đã tổ chức giao mốc thi 
công cho nhà thầu phụ vào ngày 10/10/2022, hiện nay đang triển khai thi công.

- về đề nghị có kế hoạch, quy hoạch, đầu tư cho huyện Tri Tôn phát triển lên 
Thành phố: Tri Tôn là huyện miền núi, vừa được Chính phủ phê duyệt công nhận là 
huyện nghèo theo Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 về phê duyệt,danh 
sách huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giạị 
đoạn 20,21 -  2025. Do đó, trước mắt cần quan tâm đầu tư phát triển “thoát nghèo”. 
Sau khi huyện “thoát nghèo” sẽ tiếp tục quy hoạch phát triển để đảm bảo tiếp cận các 
tiêu chuẩn của Đơn vị hành chính đô thị, trước khi phát triển thành Thành phố trong 
tương lai xa.

6. Hiện nay tình trạng xây dựng nhà ở, trại cặp theo tỉnh lộ 941 trên địa bàn 
xã Tà Đảnh tiếp tục tái diễn. Nhưng trong quá trình giải quyết không cho cất nhà, 
trại thì người dân so sánh với địa bàn xã Vĩnh An, Châu Thành, vì có nhiều người 
dân xã Vĩnh An cất nhà lấn chiếm bờ kênh. Do vậy, cử tri kiến nghị cần có sự 
thống nhất chủ trương chung, nhằm thuận lợi trong việc giải quyết các vụ việc 
phát sinh liên quan đến việc xây dựng nhà ở, trại cặp tỉnh lộ 941, ngoài ra tăng 
cưởng quản lý hành lang an toàn sông rạch, tránh trường hợp lấn chiếm.

Trả lời:

Để chấn chỉnh công tác quản lý nhà ở trên sông, kênh, rạch trên địa bàn tỉnh, 
UBND tỉnh đã ban Văn bản số 31/UBND-ĐTXD ngày 11/01/2016 và Văn bản số 
1055/UBND-KTN ngày 01/10/2018 với mục tiêu kiên quyết không để phát sinh các 
trường họp lấn chiếm, cất mới nhà ở vi phạm hành lang sông kênh rạch. Theo đó, 
UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thị xã., thành phố tăng cường công tác kiểm 
tra, giám sát định kỳ và xử lý vi phạm việc phát sinh nhà ở vi phạm hành lang sông, 
kênh, rạch trên địa bàn; kiên quyết không để phát sinh các trường họp cơi nới lấn 
chiêm, cât mới hoặc tái cât nhà ở ven sông, kênh, rạch; xử lý trách nhiệm đôi với 
UBND các xã trong trường họp buông lỏng quản lý để phát sinh nhà ở trên hành lang 
các tuyến sông, kênh, rạch trên địa bàn mình quản lý.

Ngoài^ ra, Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch số 1012/KH-SXD ngày 
13/4/2021 về việc kiểm tra tình hình nhà ở trên sông, kênh, rạch trên địa bàn tỉnh.
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Theo định kỳ 06 tháng, UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo cập rihật tình 
hình quản lý nhà ven sông, kênh, rạch trên địa bàn cũng như các kiến nghị nhằm 
giải quyêt khó khăn vướng mắc để UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện.

7. Tiêp tục có ỷ  kiến và kiến nghị về giá vật tư nông nghiệp, xăng dầu, thức 
ăn gia súc liên tục tăng giá, trong khi giả sản phẩm nông nghiệp vẫn thấp, khó tìm 
đâu ra, đời sông người dân gặp nhiều khó khăn. Đề nghị có giải pháp thiết thực, 
căn cơ đê bình ôn giá nông sản, vật tư nông nghiệp, hô trợ người dân liên kết với 
các Công ty, doanh nghiệp, hướng dàn giúp nông dân tìm các loại con giống, cây 
trông mới và ứng dụng khoa học, công nghệ giảm chi p h í trong quá trình sản xuất, 
đông thời tăng cường công tác kiếm tra việc niêm yết giá đối với các cơ sở mua bán 
vật tư nông nghiệp và xử  lý nghiêm các trường họp tăng giá không đúng qủy định, 
bán hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc.

Trả lời:

UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch số 497/KH-UBND ngày 29 tháng 7 năm 
2022 về việc Sản xuất và tiêu thụ trong lĩnh vực trồng trọt vụ Thu Đông năm 2022, 
trong đó đã mời gọi các doanh nghiệp đăng ký liên kết được 61.800 ha. Song song 
đó, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức các lóp tập huấn, tuyên truyền trực tiếp về 
kiểm tra chất lượng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và triển khai giải pháp kỹ thuật 
vào sản xuất lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản; Tuyên truyền về cách kiếm tra 
chất lượng vật tư nông nghiệp (phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chần nuôi 
và thuốc thú y, thủy sản); triển khai cho người dân về áp dụng giải pháp kỹ thuật 
vào sản xuất nông nghiệp; triển khai các văn bản pháp luật quy định về buôn bán 
vật tư nông nghiệp, tính đến nay, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức 03 đợt tập 
huấn cho gần 600 lượt cán bộ công chức tham gia để nắm rõ các thực trạng về tình 
hình kinh doanh vật tư nông nghiệp, các mô hình, giải pháp kỹ thuật cần tuyên 
truyền phố biến đến người dân.

8. Đề nghị cơ quan thẩm quyền địa phương xem xét hoặc kiến nghị cấp trên 
xem xét việc người dân khi làm thẻ căn cước công dân và cấp mã số định danh đối 
với những trường hợp trong độ tuổi từ 50 - 60 tuổi không có ngày, tháng-phảỉ đi 
trích lục khai sình nhưng tàng thư không còn (hoặc không có) phải làm nhiều thủ 
tục phức tạp. Kiến nghị những trường hợp không cỏ khai sinh hoặc bỗ sung ngày 
tháng thì nên đơn giản hoá thủ tục hành chính để được làm thẻ căn cước công 
dân.

Trả lời:

về việc làm thẻ CCCD đối với công dân lớn tuổi thiếu thông tin về ngày, tháng 
sinh: Theo quy định của Luật Căn cước công dân năm 2014, Nghị định số 
137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của 
Bộ Công an, việc xác định ngày, tháng, năm sinh của công dân khi làm thủ tục cấp 
Căn cước công dân là bắt buộc và phải dựa vào thông tin trong Cơ sở dữ liệu Quốc 
gia về dân cư hoặc thông tin ghi trong Giấy khai sinh, sổ hộ khẩu của công dân đó. 
Do đó, đối với trường hợp công dân thiếu thông tin về ngày, tháng sinh phải liên hệ 
cơ quan Tư pháp để trích lục, bổ sung ngày, tháng sinh theo quy định. Trong quý
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III/Ỉ2022, lực lượng Công an đã thu nhận được 213.580 hồ sơ cấp CCCD; nhận, trả 
15.246 thẻ CCCD cho công dân sử dụng; xác nhận CMND/CCCD cho 394 trường 
hợp.

về việc thông báo số định danh cá nhân: theo quy định tại Điều 12, Luật Căn 
cước công dân: “Số định danh cá nhân được xác lập từ Cơ sở dữ liệu quốc gia vê dân 
cư dùng để kết nối, cập nhật, chia sẻ, khai thác thông tin của công dân trong Cơ sở 
dữ liệu quôc gia vê dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành”. Đôi với các trường 
họp công dân đã được câp thẻ CCCD, CMND 12 sô, Giây khai sinh có thông tin sô 
định danh cá nhân thì số thẻ CCCD, số CMND 12 số, số định danh cá nhân trong 
Giấy khai sinh cũng chính là số định danh cá nhân của công dân trong Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về dân cư. Từ ngày 01/07/2021, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các đơn 
vị, địa phương tiến hành thông báo số định danh cá nhân và thông tín của công dân 
trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đối với tất cả các trường họp công dân chưa 
được cấp thẻ CCCD, Chứng minh nhân dân (CMND) 12 số, Giấy khai sinh chưa có 
thông tin số định danh cá nhân; các trường họp công dân chưa được thu nhận hồ 'Sơ 
cấp CCCD theo Mầu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 59/2021/TT-BCA, ngày 
15/5/2021 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân.

