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Căn cứ Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp cuối năm 

2021 HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 (Báo cáo số 482/BC-MTTQ-BTT 

ngày 13/01/2022 của Ban Thường trực MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang). Trên cơ 

sở tham mưu của các sở, ngành và địa phương, UBND tỉnh giải trình, trả lời đề 

xuất, kiến nghị của cử tri như sau: 

2. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri 

2.1. Lĩnh vực phát triển kinh tế  

- Cử tri Chợ Mới:  

+ Xã Hội An hiện đang được các cấp quan tâm hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ 

tầng để đạt chuẩn nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tuy 

nhiên hiện nay song song với đường tỉnh lộ 942 phía trong đã có dự án đã được 

phê duyệt phát triển khu công nghiệp đã nhiều năm nay nhưng chưa thu hút nhà 

đầu tư, để tiếp tục phát triển dự án mở khu công nghiệp đề nghị các ngành chuyên 

môn cần nghiên cứu, khảo sát xây dựng con đường từ mương Hội đồng đến mương 

sáu Khiết, với chiều dài 3 km, rộng 15 m để phục vụ giao thương cho Nhân dân, 

vừa tạo điều kiện thu hút nhà đầu tư về địa phương. 

Nhằm định hướng phát triển cho đô thị Hội An, đáp ứng các tiêu chí, chỉ tiêu 

của thị trấn và để phát triển kinh tế - xã hội địa phương, việc đầu tư tuyến đường từ 

mương Hội đồng đến mương sáu Khiển để phục vụ giao thương cho Nhân dân, tạo 

điều kiện thu hút nhà đầu tư về địa phương là nhu cầu cần thiết. Ủy ban nhân dân 

huyện Chợ Mới ghi nhận ý kiến, kiến nghị của bà con cử tri và sẽ giao các ngành 

huyện liên quan khảo sát thực tế và sắp xếp thực hiện theo thứ tự ưu tiên khi có 

nguồn kinh phí. 

+ Cử tri huyện Chợ Mới: Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp hiện nay 

người nông dân sử dụng quá nhiều phân bón, thuốc trừ sâu làm ảnh hưởng đến 

chất lượng an toàn của sản phẩm, bên cạnh đó giá cả của vật tư phân bón , thuốc 

trừ sâu ngày càng tăng, người dân sản xuất không có lãi. Để có nền nông nghiệp 

an toàn, sản phẩm có nhiều thị trường tiêu thụ và không phụ thuộc quá nhiều vào 

thuốc bảo vệ thực vật, đề nghị các ngành, các cấp chuyên môn có giải pháp hướng 

dẫn người dân tiếp cận nhiều hơn trong việc sử dụng phân hữu cơ để đảm bảo môi 

trường và chất lượng sản phẩm nông nghiệp. Nhà nước cần phải có quy hoạch tiêu 

thụ và chế biến sau thu hoạch sản phẩm nông nghiệp, nâng cao chất lượng sản 

phẩm, để được tiêu thụ ở nhiều thị trường của các nước, không phụ thuộc vào một 
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thị trường nào; Cử tri Phú Tân: Hiện nay giá lúa, nếp bấp bênh không ổn 

định, dẫn đến nông dân sản xuất lợi nhuận rất thấp, đề nghị tỉnh có giải 

pháp hỗ trợ người nông dân sản xuất đem lại lợi nhuận cao hơn. 

Phân bón, thuốc trừ sâu góp phần bảo vệ và ổn định năng suất vì vậy người 

nông dân sử dụng nên cân đối hợp lý để mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất. Để có 

nền sản xuất nông nghiệp an toàn, sản phẩm nông, thủy sản của tỉnh có mặt trên 

nhiều thị trường và không phụ thuộc quá nhiều vào thuốc bảo vệ thực vật, Sở Nông 

nghiệp và PTNT đã phối hợp với các Sở, ban ngành đoàn thể và các đia phương 

tuyên truyền, hướng dẫn bà con nông dân cách sử dụng vật tư đầu vào một cách 

phù hợp, kết hợp với tăng cường áp dụng các tiến bộ kỹ thuật đồng bộ để góp phần 

giảm chi phí đầu vào và hạ giá thành sản xuất, tăng lợi nhuận và nâng cao chất 

lượng sản phẩm nông nghiệp. Một số giải pháp như: 