Công dân dùng thông báo này để thực hiện các giao dịch với cơ quan, tổ chức, 
cá nhân có liên quan. Thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có 
thể miếu thông tin về ngày, tháng sinh do dữ liệu thu thập ban đầu công dân cung cấp 
không có ngày, tháng sinh. Vì vậy, việc thiếu thông tin về ngày, tháng sinh không 
ảnh hưởng đến việc công dân nhận thông báo số định danh cá nhân và dùng thông 
báo này trong giao dịch với các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định.

9. Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo lập hồ sơ để đề nghị Chỉnh phủ cồng 
nhận xã Vĩnh Phước, huyện Tri Tôn là xã đặc biệt khó khăn.

Trả lời:

’ Căn cứ Quyết định 33/2020/QĐ-TTg ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Thủ 
tướng Chính phủ về tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 
theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 -  2025. Điều kiện bắt buộc để đủ thủ tục, hồ 
sơ xét công nhận là xã đặc biệt khó khăn (khu vực III): Các xã, phường, thị trấn (sau 
đây gọi chung là xã) có tỷ lệ số hộ dân tộc thiểu số trong tổng số hộ dân sinh sống ổn 
định thành cộng đồng từ 15% trở lên (Điều 2, Quyết định 33/2020/QĐ-TTg ngày 12 
tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ).

Theo Báo cáo số 04/UBND-BC ngàỵ 08/01/2021 của UBND huyện Tri Tôn 
về việc thực hiện phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển 
giai đoạn 2021 - 2025, Tri Tôn có 08 xã, thị trấn (đạt tỷ lệ 15% hộ dân tộc thiểu số 
trở lên) gồm: thị trấn Tri Tôn, Châu Lăng, Lương Phi, An Tức, ộ  Lâm, Cô Tô, Lê Trì 
và Núi Tô, các xã còn lại không đạt tỷ lệ 15% số hộ dân tộc thiểu số. Do đó, xã Vĩnh 
Phước chưa đủ điều kiện để lập hồ sơ xét công nhận là xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 
2021 - 2025.

III. Báo cáo số 662/BC-UBND ngàỵ 17 tháng 10 năm 2022 của ủy ban 
nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của Đại biểu HĐND qua
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thảo luận của Tổ trước kỳ họp lần thứ 8 (giữa năm 2022) Hội đồng nhân dân 
tỉnh khóa X.

* CẤP TRUNG ƯƠNG:

1. Có chỉnh sách trợ giá lúa để nông dân an tâm sản xuất

Trả lời:

Qua rà soát các chính sách được ban hành trên địa bàn tỉnh thì hiện nay tạm 
thời chưa có chính sách vê hô trợ giá lúa. Khi có hướng dẫn của Trung ương UBND 
tỉnh sẽ giao cơ quan chuyên môn đề xuất.

2. Từ năm 2019 - 2021, cán bộ công chức, viên chức và người hoạt động 
không chuyên trách chưa được tăng lương, cuộc sống còn rất nhiều khó khăn sau 
dịch bệnh COVĨD-19. Đe nghị xem xét tăng lương cho cản bộ công chức, viên 
chức và người hoạt động không chuyên trách.

Trả lời:

Việc tăng lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức (bao gồm người 
hoạt động không chuyên trách) và lực lượng vũ trang thuộc thẩm quyền của Chính 
phủ. Ngày 19/5/2020 Chính phủ có Báo cáo số 237/BC-CP trình bày tại kỳ hộp thứ 9 
Quốc hội khóa XIV về Phòng, chống dịch COVID-19 và những nhiệm vụ, giải pháp 
trọng tâm phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, trong đó Thủ tướng đã đề nghị Quốc 
hội xem xét, thông qua một số cơ chế, chính sách đặc thù trong tình hình mới như: 
chưa tăng mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng-vũ trang 
và lương hưu từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 để cùng chia sẻ khó khăn với người lao 
động do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và có thêm nguồn lực cho các mục tiêu 
cấp bách; kéo dài thời kỳ ổn định NSNN giai đoạn 2017 - 2020 sang năm 2021... 
Theo đó, từ năm 2020 đến nay Chính phủ chưa ban hành quy định tăng mức lương 
cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức (bao gồm người hoạt động không chuyên 
trách) và lực lượng vũ trang.

3. Có chỉnh sách hỗ trợ lắp đặt điện nước sinh hoạt để tạo điều kiện cho số hộ 
dàn vùng nông thôn còn khó khăn, nơi ứ người có điện nước sử dụng.

Trả lời:

Trong thời gian qua, tỉnh đã thực hiện đầu tư thông qua Tiểu dự án cấp điện 
nông thôn từ lưới điện quốc gia giai đoạn 2018-2021. Các danh mục trên địa bàn 
huyện Tri Tôn đã thực hiện xong 16 hạng mục, kéo mới 3 km đường dây trung thế, 
16 km đường dây hạ thế, lắp mới 12 trạm biến áp với tổng dung lượng 380KVA, tổng 
mức vốn đầu tư cho huyện Tri Tôn khoảng 9,5 tỷ đồng. Đồng thời, Công ty CP Điện 
nước An giang cũng đã thực hiện đầu tư phát triển lưới điện trong năm 2021-2022 
với 26 danh mục, kéo mới 09 km đường dây hạ thế và trạm biến áp. ■’ .

4. Trường hợp ừẻ đến tuổi đi học nhưng chưa làm được khai sinh (trường 
hợp mẹ đơn thân, con ngoài giá thú ở người dân tộc thiểu so Khmer con phải lấy 
họ mẹ (bẻ trai lấy họ Neáng của mẹ thì người dân Khmer không đồng ỷ  làm khai
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sinh cho trẻ). Đề nghị có văn bản công nhận phong tục, tập quản về cách đặt họ 
dối vớì đòng bào dân tộc thiểu số trường hợp mẹ đơn thăn, con ngoài giá thú.

Trả lời:
Theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Bộ luật Dân sự: “Họ của cá nhân được xác 

định là họ của cha đẻ hoặc họ của mẹ đẻ theo thỏa thuận của cha mẹ; nếu không cỏ 
thỏa thuận thì họ của con được xác định theo tập quán. Trường họp chưa xác định 
được cha đẻ thì họ của con được xác định theo họ của mẹ đẻ ”. Diêm a khoản 1 Điêu 
4 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch: “Họ, chữ đệm, tên và dân tộc của trẻ 
em được xác định theo thỏa thuận của cha, mẹ theo quy định của pháp luật dân sự 
và dược thế hiện trong Tờ khai đăng kỷ khai sinh; trường hợp cha, mẹ không cỏ thỏa 
thuận hoặc không thỏa thuận được, thì xác định theo tập quán;”. Khoản 2 Điều 15 
Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 quy định: “Trường hợp chưa xác 
định được cha thì khi đăng kỷ khai sinh họ, dân tộc, quê quản, quốc tịch của con được 
xác định theo họ, dân tộc, quê quản, quốc tịch của mẹ; phần ghi về cha trong số  hộ 
tịch và Giấy khai sinh của trẻ để trống”, và Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 04/2020/TT- 
BTP ngày 28/5/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị 
định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch quy định : “Trường hợp cha, mẹ không thỏa 
thuận được về họ, dân tộc, quê quán của con khỉ đãng ký khai sinh thì họ, dân tộc, 
quẽ quán của con được xác định theo tập quán nhung phải bảo đảm theo họ, dân tộc, 
quê quán của cha hoặc mẹ ”.

Như vậy, theo quy định trên thì pháp luật dân sự và pháp luật hộ tịch cho phép 
xác định họ của cá nhân được xác định theo tập quán nhưng vẫn phải bảo đảm theo 
họ của cha hoặc mẹ.

5. Đề nghị xem xét cho người dân di cư tự do được cấp mã số định danh 
đảm bảo các điều kiện tham gia bảo hiểm y tế.

Trả lời:

Người dân di cư tự do chưa được cấp mã số định danh cá nhân với các lý do 
sau: Chưa xác định được quốc tịch Việt Nam nhưng đã được đăng ký thường trú, cấp 
CMND/CCCD; con lại giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài nhưng chưa 
xác định được quốc tịch Việt Nam; không xác định được quốc tịch Việt Nam, chưa 
được đăng ký thường trú, cấp CMND/CCCD; nhân khẩu không có giấy tờ tuỳ thân 
hoặc giấy tờ không thống nhất; trẻ em chưa có giấy khai sinh do bố mẹ chưa đủ tuổi 
đăng ký kêt hôn (tảo hôn); nhân khâu có đăng ký khai sinh nhưng không có đăng ký 
cư trú; không thông nhât thông tin trong các loại giây tờ của công'dân; không thống 
nhất thông tin giữa giấy tờ tuỳ thân của công dân với các giấy tờ, hồ sơ, sổ sách, dữ 
liệu của cơ quan quản lý nhà nước.

•' Mặt khác, theo quy định tại Điều 12, Luật Căn cước công dân: “Số định danh 
cá nhân được xác lập từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư dùng để kết nối, cập nhật, 
chia sẻ, khai thác thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và 
các cơ sở dữ liệu chuyên ngành”. Đối với các trường hợp công dân đã được cấp thẻ 
CCCD, CMND 12 số, Giấy khai sinh có thông tin số định danh cá nhân thì số thẻ
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CCCD, số CMND 12 số, số định danh cá nhân trong Giấỵ khai sinh cũng chính là số 
định danh cá nhân của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hiện đang 
chờ Cục C06 - Bộ Công an hướng dân giải quyết việc cấp số định danh cá nhân cho 
các trường họp trên.

6. Theo Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ 
Tài nguyên - Môi trường tại khoản 2, Điều 3 quy định các căn cứ để xác định cả 
nhàn trực tiếp sản xuất nông nghiệp, đề nghị xem xét, có cơ chế cho đối tượng quy 
định tại điếm b được đăng kỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trả lời:

Liên quan đến việc quy định cá nhân không thuộc đối tượng được hưởng lương 
thường xuyên; đôi tượng đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng 
trợ cấp xã hội mới được xác định trực tiếp sản xuất nông nghiệp để nhận được quyền 
sử dụng đất nông nghiệp tại điểm b khoản 2 Điều 3 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT 
ngày 29/09/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh đã có Báo cáo số 
278/BC-UBND ngày 27/05/2021 kiến nghị, đề xuất Bộ Tài nguyên và Môi trường 
xem xét bỏ quy định này để mở rộng quyền của người sử dụng đất. Hiện nay, Bộ Tài 
nguyên và Môi trường đang nghiên cứu xem xét trong quá trình sửa đổi Luật Đất đai 
năm 2013, dự kiến trình Quốc hội thông qua trong năm 2023.

7. Đơn giản hóa thủ tục hành chỉnh về thừa kế, cụ thể là trường Hop thừa 
kế nhưng cha mẹ mất rất lâu không có giấy chứng tử được thay thế bằng giấy xác 
nhận.

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp: “7. Trường hợp đãng ký khai tử cho người chết đã lâu, không 
có Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay thế Giấy báo tử theo quy định tại khoản 2 Điều 4 
Nghị định sô 123/2015/NĐ-CP thì người yêu cầu đăng kỷ khai tử phải cung cấp được 
giây tờ, tài liệu, chứng cứ do cơ quan, to chức có thấm quyền cấp hoặc xác nhận họp 
ỉệ chứng minh sự kiện chết. 2. Trường hợp người yêu cầu đãng ký khai tử không có 
giấy tờ, tài liệu, chứng cứ chứng minh theo quy định tại khoản 1 Điều này hoặc giấy 
tờ, tài liệu, chứng cứ không hợp lệ, không bảo đảm giá trị chứng minh thì cơ quan 
đăng kỷ hộ tịch từ chổi đăng ký khai tử

Như vậy, đối với trường hợp đăng ký khai tử cho người chết đã lâu, người yêu 
cầu đăng ký khai tử cung cấp được giấy tờ, tài liệu, chứng cứ do cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền cấp hoặc xác nhận hợp lệ chứng minh sự kiện chết (Ví dụ: hồ sơ, lý lịch 
cá nhân đi học, đi làm do cơ quan, đơn vị nơi học tập, công tác quản lý, xác nhận, 
Biên bản xác minh tai nạn, Giấy chứng nhận mai táng, Hợp đồng hỏa táng, văn bản 
xác nhận của chính quyền, công an địa phương ....), các giấy tờ, tài liệu này được cơ 
quan đăng ký hộ tịch phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, xác minh chặt chẽ, 
bảo đảm thông tin đúng sự thật.

Trường hợp người yêu cầu đăng ký khai tử chỉ cung cấp được các giấy tờ như: 
Gia phả dòng họ, giấy tờ tùy thân của người chết (nếu có); ảnh bia, mộ người chết; 
văn bản xác nhận của người làm chứng về các thông tin liên quan đến người chết, sự 
kiện chết; nếu các thông tin này được cơ quan đăng ký hộ tịch kiểm tra, xác minh,
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khẳng định được tính xác thực, có lập Biên bản xác minh thì có thê vận dụng coi là 
căn cứ để thực hiện việc đăng ký khai tử.

8. Xem xét cho chủ trương giáo viên người dân tộc thiểu số được xét tuyển 
vào giảng dạy đối với cấp Tiểu học.

Trả lời:
Năm 2021 đến nay, đã tổ chức tuyển dụng viên chức theo quy định tại Nghị 

định số 115/2020/ND-CP ngày 25/9/2020 về Quy định về tuyển dụng, sử dụng và 
quản lý viên chức. Đối với những trường hợp thí sinh là người dân tộc thiếu số đều 
đượp cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2 (Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành) theo 
quy' định tại Điều 6, Nghị định 115/2020/NĐ-CP về đối tượng và điểm ưu tiên trong 
thi tuyển hoặc xét tuyển. Do đó, hằng năm khi tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục 
và Đào tạo đều tố chức thực hiện đúng theo các văn bản quy định hiện hành.

* CẤP TỈNH:

Ị. Đề nghị đầu tư hồ Ô Vàng xã Lê Trì.

Trả lời:

UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu xây dựng Đồ án đầu 
tư hồ chứa nước vùng cao phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, thích ứng với biến đôi 
khí mậu .trên địa bàn huyện Tri Tôn và Tịnh Biên, trong đó có các hồ chứa nước sẹ 
kêu gọi đầu tư theo hình thức xã hội hóa. Hiện nay, đang khẩn trương rà soát, xây 
dựng Đe án để trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Vì vậy, sau khi Đe án được cấp thẩm 
quyền phê duyệt, sẽ kêu gọi xã hội hóa thực hiện đầu tư một số hồ chứa trong đó có 
hồ Ồ Vàng, xã Lê Trì.

2. Đề nghị tỉnh tăng cường mời gọi các doanh nghiệp đầu tư tại huyện Tri 
Tôn ho trợ giải quyết việc làm cho lao động của địa phương.

Trả lời:

Dự kiến sắp tới tỉnh An Giang sẽ tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tỉnh An Giang, 
UBND tỉnh đã giao Sở Ke hoạch và Đầu tư phối họp các dom vị chuẩn bị, toàn bộ 
Danh mục 52 dự án trọng điểm, ưu tiên mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh An Giang 
đến năm 2025 lên cổng thông tin Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh An 
Giang tại địa chỉ dautuangiang.vn để các nhà đầu tư tìm hiểu, trong đó có 4 dự án trên 
địa bàn huyện Tri Tôn như đã đề cập. Hiện nay, cũng có nhiều nhà đầu tư quan tâm, 
tim hiểu, khảo sát các dự án đầu tư về phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch trên 
địa bàn huyện Tri Tôn.