* Giải pháp kỹ thuật: Giảm các yếu tố đầu vào sẽ có tác động trực tiếp đến 

giảm chi phí sản xuất như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống, chi phí thu 

hoạch… bằng các biện pháp kỹ thuật tiên tiến hiện nay mà địa phương đang 

khuyến cáo đó là: giảm lượng giống gieo sạ; bón phân cân đối theo nhu cầu cây 

trồng; sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 04 đúng; đẩy mạnh việc áp 

dụng tiến bộ kỹ thuật thông qua các chương trình như: IPM (quản lý dịch hại tổng 

hợp), 3G3T, 1P5G; SRP (sản xuất lúa bền vững), chương trình quản lý dinh dưỡng 

tổng hợp…vv nhằm giảm giống, giảm phân bón, giảm thuốc bảo vệ thực vật; tưới 

nước tiết kiệm và giảm thất thoát sau thu hoạch. 

Trong điều kiện phân bón vô cơ tăng giá như hiện nay, đề nghị các địa 

phương vận động bà con tăng cường sử dụng phân hữu cơ trên tất cả các loại cây 

trồng, thay thế dần phân vô cơ, để góp phần tăng chất lượng sản phẩm, hướng đến 

xây dựng nền sản xuất nông nghiệp hữu cơ, sạch, an toàn. Áp dụng kỹ thuật tưới, 

khô xen kẽ giúp quản lý tốt đổ ngã, dễ dàng cho khâu thu hoạch, tiết kiệm chi phí 

thu hoạch và vận chuyển. 

* Giải pháp liên kết – tiêu thụ: Việc tổ chức liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ 

sản phẩm theo chuỗi giá trị có vai trò rất quan trọng quyết định tính bền vững trong 

sản xuất nông nghiệp. Hơn nữa, liên kết theo chuỗi giá trị giúp giảm chi phí các 

khâu trung gian, từ đó giúp nông dân tiết kiệm chi phí và đặc biệt ít chịu tác động 

bởi những biến động giá cả thị trường nguyên liệu đầu vào. Đồng thời, khi người 

dân tham gia vào các mô hình kinh tế hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ với các 

doanh nghiệp sẽ giúp nông dân giảm thiểu rủi ro khi vật tư nông nghiệp lên cao (do 

doanh nghiệp đã chủ động trước nguồn phân bón để cung ứng cho bà con nông dân 

từ đầu vụ).  

Hiện nay, Sở Nông nghiệp và PTNT đã và đang triển khai mạnh mẽ các 

chương trình liên kết sản xuất có đảm bảo cung ứng đầu vào và lợi nhuận cho bà 

con nông dân như: mô hình “liên kết sản xuất không dấu chân”, mô hình liên kết 

sản xuất 123,... của Tập đoàn Lộc Trời (hiện nay tập đoàn Lộc Trời đã và đang tổ 

chức liên kết tiêu thụ lúa trên địa bàn tỉnh An Giang hàng vụ khoảng trên 100.000 

ha, đây là điều kiện thuận lợi cho người dân trồng lúa tham gia liên kết để đảm bảo 

đầu ra cho từng vụ); hay các mô hình thu mua bao tiêu sản phẩm ổn định đầu ra 

của Tập đoàn Tân Long, Công ty Cổ phẩn XNK Angimex,…Công ty Tấn Vương, 
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Agimexkitoku. Qua đó, giúp đảm bảo được đầu ra và tiêu thụ sản phẩm ổn định, 

tạo thu nhập bền vững cho bà con nông dân. 

2. Cử tri huyện Phú Tân: Đề nghị tỉnh tăng cường kiểm tra các cửa hàng 

vật tư nông nghiệp nhằm hạn chế tình trạng tăng giá, cần có giá niêm yết tại các 

đại lý, đồng thời thường xuyên kiểm tra các đại lý bán hàng giả, hàng nhái, hàng 

kém chất lượng làm ảnh hưởng đến sản xuất của bà con nông dân; Cử tri huyện 

Tri Tôn:  Đề nghị các ngành chức năng của tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, xử 

lý và có biện pháp bình ổn giá các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, vật tư nông 

nghiệp trong mùa dịch tránh việc lợi dụng tình hình dịch bệnh để tăng giá (đặc 

biệt là giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, gas,…) đã có kiến nghị trước đây 

nhưng tình hình giá cả vẫn chưa được ổn định và tiếp tục tăng; Cử tri Long 

Xuyên, Châu Đốc, Tân Châu, Phú Tân, Chợ Mới, Tri Tôn: Tình hình giá vật tư 

nông nghiệp ngày càng tăng cao, nhưng giá các mặt hàng nông sản thấp, đồng 

thời không tìm được đầu ra nên nông dân gặp khó khăn về lợi nhuận trong sản 

xuất. Đề nghị tỉnh có giải pháp hữu hiệu trong việc kiểm soát giá vật tư nông 

nghiệp giúp người dân sản xuất có lãi yên tâm sản xuất, nâng cao cuộc sống:  