3. Đề nghị có kế hoạch sớm nâng cấp, sửa chữa đường Tỉnh lộ 943 đoạn 
đường thị trấn Cô Tô đến giáp thị trấn Tri Tôn; nâng cấp, sửa chữa và xây dựng 
hệ thống cống thoát lũ núi tuyến Tỉnh lộ 959, hiện mặt đường đã xuống cấp không 
đảm bảo an toàn giao thông cho người dân.

Trả lời:

Hiện nay, nguồn vốn ngân sách tỉnh thuộc kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 
2021-2025 đã cân đối bố trí hết vốn cho các danh mục dự án. Ngoài ra, tỉnh còn phải 
đối ứng vốn ngân sách tỉnh là 1.380 tỷ đồng tham gia thực hiện dự án Đường bộ cao
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tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng và đối ứng vốn thực hiện 03 Chương trình mục 
tiêu quốc gia, nên không còn nguồn để cân đối cho các dự án này. Do chưa có nguồn 
vốn nên chưa triển khai thực hiện nên sẽ thực hiện đầu tư khi có nguồn vốn và khả 
năng cân đối vốn của giai đoạn sau năm 2025. Trước mắt, nên sử dụng nguồn vốn sự 
nghiệp giao thông đê duy tu, sửa chữa hằng năm các tuyến đường nêu trên.

4. Đề nghị UBND tỉnh có chủ trương thống nhất đối với công trình đường 
giao thông kênh 10 được nâng cấp lên thành Tỉnh lộ (từ xã Tà Đảnh - Tân Tuyến 
giáp đến tỉnh Kiên Giang), nhằm tạo thuận lợi giao thương hàng hóa giữầ huyện 
Tri Tôn và tỉnh Kiên Giang, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Trả lời:

Các tuyến Đường cập Kênh Tri Tôn và kênh Ba Thê đã được ủ y  ban nhân dân 
tỉnh công nhận là Đường tỉnh ĐT945 và ĐT947. Đối với tuyến đường cặp Kênh 10 
(nằm giữa 2 Kênh Tri Tôn và Kênh Ba Thê) hiện nay vẫn còn là tuyến đường liên xã, 
chưa có Quy hoạch là Đường tỉnh. Giao Sở Giao thông vận tải đang làm việc với địa 
phương và các ngành có liên quan để báo cáo UBND tỉnh xem xét, cập nhật vào Quy 
hoạch trong thời gian tới.

5. Đề nghị tỉnh quan tâm nâng cấp, mở rộng đường và xây dựng hệ thống 
thoát nước Tỉnh lộ 955B.

Trả lời:

Hiện nay, nguồn vốn ngân sách tỉnh thuộc kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 
2021-2025 đã cân đối bố trí hết vốn cho các danh mục dự án. Ngoài ra, tỉnh còn phải 
đối ứng vốn ngân sách tỉnh là 1.380 tỷ đồng tham gia thực hiện dự án Đường bộ cao 
tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng và đối ứng vốn thực hiện 03 Chương trình mục 
tiêu quốc gia, nên không còn nguồn đế cân đối cho các dự án này. Do chưa có nguồn 
vốn nên chưa triển khai thực hiện nên sẽ thực hiện đầu tư khi có nguồn vốn và khả 
năng cân đối vốn của giai đoạn sau năm 2025. Trước mắt, nên sử dụng nguồn vốn sự 
nghiệp giao thông để duy tu, sửa chữa hằng năm các tuyến đường nêu trên.

6. Dự án xử  lỷ 25 bãi chứa rác trên địa bàn các huyện trong thòi gian qua 
triển khai thực hiện rất chậm, đề nghị đẩy nhanh tiến độ.

Trả lời:

Dự án đầu tư xây dựng công trình Đóng cửa, xử lý ô nhiễm môi trường các bãi 
rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh An Giang (xử lý 25 bãi rác ô nhiễm môi trường) 
đã được ƯBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 566/QĐ- 
UBND ngày 23/03/2022, chia làm 03 gói thầu. Den nay, Sở Tài nguyên :yà Môi 
trường (Chủ đầu tư) đã khẩn trương thực hiện đấu thầu và đã hoàn thành mở thầu, 
phê duyệt kết quả đánh giá E-HSDT (phần E-HSĐXKT) cụm 1 và cụm 2 (dự kiến 
thương thảo hợp đồng trong tháng 10/2022), riêng cụm 3 do không có nhà thầu tham 
gia dự thầu nên đã gia hạn lần thứ ba kéo dài thời gian đấu thầu đến ngày 19/10/2022.

7. Đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết chế độ, chỉnh 
sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ To quốc theo
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Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ những 
trưặng hợp của xã Vĩnh Gia đã bổ sung hồ sơ thời gian khoảng trên 01 năm.

Trả lời:

Hiện nay, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thực hiện tiếp nhận và trả kết 
quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh đối những hồ sơ đề nghị trợ cấp 
một lần hoặc trợ cấp mai táng phí đối với người có công giúp đỡ cách mạng (kể cả 
hồ sơ đề nghị trợ cấp mai táng phí của đối tượng theo Quyết định số 62/2011/QĐ- 
TTg, Quyết định 49/2015/QĐ-TTg. Qua rà soát, hiện không còn tồn đọng hồ sơ đề 
nghị trợ cấp một lần đối với người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc theo Quyết 
định số 62/2011/QĐ-TTg đủ điều kiện quy định mà chưa được giải quyết.

* 8. Đề nghị tỉnh cân đối nguồn ngân sách để tăng phụ cấp cho những người 
hoạt động không chuyên trách cấp xã, khóm, ấp thực hiện Nghị quyết số 
12/2020/NQ-HĐND ngày 10 thảng 7 năm 2020.

Trả lời:

Theo Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐND ngày 09/7/2010 của HĐND tỉnh, mức 
phụ câp hàng tháng cho những người hoạt động không chuyên trách, cụ thê: Câp xã 
bình quân là 1,5 lần mức lương cơ sở; Khóm, ấp: bình quân là 0,99 lần mức lương cơ 
sở. Và theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019, Trung ương bố trí khoán 
mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã là 1,0 lần mức lương 
cơ s ở ;  người hoạt động không chuyên trách ở khóm, ấp là 0,55 lần mức lương cơ SỞI 
UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 
10/7/2020. Theo đó, mức phụ cấp hàng tháng cho những người hoạt động không 
chuyên trách, như sau:

- Cấp xã được áp dụng tính theo bằng cấp chuyên môn của người hoạt động 
không chuyên trách cụ thể: Trình độ Trung cấp là 1,86 lần mức lương cơ sở; trình độ 
cao đẳng là 2,1 lần mức lương cơ sở; trình độ Đại học là 2,34 lần mức lương cơ sở; 
Bình quân là 2,1 lần mức lương cơ sở, tăng 40% so với mức phụ cấp trước đây và 
bằng 210% so với mức khoán của Trung ương.

- Khóm, ấp: Được hưởng mức phụ cấp hàng tháng bằng 1,0 lần mức lương cơ 
sở, nếu kiêm nhiệm chức danh mà giảm 01 người trong số lượng người hoạt động 
không chuyên trách ở ấp, khóm bố trí tối đa theo quy định thì được hưởng 100% mức 
phụ cấp của chức danh kiêm nhiệm đó. Khuyến khích người hoạt động không chuyên 
trách ở ấp, khóm tham gia kiêm nhiệm, đảm nhiệm thêm chức danh ở ấp, khóm để 
hưởng thêm 100% mức phụ cấp, bồi dưỡng nhằm tăng thêm thu nhập (một người có 
thế kiêm nhiệm, đảm nhiệm nhiều chức danh và được hưởng 100% mức phụ cấp, bồi 
dưỡng của không quá 02 chức danh kiêm nhiệm, đảm nhiệm thêm).

9. Đề nghị tỉnh cho chủ trương đầu tư đường vào Hợp tác xã Bến Bà Chi 
(vườn cây ăn trái) tại xã Lê Trì, huyện Tri Tôn, để tạo điều kiện cho người dân 
thuận tiện lưu thông hàng hóa nông sản.

Trả lời:

Đoạn đường vào Hợp tác xã Bến Bà Chi (vườn cây ăn trái), huyện đã chỉ đạo 
các ngành liên quan và xã Lê Trì triển khai thực hiện, tiến độ như sau: UBND xã đã
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vận động người dân hiến đất, Ban QLDA ĐTXD khu vực đã thi công xong nền hạ từ 
nguồn vốn Nghị định 35/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Hiện nay, hạng mục xây dựng 
câp phôi đường lên hợp tác xã Bến Bà Chi đã được ghi vốn từ vốn chương trình mục 
tiêu quôc gia xây dựng nông thôn mới thực hiện trong năm 2022, với tổng kinh phí 
thực hiện 1,6 tỷ đông. Hiện nay đang chuẩn bị cấp phối và sẽ hoàn thành trong năm 
2022.

IV. Báo cáo sô 816/BC-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2022 củá ủy ban 
nhân dân tỉnh tông hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của Đại biểu HĐND qua thảo 
luận của Tổ trước kỳ họp cuối năm 2022 HĐND tỉnh khóa X.

1. Huyện tiếp tục đề nghị UBND tỉnh có văn bản công nhận phong tục, tập 
quán vê cách đặt họ đôi với đông bào dân tộc thiêu sô trường hợp mẹ đơn thân, 
con ngoài giá thú.

Trả lời:

Liên quan đến việc xác định họ đối với người dân tộc Khơmer, trong thời gian 
qua, trên cơ sở phản ánh của một số địa phương, Sở Tư pháp đã trao đổi với Ban Dân 
tộc tỉnh cũng như xin ý kiến hướng dẫn nghiệp vụ của Bộ Tư pháp.

Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có văn bản hoặc quy định về phong tục, tập 
quán xác định họ của người dân tộc Khơmer. Việc xác định họ của cá nhân khi đăng 
ký khai sinh vẫn được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Bộ luật Dân sự 
năm 2015: “Họ của cá nhân được xác định là họ của cha đẻ hoặc họ của mẹ đẻ theo 
thỏa thuận của cha mẹ; nếu không cổ thỏa thuận thì họ của con được xác định theo 
tập quán. Trường hợp chưa xác định được cha đẻ thì họ của con được xác định theo 
họ của mẹ đẻ ”. Như vậy, theo quy định pháp luật dân sự và pháp luật hộ tịch cho 
phép xác định họ của cá nhân được xác định theo tập quán nhưng vẫn phải bảo đảm 
theo họ của cha hoặc mẹ.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh giao Sở Tư pháp phối hợp với Ban Dân tộc 
nghiên cứu những vướng mắc phát sinh giữa quy định pháp luật và thực tế quá trình 
đăng ký hộ tịch đối với đồng bào dân tộc Khmer. Sở Tư pháp đã có văn bản gởi kiến 
nghị của Ban Dân tộc tỉnh đến Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp để 
xem xét, hướng dẫn. tuy nhiên, cho đến nay chưa nhận được phản hồi của Cục Hộ 
tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp. (Cóng văn số 904/STP-HCTP ngày 
05/7/2022). '

Ghi nhận ý kiến của cử tri, giao Sở Tư pháp tiếp tục kiến nghị Bộ Tư pháp phối 
hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu ban hành danh mục các phong tục tập 
quán đặt họ, tên cho người dân tộc thiểu số trên lãnh thổ Việt Nam.

2. Đe nghị Tỉnh kiến nghị Trung ương công nhận Quốc tịch cho người di 
cư tự do trên địa bàn huyện Tri Tôn đủ điều kiện đề nghị cấp Quốc tịch Việt Nam.

Trả lời:

Bộ Tư pháp có chủ trương cho tỉnh An Giang lựa chọn một số trường hợp di 
cư tự do (đã được cấp thẻ thường trú) để Bộ Tư pháp tham mưu với Chính phủ trình 
Chủ tịch nước cho các đương sự nhập quốc tịch Việt Nam. Thực hiện chỉ đạo của 
UBND tỉnh, Công an tỉnh đã phối hợp với Sở Tư pháp tiến hành lựa chộn, thẩm tra,
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xác minh và tham mưu UBND tỉnh Công văn số 1065/UBND-NC ngày 09/10/2020 
đề xuất Bộ Tư pháp kiến nghị với Chính phủ trình Chủ tịch nước giải quyết cho 55 
trường họp di cư tự do trên địa bàn huyện Tri Tôn được nhập quôc tịch Việt Nam. 
Tuy nhiên, đến nay Bộ Tư pháp, Chính phủ chưa có văn bản trả lời vê 55 trường hợp 
nêu trên.

3. Đe nghị tăng mức chi tại Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 
08/9/2015 của UBND tỉnh An Giang Quy định mức chi đảm bảo cho công tác hoà 
giải cơ sở trên địa bàn tỉnh An Giang:

Trả lời:

-  Định mức chỉ hỗ trợ cho công tác hòa giải: từ 200.000đ/vụ lên 300.000ố/vụ.-

- Chỉ hòa giải không thành 03 lần từ 150.000đ/vụ lên 200.000đ/vụ.

- Chi kinh ph ỉ hỗ trợ hoạt động của các Tổ hòa giải từ 100. OOOđ/tháng/Tổ hòa 
giải tăng lên 200. OOOđ/thảng/Tổ hòa giải.

Quyết định số 26/2015/QĐ-ƯBND ngày 08/9/2015 của UBND tỉnh An Giang 
về việc quy định mức chi đảm bảo cho công tác hoà giải cơ sở trên địa bàn tỉnh được 
ban hành căn cứ trên cơ sở Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 
30/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định việc lập dự 
toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác 
hòa giải ở cơ sở và Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2015 
của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức chi đảm bảo cho công tác hòa giải ở cơ sở trên 
địa bàn tỉnh An Giang.

Hiện nay, Bộ Tài chính đã có dự thảo ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung 
Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP. Theo đó, các mức Chỉ thù lao cho
hòa giải viên (đôi với các hòa giải viên trực tiếp tham gia vụ, việc hòa giải) tăng lên 
300.000 đồng/vụ, việc. Trường họp vụ, việc hòa giải thành theo Điều 24 Luật hòa 
giải ở cơ sở, mức chi tăng lên toi đa 400.000 đồng/vụ, việc ”.

4. Đề nghị Tỉnh hướng dẫn việc hưởng trợ cấp lần đầu khi nhân công tác ở  
vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trong trường hợp sau:

Trả lời:

-  Theo khoản ỉ, Điều 6, Nghị định sổ 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của 
Chính phủ vê chính sách đổi với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và 
người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kỉnh tế - 
xã hội đặc biệt khó khăn quy định “Trợ cấp lần đầu bằng 10 thảng lương cơ sở tại 
thời điêm nhận công tác ở vùng có điêu kiện kỉnh tê - xã hội đặc biệt khỏ khăn ”.

- Trước đó, Nghị định sổ 116/2010/NĐ-CP ngày 24/10/2010 của Chỉnh phủ 
quy định: người đên công tác ở vùng có điêu kiện kỉnh tê - xã hội đặc biệt khó khăn 
từ 3 năm trở lên đổi với nữ và từ 5 năm trở lên đoi với nam mới đươc hưởng trơ cấp 
lần đầu bằng 10 tháng lương cơ sở.