UBND tỉnh An Giang đã có Công văn số 4191/VPUBND-KTN ngày 

11/8/2021 về tăng cường kiểm tra vật tư nông nghiệp trong tình hình dịch Covid-

19 và Công văn số 4913/VPUBND-KTN ngày 18/9/2021 về kiểm tra chất lượng 

vật tư nông nghiệp. Qua đó, Sở Nông nghiệp và PTNT đã và đang tiếp tục phối 

hợp với các Sở, ban ngành liên quan tăng cường kiểm tra các cửa hàng vật tư nông 

nghiệp, nhằm hạn chế tình trạng tăng giá, đồng thời thường xuyên kiểm tra các đại 

lý bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng làm ảnh hưởng đến sản xuất của 

bà con nông dân. Về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật lĩnh vực phân 

bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, cũng như kiểm soát giá vật tư nông 

nghiệp, giúp người dân sản xuất có lãi, cải thiện chất lượng cuộc sống, ngay từ đầu 

năm 2021 Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 27/QĐ-

SNNPTNT ngày 18/01/2021 về thành lập Đoàn kiểm tra chất lượng vật tư nông 

nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh. Kết quả đã kiểm tra 120 cơ sở, trong đó có 29 trường 

hợp cá nhân, tổ chức vi phạm chủ yếu kinh doanh phân bón giả; phân bón, thực 

phẩm không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật; phân bón không có quyết định lưu hành; 

phân bón, thuốc bảo vệ thực vật có nhãn ghi thông tin sai quy định... Tổng số đã 

ban hành 24 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với tổng số tiền xử lý vi phạm 

là 387,275 triệu đồng. Trong đó, có 02 vụ (02 tổ chức, 03 cá nhân) kinh doanh 

phân bón giả về giá trị sử dụng, công dụng đang chuyển sang cơ quan điều tra, xử 

lý theo quy định. Sở Nông nghiệp và PTNT cũng đã yêu cầu các cơ sở kinh doanh 

thực hiện nghiêm việc niêm yết giá,  đồng thời hướng dẫn, nhắc nhở và đề nghị tổ 

chức, cá nhân thực hiện bình ổn giá vật tư nông nghiệp, cùng chia sẽ khó khăn với 

người nông dân trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Song song đó, 

Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các ngành, các cấp tuyên truyền các quy 

định pháp luật về vật tư nông nghiệp giúp tổ chức, cá nhân nắm rõ và chấp hành 

nghiêm qui định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, chế 

biến thực phẩm, chú trọng việc phản ánh về chất lượng vật tư nông nghiệp, niêm 

yết giá và tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi 
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phạm, kịp thời phát hiện và áp dụng các biện pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.  

Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với Cục Bảo vệ Thực vật 

trong chương trình hợp tác cấp mã số vùng trồng và trình diễn các mô hình sử 

dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật hiệu quả, tiết kiệm. Năm 2022 xây dựng 04 

mô hình sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tiết kiệm, hiệu quả cho lúa (Vụ 

Đông Xuân 2021-2022 phối hợp Công ty Đạm Cà Mau triển khai mô hình tiết 

kiệm phân bón tại ấp Tân Định, xã Tân Lập, huyện Tri Tôn. Kết quả tiết kiệm 

được 1.000.000 đồng/ha cho phí phân bón, nhờ hạn chế sử dụng phân đạm, gia 

tăng hiệu quả kinh tế so với ruộng đối chứng khoảng 4.000.000 đồng/ha).  

- Cử tri thị xã Tân Châu:  

+ Cử tri xã Lê Chánh đề nghị tỉnh cho chủ trương khép kín vĩnh viễn cánh 

đồng Nam kênh Vĩnh An, gồm 3 xã Lê Chánh, Phú Vĩnh và Châu Phong để nông 

dân an tâm đầu tư phát triển kinh tế trong nông nghiệp, thuận lợi cho chuyển dịch 

cơ cấu cây trồng. Đồng thời, khi tuyến đường kết nối liên vùng (N1) hình thành thì 

người nông dân có thể phát triển du lịch sinh thái.  