Như vậy, trường hợp cán bộ, công chức được điều động về công tác ở vùng cỏ 
đỉêủ kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trước ngày 01/12/2019 mà chưa được 
hưởng trợ câp lân đâu do chưa đủ 3 năm trở lên đôi với nữ và từ 5 năm trở lên đổi
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với nam (theo Nghị định sổ 116) thì có được hưởng trợ cấp lần đầu theo Nghị định 
sô 76/2019/NĐ-CP hay không (do Nghị định số 76 cố hiệu lực thỉ hành từ ngày 
01/12/2019).

Tại Điều 6, Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ về 
chính sách đôi với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng 
lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hộũđặc biệt 
khó khăn đã quy định như sau: khỉ nhận công tác lần đầu ở cơ quan, tổ chức, đcm vị 
thuộc vùng có điều kiện kỉnh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng trợ cấp lần 
đầu bằng 10 tháng lương cơ sở tại thời điểm nhận công tác ở vùng có điều kiện kỉnh 
tê - xã hội đặc biệt khỏ khăn. Khoản trợ cấp này do cơ quan, to chức, đơn vị ở vùng 
có điều kiện kỉnh tế  -  xã hội đặc biệt khó khăn nơi tiếp nhận, bổ trí công tác chi trả 
ngay khi đối tượng được hưởng nhận công tác và chỉ thực hiện một lần trong tổng 
thời gian thực tế làm việc ở vùng cỏ điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Theo đó, trường hợp cán bộ, công chức, viên chức vẫn đang công tác ở vùng 
có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nhưng chưa nhận trợ cấp lần đầu theo 
quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ thì được 
nhận trợ cấp lần đầu theo quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP. (Nội dung này 
đã được Bộ Nội vụ trả lời tại Cổng văn sỗ 3729/BNV-TL ngày 05/8/2022 về việc trả 
lời kiến nghị của cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV).

5. Kiến nghị tỉnh xem xét về chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ Dân 
quăn Thường trực:

Trả lời:
-  Tại điểm 4, Điều 12, Nghị định số 72/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ 

quy định chỉ tiết một sổ điểu của Luật Dân quân tự vệ về to chức xây dựng và chế độ, 
chính sách đổi với lực lượng Dân quân tự vệ quy định: “mức hưởng các chế độ, chính 
sách về BHXH, BHYT của Dân quân Thường trực được thực hiện như hạ s ĩ quan, binh 
sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đang tại ngũ”. Tuy nhiên, hiện nay, hạ s ĩ quan, binh 
sĩ sau khi hoàn thành nghĩa vụ, xuất ngũ được hưởng các chế độ theo quy định gồm: 
BHXH chỉ trả 6 tháng lương tối thiếu, 6 tháng lương tạo việc làm, ho trợ tiền ăn, uống, 
tàu xe... bằng 21.050.000 đồng. Riêng Dân quân Thường trực sau khi hoàn thành 
nghĩa vụ được địa phương chỉ trợ cap 1 lần = 5.960.000 đồng; ngoài ra, chỉ đối tượng 
Dân quân Thường trực được hưởng chế độ BHYT, còn người thân (cha, mẹ, vợ và con) 
thì chưa được hễ trợ.

về mức hưởng các chế độ, chính sách của Dân quân Thường trực: căn íĩứ điểm 
ạ, khoản 1, Điều 34 Luật Dân quân tự vệ 2019 và khoản 2, khoản 3 Điều 12 Nghị định 
số 72/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định mức trợ cấp một lần cho Dân 
quân Thường trực khi được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời 
bình, cứ mỗi năm phục vụ trong đơn vị Dân quân Thường trực được trợ cấp bằng 
2.980.000 đồng; được hưởng chế độ BHXH, BHYT và tiêu chuẩn vật chất hậu cần như 
hạ sỹ quan, binh sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam đang tại ngũ. Đối với BHXH và 
BHYT, theo Công văn số 2897/BQP-TM ngày 31/8/2022 của Bộ Quốc phòng về việc 
trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Vĩnh Long thì mức đóng BHXH hằng tháng cho Dân 
quân Thường trực bằng 23% mức lương cơ sở (1.490.000 đồng X 23% = 342.700
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đồng); mức đóng BHYT hằng tháng cho Dân quân Thường trực bằng 4,5% mức lương 
cơ sở (1.490.000 đồng X 4,5% = 67.050 đồng), một năm (67.050 đồng X 12 tháng = 
804.600 đồng). Mức hưởng thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật vê 
BHXH, BHYT; thời gian đóng, hưởng: Trong thời gian là Dân quân Thường trực.

về chế độ BHYT người thân (bố, mẹ, vợ (chồng), con) của Dân quân Thường 
trực: tại khoản 4, Điều 12 Nghị định số 72/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điểu của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng và chế độ, 
chính sách đối với lực lượng Dân quân tự vệ quy định “Mức hưởng các chế độ, chính 
sách về BHXH, BHYT như hạ sỹ quan, bỉnh s ĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam đang tại 
ngũ theo quy định của pháp luật về BHXH, BHYT”. Theo quy định của Luật BHYT 
ngày 14/11/2008 và được sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT ngàỷ 
13/6/2014, thì hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam đang tại ngũ và người 
thâp, (bố, mẹ, vợ (chồng), con) được hưởng chế độ BHYT. Như vậy Dân quân Thường 
trực và người thân thân (bố, mẹ, vợ (chồng), con) được hưởng chế độ BHYT.

Ngoài ra, trong Báo cáo đề dẫn tại buổi Hội thảo về tổ chức xây dựng lực lượng, 
huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ do Bộ 
Tổng tham mưu tổ chức tại Quân khu 9 vào ngày 14/10/2022. Bộ CHQS tỉnh có ý 
kiến đề xuất việc mua BHYT cho người thân (bố, mẹ, vợ (chồng), con) của Dân quân 
Thường trực các địa phương chưa thực hiện được, do vướng mắc, vì chưa quy định 
mã đối tượng và mã quyền lợi để cấp thẻ BHYT. v ấn  đề này Bộ Quốc phòng đang 
phối họp Bộ Lao động Thương binh & Xã hội, Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam 
trong thời gian tới có văn bản hướng dẫn thực hiện mã đối tượng và mã quyền lợi để 
cấp thẻ BHYT. Khi có văn bản hướng dẫn chính thức của trên, Bộ CHQS tỉnh phối 
hợp các ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện.

6. Kiến nghị tỉnh xem xét bố trí nguồn kinh p h í mua BHYT cho các đối tượng 
thuộc các hội đặc thù cấp xã (Hội Chữ thập đỏ, Người Cao tuồi, Khuyến học, Hội 
Cựu giáo chức), phó khóm, ấp và thành viên khóm, ấp.

Trả lời:

Quy định về Hội có tính chất đặc thù: Căn cứ Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg 
ngày 01/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định hội có tính chất đặc thù, 
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1915/QĐ-UBND ngày 27/10/2011 xác định 
danii sách hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh, theo đó có 02 hội cấp xã được 
xác định là hội đặc thù gồm: Hội Chữ thập đỏ và Hội Người cao tuổi, về chế độ, 
chính sách đối với người công tác tại hội có tính chất đặc thù được quy định cụ thể 
tại Điều 7 Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/04/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính 
phủ về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội và Nghị định số 33/2012/ND-CP ngày 
13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 45/2010/NĐ- 
CP:

“Điều 7. Chế độ, chính sách đổi với người công tác tại hội

1. Đối với hội cỏ tỉnh chất đặc thù

a)..................



• T

d) Đối với những người đã nghỉ hưởng lương him theo quy định củapháp luật 
được bầu giữ các chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù 
trong chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao, thì ngoài lương hưu, được 
hưởng thù lao từ ngân sách nhà nước theo quy định tại Quyết định sổ 30/2011/QĐ- 
TTg ngày 01/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ thù lao đổi với người đã 
nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội.

2. Chê độ, chỉnh sách đối với những người công tác tại hội không thuộc các 
trường họp quy định tại Khoản 1 Điều này thực hiện theo thỏa thuận giữa hội với 
người công tác tại hội, bảo đảm tương quan trong nội bộ hội và theo quy định của 
Bộ luật Lao động, quy định pháp luật cỏ liên quan ”.

Đối với Phó trưởng khóm, ấp và người tham gia công việc ở khóm, ấp: theo 
quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 
2020 của Hội đồng nhân dân 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, khóm trên địa bàn tỉnh 
An Giang, thì Phó trưởng ấp, khóm và thành viên ấp, khóm thuộc chức danh người 
tham gia công việc ở ấp, khóm. Đồng thòi, theo điểm i khoản 1 Điều 2 Luật Bao hiểm 
xã hội năm 2014, quy định:

“Điều 2. Đối tượng áp dụng

ỉ. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đổi tượng tham gia bảo hiểm 
xã hội bat buộc, bao gồm:
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ỉ) Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn. ”

Bên cạnh đó, tại khoản 5 Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 
của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cập xã và 
người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, quy định: “Người 
hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được hưởng chế độ phụ cấp, chế độ bảo hiếm 
xã hội và chế độ bảo hiếm y  tế. Ngân sách nhà nước thực hiện khoản quỹ phụ câp, bao 
gồm cả ho trợ bảo hiếm xã hội và bảo hiếm y  tế để chi trả hàng tháng đổi với người 
hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo Quyết định phân loại đơn vị hành chính 
xã, phường, thị trấn như sau:

a) Loại 1 được khoản quỹ phụ cấp bằng 16,0 lần mức lương cơ sở;

b) Loại 2 được khoán quỹ phụ cấp bằng 13,7 lần mức lương cơ sở;

c) Loại 3 được khoán quỹ phụ cấp bằng 11,4 lần mức lương cơ sở...

Như vậy, đối chiếu các quy định trên, việc cử tri kiến nghị tỉnh xem xét bố trí 
nguồn kinh phí mua BHYT cho các đối tượng thuộc các hội đặc thù cấp xã (Hội Chữ 
thập đỏ, Hội Người Cao tuổi, Hội Khuyến học, Hội Cựu giáo chức), Phó khóm, ấp 
và người tham gia công việc ở khóm, ấp là chưa có cơ sở thực hiện. Khi nào Trung 
ương nghiên cứu điều chỉnh, sựa đổi bổ sung các văn bản trên, UBND tỉnh giao cơ 
quan nghiên cứu tham gia góp ý.



18

7. Xem xét, hỗ trợ chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với chức danh Chủ tịch 
HĐND cấp xã. Vì hiện nay, chức danh này không được hưởng mức phụ căp kiêm 
nhiệm, đồng thời theo Quyết định số 60/2021/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 của UBNĐ 
tỉnh có quy định số lượng bố trí cán bộ, công chức câp xã, theo đó sô lượng cán bộ là 
11 người nên việc giảm biên chế để được hưởng chế độ kiêm nhiệm đôi với chức danh 
Chủ tịch HĐND là không thê giảm được nữa.

Trả lời:

Theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính 
phủ về chế độ tiền lưcmg đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 
và Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 
số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở 
cấpí;xã, ở thôn, tổ dân phố thì trường hợp kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng 
nhân dân cấp xã là chức danh không được bố trí biên chế chuyên trách và không làm 
giảm số lượng biên chế được giao nên không thuộc đối tượng hưởng phụ cấp kiêm 
nhiệm. Do đó, khi trung ương nghiên cứu sửa đổi các văn bản nêu trên, UBND tỉnh 
sẽ giao cơ quan chuyên môn nghiên cứu kiến nghị hỗ trợ chế độ phụ cấp kiêm nhiệm 
đối với chức danh Chủ tịch HĐND cấp xã. » ■ -

8. Đề nghị Sở Tài nguyên -  Mồi trường có giải pháp xử  lỷ rác thải, ồ nhiễm 
môi trường trong thời gian xây dựng các nhà máy xử  lý rác thải bị chậm tiến độ. ■

Trả lời:
Aệ- Việc chính thức có nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt đạt quy chuẩn sẽ phải tốn 

nhiều thời gian do phải thực hiện đúng theo các quy trình pháp luật quy định; đồng 
thời các nhà máy đang triển khai xây dựng bị chậm tiến độ (Nhà máy xử lý rác thải 
thị trấn Mỹ Luông và Dự án Xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên tại Khu liên hợp 
xử lý rác thải xã Bình Hòa, huyện Châu Thành).. Do đó, vấn đề xử lý rác sinh hoạt 
(khoảng 900 tấn/ngày) tạm thời trong thời gian chờ có nhà máy xử lý rác thải sinh 
hoạt đạt quy chuẩn đã được quan tâm, kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp như: 
Giao Công ty c ổ  phần Môi trường đô thị An Giang đầu tư xây dựng và đưa vào vận 
hành ô chôn lấp họp vệ sinh số 2 tại Khu liên họp xử lý rác xã Bình Hòa, huyện Châu 
Thành (đã vận hành từ đầu năm 2022) tiếp nhận và xử lý khoảng 345 tấn/ngày. Giao 
UBND huyện Phú Tân đầu tư xây dựng ô chôn lấp họp vệ sinh số 2 thuộc Khu xử lý 
chất thải rắn Phú Thạnh, huyện Phú Tân (đảm bảo khả năng tiếp nhận và xử lý rác 
của huyện Phú Tân và thị xã Tân Châu đến năm hết 2024), công suất xử lý 200 
tấn/ngày (Công văn số 5502/VPUBND-KTN ngày 03/10/2022). Thống nhất cho 
ƯBND huyện Chợ Mới điều phối lượng rác thu gom hàng ngày của huyện (khoảng 
135 tấn/ngày) đổ rác tạm tại khu đất có diện tích 2.200 m2 (phía sau Nhà máy xử lý 
rác Mỹ Luông) và tại 4 bãi rác: Kiến An, Mỹ Hiệp, Kiến Thành, Mỹ An. Giao UBND 
các huyện, thị, thành phố: Châu Đốc, An Phú, Tri Tôn, Tịnh Biên có phưong án xử 
lý rác thải trong thời gian chờ xây dựng Nhà máy xử lý rác thải cụm: Châu Phú, Châu 
Đốc, An Phú, Tri Tôn, Tịnh Biên (Thông báo số 375/TB-VPUBND ngày 08/10/2021 
của Văn phòng UBND tỉnh). Theo đó, hiện nay, ƯBND huyện Tịnh Biên đã đề xuất 
cải tạo bãi rác An Cư để tiếp tục đổ rác đến năm 2024 (55 tấn/ngày); ƯBND huyện 
Tri Tôn đã xây dựng phương án đốt rác tạm để xử lý lượng rác hàng ngày của huyện 
(45 tấn/ngày), hiện đang mời gọi nhà thầu để triển khai thực hiện; UBND An Phú và
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thành phô Châu Đôc: tiêp tục duy trì bãi rác Kênh 10, Châu Đốc để tiếp nhận và xử 
lý lượng rác của 2 địa phương này đến năm 2024 (165 tấn/ngày). Giao Công ty cổ  
phân môi trường đô thị An Giang tiếp tục duy trì vận hành Nhà máy xử lý rác Thoại 
Sơn, đê đảm bảo xử lý hết lượng rác của huyện Thoại Sơn (55 tấn/ngày).

Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đang tham mưu UBND tỉnh các 
nội dung liên quan đầu tư xây dựng khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt và nhà máy xử 
lý chât thải răn, gôm các nội dung sau: Báo cáo, đề xuất vị trí và tham mưu đầu tư 
xây dựng Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt cho cụm các huyện: Châu Phú, An Phú, 
Tịnh Biên, Tri Tôn và thành phố Châu Đốc (Báo cáo số 223/BC-STNMT ngày 
30/11/2022). Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện dự án Đầu tư Nhà máy xử lý chất 
thải răn sinh hoạt tại Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt xã Phú Thạnh, công suất 200 - 
250 tấn/ngày bằng công nghệ xử lý không thu hồi năng lượng (theo Công văn số 
5535/VPUBND-KTN ngày 04/10/2022 của Văn phòng UBND tỉnh).