Đây là tiểu vùng Nam kênh Vĩnh An với diện tích 1.902 ha, sản xuất 3 

vụ/năm thuộc 03 xã: Lê Chánh, Phú Vĩnh và Châu Phong. Về đề xuất của Cử tri, 

UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT ghi nhận để tham mưu và yêu cầu 

UBND thị xã Tân Châu tổ chức rà soát quy hoạch của tiểu vùng này. 

+ Cử tri xã Tân Thạnh kiến nghị chuyển mục đích sử dụng từ trồng lúa sang 

trồng cây ăn trái từ đường cộ Núi nổi trở về phía Bắc 170 héc ta, trước đây đã có 

quy hoạch tiểu dùng bờ ốc láng dợp đề nghị sớm triển khai thực hiện.  

Căn cứ theo Điều 52, Điều 59 Luật Đất đai 2013 quy định điều kiện để 

cho phép chuyển mục đích sử dụng đất là phải phù hợp quy hoạch sử dụng đất 

cấp huyện đã được phê duyệt và cơ quan có thẩm quyền quyết định cho phép hộ 

gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất là UBND cấp huyện. 

Do đó, trường hợp các hộ gia đình, cá nhân trong khu vực này có nhu cầu 

chuyển mục đích từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm thì UBND thị xã 

Tân Châu căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất đã được duyệt xem xét cho phép 

chuyển mục đích theo quy hoạch và thẩm quyền quy định. 

Ngoài ra, theo quy định tại Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 

13/4/2015 về quản lý, sử dụng đất trồng lúa, trong đó cho phép hộ gia đình, cá 

nhân có nhu cầu chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang đất trồng 

cây lâu năm thì có bản đăng ký đến UBND cấp xã nơi có đất. Trên cơ sở nhu 

cầu xin chuyển đổi của hộ gia đình, cá nhân, UBND cấp xã nơi có đất căn cứ kế 

hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng đã được duyệt xem xét cho phép chuyển đổi 

theo quy định. 

+ Cử tri xã Phú Vĩnh đề nghị UBND tỉnh sớm ban hành bộ tiêu chí nông 

thôn mới, nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 để các xã nằm trong lộ 

trình sớm thực hiện  tốt hơn.  
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Vừa qua ngày 08/3/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 

318/QĐ-TTg về việc Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ 

tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025, trên cơ sở 

đó UBND tỉnh đã chỉ đạo Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh khẩn 

trương phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành 

phố sớm hoàn chỉnh Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới 

nâng cao tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2025 dựa trên các quy định theo Bộ tiêu 

chí Quốc gia để trình UBND tỉnh ban hành và triển khai, hướng dẫn thực hiện trên 

địa bàn tỉnh An Giang trong thời gian sớm nhất. 

Bên cạnh đó, xã Phú Vĩnh - thị xã Tân Châu được Chủ tịch UBND tỉnh công 

nhận đạt chuẩn “Xã nông thôn mới” năm 2017 (theo Quyết định số 3897/QĐ-

UBND ngày 28/12/2017) và được UBND tỉnh chọn là một trong các xã điểm phấn 

đấu đạt chuẩn “Xã nông thôn mới nâng cao” năm 2023 (theo Quyết định số 

1850/QĐ-UBND ngày 06/8/2021). Vì vậy, yêu cầu UBND thị xã Tân Châu, 

UBND xã Phú Vĩnh có kế hoạch cụ thể để thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu nông 

thôn mới nâng cao trên địa bàn xã Phú Vĩnh theo lộ trình đề ra. Thường xuyên 

phối hợp với Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh thực hiện công 

tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về xây dựng nông thôn mới nâng cao, đồng 

thời thông tin về tiến độ triển khai thực hiện cho người dân trên địa bàn xã Phú 

Vĩnh được biết để cùng với chính quyền địa phương chung tay đưa xã Phú Vĩnh 

đạt chuẩn “Xã nông thôn mới nâng cao” vào năm 2023 theo lộ trình đề ra. 

+ Cử tri xã Vĩnh Xương đề nghị tỉnh sớm triển khai kêu gọi nhà đầu tư xây 

dựng Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương.  

Nhằm phát huy vai trò của các cửa khẩu quốc tế trong việc kết nối Đồng bằng 

sông Cửu Long và thành phố Phnom Penh (Campuchia), đẩy mạnh giao thương, 

phát triển kinh tế biên giới, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đồ án Quy hoạch 

chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu An Giang đến năm 2030 tại Quyết định số 

456/QĐ-TTg ngày 22/3/2016, bao gồm 03 khu vực cửa khẩu với tổng diện tích tự 

nhiên là 30.729,8 ha; trong đó có khu vực cửa khẩu Vĩnh Xương thuộc thị xã Tân 

Châu với diện tích là 12.487 ha gồm các xã: Vĩnh Xương, Vĩnh Hòa, Tân An, Tân 

Thạnh, Phú Lộc, Long An và các phường: Long Thạnh, Long Hưng, Long Châu, 

Long Sơn và Long Phú.  

Triển khai quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ, tại khu vực cửa khẩu Vĩnh 

Xương, thị xã Tân Châu, Ban Quản lý Khu kinh tế đã lập các đồ án quy hoạch 

gồm: Khu Quản lý, Thương mại và Dịch vụ cửa khẩu Vĩnh Xương có quy mô 21,5 

ha; Khu thương mại, Dịch vụ và vui chơi giải trí Vĩnh Xương có quy mô 62 ha; 

khu cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương có quy mô 7,9 ha; Khu tái định cư Vĩnh Xương 

mở rộng có quy mô 8,05 ha. Đối với việc đầu tư phát triển hạ tầng, tại khu vực cửa 

khẩu Vĩnh Xương đã được xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng các công trình 

gồm: Cầu bắc ngang kênh Bảy Xã; Đường tỉnh 952 nối dài; Nâng cấp tỉnh lộ 953; 

Trạm Kiểm dịch y tế Vĩnh Xương; Cơ sở hạ tầng Khu Thương mại – Công nghiệp 

Vĩnh Xương; Khu Tái định cư Vĩnh Xương (giai đoạn 1); đang đầu tư xây dựng 

Hạ tầng Khu Tái định cư Vĩnh Xương mở rộng và Trạm kiểm soát liên hợp cửa 

khẩu quốc tế Vĩnh Xương. 
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Nhìn chung, việc đầu tư xây dựng hoàn thành, đưa vào sử dụng và tiếp tục 

hoàn thiện trụ sở làm việc của các cơ quan chức năng tại cửa khẩu đã bước đầu 

góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các lực lượng chức năng, tăng 

cường đảm bảo an ninh trật tự, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các 

hoạt động trao đổi, mua bán, qua lại cửa khẩu. Bên cạnh đó, việc đầu tư xây dựng 

các hạ tầng khu chức năng cũng đã tạo ra được môi trường thông thoáng để mời 

gọi đầu tư, cùng với việc đẩy mạnh, đa dạng hoá các hoạt động xúc tiến đầu tư, tại 

khu vực cửa khẩu Vĩnh Xương, Ban Quản lý Khu kinh tế đã mời gọi được và đang 

có nhiều nhà đầu tư đăng ký thực hiện các dự án tiềm năng như: Dự án Đầu tư xây 

dựng và kinh doanh khu quản lý - thương mại dịch vụ Vĩnh Xương, quy mô 17,8 

ha, tổng vốn đăng ký xấp xỉ 1.720,161 tỷ đồng của Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam 

để đầu tư xây dựng chợ, kết hợp ki-ốt, dịch vụ thương mại chợ, khách sạn 11 tầng, 

v.v. Vừa qua, Công ty Cổ phần Novagroup sau các buổi khảo sát cũng đã xin chủ 

trương nghiên cứu thực hiện đầu tư xây dựng dự án Mekong Smart Cities với 03 

dự án thành phần; trong đó có 01 dự án thành phần là dự án Khu thuế quan và 

Logistics Vĩnh Xương 215 ha với đề xuất tại khu vực cửa khẩu Vĩnh Xương thuộc 

Khu kinh tế cửa khẩu An Giang tại vị trí thuộc Khu Quản lý Thương mại – Dịch 

vụ Vĩnh Xương (21,5 ha), Khu thương mại, dịch vụ và vui chơi giải trí Vĩnh 

Xương (62 ha) và các khu vực lân cận bao gồm các công trình chính như: Khu phi 

thuế quan, Khu thương mại mua sắm ngoài trời, Khách sạn nghỉ dưỡng, Trung tâm 

ẩm thực nổi, Trung tâm giải trí, Biệt thự ven hồ, Dịch vụ Logistics, Cảng công 

nghiệp, Công viên, Quảng trường, v.v. Ban Quản lý Khu kinh tế đang phối hợp các 

đơn vị liên quan để tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh hỗ trợ nhà đầu tư trong quá 

trình thực hiện hồ sơ dự án đúng theo quy định. 