V. Báo cáo số 817/BC-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2022 của ủy ban 
nhân dân tỉnh tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ hop cuối 
năm 2022, Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

1. vấn đề kết cấu hạ tầng giao thông xuống cấp, công trình thi công chậm 
tiến độ là những nội dung được cử tri kiến nghị lặp lại nhiều lần và chiếm tỉ lệ cao 
trong tất cả lĩnh vực mà cử tri quan tâm, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa 
phương liên quan phối hợp sớm rà soát giải quyết Đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp 
cuối năm 2022, cử trì tiếp tục kiến nghị sửa chữa, đẩy nhanh tiến độ thi công các 
đoạn đường như đường Tỉnh lộ 958, 945, 949 đoạn từ cầu Cây Me (thị trấn Tri Tôn) 
đến khu du lịch Núi cấm  (xã An Hảo, huyện Tịnh Biên).

Trả lời:

Việc xuống cấp của các tuyến Đường tỉnh 958, 945, 949 sau thời gian dài sử 
dụng, cần phải được sửa chữa, nâng cấp là yêu cầu bắt buộc theo quy định. Thời gian 
qua đã nhiều lần kiến nghị các ngành có liên quan đưa vào kế hoạch Trung hạn để 
thực hiện. Tuy nhiên, do nguồn lực có hạn, nên chỉ có một số công trình được ưu tiên 
đầu tư trước. Ban quản lý dự án ĐTXD công trình giao thông và nông nghiệp đang 
triển khai như: Đường tỉnh 945, 949 và 958. Ghi nhận ý kiến của cử tri, giao Sở Giao 
thông vận tải sẽ tiếp tục xem xét thực hiện các tuyến Đường tỉnh còn lại trong thời 
gian tới.

2. Kiến nghị xử lỷ việc gây ô nhiễm mồi trường ảnh hưởng đến sức khỏe và 
sản xuất của người dân đối với các công ty chăn nuôi gia súc trên địa bàn huyện 
Tri Tôn. Đề nghị thông tin làm rõ và lấy ỷ  kiến đồng thuận của cộng đồng ở khu 
vực xung quanh trong trường hợp mở rộng quy mô (cử tri xã Lương Phi).

Trả lời:

Trên địa bàn huyện Tri Tôn hiện có 02 dự án chăn nuôi tập trung có quy mô 
lớn là Dự án Trại heo giống công nghệ cao Việt Thắng An Giang 2 của Công ty 
TNHH Giống - Chăn nuôi Việt Thắng An, từ năm 2020 đến nay Sở Tài nguyên vả 
Môi trường đã tổ chức thực hiện 02 đợt kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại Dự 
án cụ thể: (1) Kiểm tra liên ngành việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, tài 
nguyên nước và bảo hiểm xã hội theo Quyết định số 567/QĐ-STNMT ngày 26/5/2020
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của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; (2) Kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu 
khắc phục về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước tại 02 Dự án theo Quyêt định sô 
605/QD-STNMT ngày 28/5/2021 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, qua 
kiểm tra Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Công ty phải nghiêm túc khăc phục 
các tồn tại sau: Dự án Trại heo giống công nghệ cao Việt Thăng An Giang: Chưa lập 
báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường trình cơ quan đã phê 
duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định; chưa có Giây xác nhận 
hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành theo quỵ định; 
Cải tạo công trình xử lý nước thải tập trung đảm bảo nước thải đạt Quy chuân môi 
trường cho phép; chưa có Giấy phép xả nước thải vào nguôn nước theo quy định. Dự 
án Trại heo giống'công nghệ cao Việt Thắng An Giang 2: Chưa lập Báo cáo đánh giá 
tác ,động môi trường được phê duyệt theo quy định; chưa có Giấy phép xả nước thải 
vào nguồn nước theo quy định.

Quá trình kiểm tra nhận thấy, Công ty có thực hiện khắc phục các tồn tại, tuy 
nhiên việc khắc phục còn chậm, nguyên nhân một phần do ảnh hưởng của việc chuyến 
đổi Chủ'Dự án (theo Công văn so 5302/VPUBND-KTN ngày 06/10/2021 của Văn 
phòng UBND tỉnh về việc dự án trại heo nái, heo thịt công nghệ cao THAGRICO An 
Giang) nên Công ty chưa hoàn thành các thủ tục theo quy định, việc này cũng gây 
khó khăn cho việc kiểm tra lại nội dung khắc phục. Thời gian tới, Sở Tài nguyên và 
Môi trường sẽ tiếp tục rà soát trách nhiệm pháp lý và việc chấp hành quy định pháp 
luật trong lĩnh vực ngành của Dự án để kiểm tra, xử lý theo quy định.

về đề nghị thông tin làm rõ và lấy ý kiến đồng thuận của cộng đồng ở khu vực 
xung quanh trong trường họp mở rộng quy mô: theo quy định tại Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 
Luật Bảo vệ môi trường, dự án chăn nuôi gia súc quy mô công nghiệp từ 10 đơn vị 
vật nuôi trở lên thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm 
môi trường và thuộc đối tượng phải thực hiện thủ tục hành chính về môi trường. 
Trường họp các dự án này mở rộng quy mô đến 1.000 đơn vị vật nuôi trở lên hoặc từ 
100 đến dưới 1.000 đơn vị vật nuôi nhưng có yếu tổ nhạy cảm về môi trường thì thuộc 
đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường. Việc tham vấn trong đánh giả 
tác động môi trường được quy định tại Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và 
Điều 26 Nghị định số 08/2022/ND-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, quy định cụ 
thể đối tượng được tham vấn, trách nhiệm thực hiện tham vấn, nội dung tham vấn, 
hình thức tham vấn, trách nhiệm của chủ dự án đầu tư trong việc thực hiện tham vấn.

Trước khi trình cấp có thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 
trường thì Chủ dự án phải thực hiện tham vấn cộng đồng dân cư, cá nhân chịu tác 
động trực tiếp bởi tác động môi trường do các hoạt động của dự án gây ra thông qua 
đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan thẩm định và tổ chức họp lấy ý kiến. 
Ket quả tham vấn phải được chủ dự án tiếp thu, thể hiện đầy đủ, trung thực các ý 
kiến, kiến nghị của đối tượng được tham vấn, đối tượng quan tâm đến dự án. Trường 
họp ý kiến, kiến nghị không được tiếp thu, Chủ dự án đầu tư phải giải trình đầy đủ, 
rõ ràng. Chủ dự án đầu tư phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung và kết 
quả tham vấn trong báo cáo đánh giá tác động môi trường. Do đó, trường họp dự án 
chăn nuôi gia súc mở rộng quy mô thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động 
môi trường, khi tổ chức họp tham vấn thì Chủ dự án có trách nhiệm chủ trì, phối họp
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với ủ y  ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện dự án niêm yết báo cáo đánh giá tác động 
môi trường tại trụ sở ủ y  ban nhân dân cấp xã trước thời điểm họp ít nhất là 05 ngày, 
trình bày nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường tại cuộc họp để cộng đồng 
ở khu vực xung quanh dự án tham gia ý kiến, từ đó Chủ dự án có phản hồi, cam kết 
đế tạo sự đồng thuận trước khi triển khai thực hiện dự án.

Trên đây là báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri 
huyện Tri Tôn, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trước và sau các kỳ họp nặm 2022 
của Hội đồng nhân dân tỉnh./.

Nơi nhận:
-  Đại biểu HĐND huyện;
- Văn phòng HĐND -  UBND huyện; 
-Lưu: VT, DUH.

TM. THƯỜNG TRựC HĐND 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH
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