Ngoài ra, cửa khẩu Vĩnh Xương đã trở thành cửa khẩu quốc tể cả đường bộ và 

đường sông theo Nghị quyết số 146/NQ-CP ngày 26/11/2021 của Chính phủ về 

việc "Mở mới cửa khẩu Quốc tế đường bộ Vĩnh Xương và hợp nhất với cửa khẩu 

Quốc tế đường sông hiện có thành một cửa khẩu Quốc tế đường bộ và đường sông 

Vĩnh Xương, tỉnh An Giang". Dự kiến đầu tháng 04/2022, Lễ công bố cửa khẩu 

quốc Vĩnh Xương trở thành cửa khẩu quốc tế đường bộ và đường sông sẽ được tổ 

chức theo Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 14/3/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

Mặt khác, được sự quan tâm, hỗ trợ từ ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh, dự 

án Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương đã được Uỷ ban nhân 

dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1342/QĐ-UBND ngày 21/6/2021, tổng mức 

đầu tư 243.411 triệu đồng, tiến độ thực hiện từ năm 2021 đến năm 2024. Dự án khi 

đi vào hoạt động sẽ góp phần tạo ra sự thông thoáng cho việc thông quan, những 

vẫn đảm bảo an ninh – quốc phòng và quản lý chặt chẽ các hoạt động kinh tế, 

thương mại. Đây là những điều kiện thuận lợi để Ban Quản lý Khu kinh tế tiếp tục 

mời gọi đầu tư vào khu vực cửa khẩu Vĩnh Xương thuộc Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh 

An Giang trong thời gian tới. 

- Cử tri Tịnh Biên: Thực hiện chủ trương của tỉnh, huyện về việc hỗ trợ lúa 

bị thiệt hại cho bà con nông dân có đất trực tiếp sản xuất nông nghiệp. UBND xã 

Nhơn Hưng đã lập hồ sơ gửi về ngành chuyên môn của huyện khá lâu và cũng 

được thẩm định, xét duyệt đủ điều kiện hỗ trợ, tuy nhiên đến nay bà con vẫn chưa 

được nhận hỗ trợ. Bà con kiến nghị ngành chức năng tỉnh quan tâm và sớm thông 
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tin phản hồi cho bà con được biết.  

Ngày 25/12/2020, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có Công văn số 

2426/SNNPTNT-CCTL về việc hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại do Bão số 02 

năm 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang, bao gồm 09 đơn vị: thành phố Châu Đốc; thị 

xã Tân Châu; các huyện Chợ Mới, Phú Tân, An Phú, Châu Phú, Châu Thành, Tri 

Tôn, Tịnh Biên. UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Tịnh Biên khẩn trương triển 

khai thực hiện theo nội dung Công văn số 2426/SNNPTNT-CCTL ngày 

25/12/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT để sớm chi hỗ trợ hộ dân thiệt hại do 

ảnh hưởng bão số 02 năm 2020 theo quy định pháp luật.    

- Cử tri Tri Tôn:  

+ Sớm đưa công trình thủy lợi vùng cao An Bình – Núi Nước đi vào hoạt 

động để bà con chuyển đổi trồng lúa sang trồng màu và cây ăn trái nâng cao hiệu 

quả kinh tế trong vùng đất này.  

Công trình Trạm bơm vùng cao An Bình – Núi Nước với diện tích 262 ha, 

thuộc thị trấn Ba Chúc được đầu tư năm 2017. Trạm Thủy lợi huyện làm chủ đầu 

tư thực hiện Nâng cấp Trạm bơm cấp 1 hạng mục: Kênh chính (K0+10-K1C4), 

cống tiêu, bậc nước và Nâng cấp kênh chính N2, cống tiêu lũ núi hạng mục: Kênh 

chính (K1C4-K2C8+60), cống tiêu, bậc nước hoàn thành trong năm 2017. Hiện 

nay, trạm bơm vùng cao An Bình – Núi Nước được Ban quản lý Dự án Đầu tư Xây 

dựng khu vực huyện Tri Tôn chuyển giao cho UBND thị trấn Ba Chúc quản lý, 

khai thác vận hành đưa vào hoạt động năm 2021 phục vụ diện tích 262 ha.  

+ Đề nghị tỉnh xem xét thu hồi dự án Nông trại xanh tại Ấp Cà Na, xã Lương 

An Trà để giao cho các doanh nghiệp có năng lực, nhằm khai thác có hiệu quả khu 

đất này. 

- Dự án “Trồng cỏ - vỗ béo bò thịt - Nhà máy giết mổ gia súc” của Công ty 

Cổ phần Phát triển Nông Trại Xanh được Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định chủ 

trương đầu tư số 1944/QĐ-UBND ngày 17/9/2015 và Quyết định điều chỉnh chủ 

trương đầu tư số 2237/QĐ-UBND ngày 09/8/2016; địa điểm thực hiện dự án tại 

Ấp Cà Na, xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn với diện tích khoảng 60 ha. 

- Ngày 06/11/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Tờ trình số 268/SKHĐT-DN 

đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chấm dứt hiệu lực Văn bản Quyết định chủ trương 

đầu tư số 1944/QĐ-UBND ngày 17/9/2015 và Văn bản Quyết định điều chỉnh chủ 

trương đầu tư số 2237/QĐ-UBND ngày 09/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh đối 

với dự án “Trồng cỏ - vỗ béo bò thịt - Nhà máy giết mổ gia súc” của Công ty Cổ 

phần Phát triển Nông Trại Xanh tại xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn. 

- Đến ngày 30/12/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số 

6791/VPUBND-KTN thống nhất đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình 

số 297/TTr-SKHĐT ngày 16/12/2019. Đồng thời, giao Sở Tài nguyên và Môi 

trường tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi diện tích đất (khoảng 60 ha) theo 

quy định đã giao cho Công ty Cổ phần Phát triển Nông Trại Xanh nhưng không 

đưa vào thực hiện dự án. 

- Triển khai nhiệm vụ được giao tại Công văn số 6791/VPUBND-KTN của 

Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 02/QĐ-
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SKHĐT ngày 09/01/2020 chấm dứt hoạt động dự án “Trồng cỏ - vỗ béo bò thịt - 

Nhà máy giết mổ gia súc” của Công ty Cổ phần Phát triển Nông Trại Xanh tại 

Quyết định chủ trương đầu tư số 1944/QĐ-UBND ngày 17/9/2015 và Quyết định 

điều chỉnh chủ trương đầu tư số 2237/QĐ-UBND ngày 09/8/2016 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh. 

2.2. Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 

Cử tri huyện Chợ Mới kiến nghị: Do tình hình dịch bệnh đang diễn ra 

nhiều nơi trên địa bàn nên công tác dạy và học được thực hiện bằng hình thức 

dạy trực tuyến, do ở vùng nông thôn đời sống người dân còn nhiều khó khăn nên 

việc học của học sinh gặp rất nhiều khó khăn, nhiều gia đình không có điều kiện 

cho con em học tập như máy tính, vừa qua thực hiện cuộc vận động “Sóng và 

máy tính cho em” một số em được tặng máy để học nhưng chưa đáp ứng nhu cầu 

còn nhiều của học sinh, bên cạnh đó việc học qua hình thức trực tuyến giáo viên 

không quản lý học sinh được cũng như đánh giá học lực của các em. Đề nghị 

tỉnh có giải pháp hữu hiệu hơn để sớm đưa các em trở lại trường học trực tiếp an 

toàn.  

Cử tri Phú Tân kiến nghị: Ðề nghị tỉnh nghiên cứu quan tâm tiếp tục thực 

hiện việc hỗ trợ máy tính phục vụ cho việc học online đối với một số con em có 

hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.  

Cử tri thị trấn Tri Tôn kiến nghị: Thời gian qua do ảnh hưởng tình hình 

dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các cấp học phải học bằng hình thức 

trực tuyến do đó ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng học tập của các em đề 

nghị ngành giáo dục cần có nhiều giải pháp hợp lý đảm bảo chất lượng, đồng 

thời có kế hoạch cụ thể để đón học sinh trở lại trường đảm bảo an toàn. 

Liên quan đến các nội dung này có ý kiến như sau: 

 Hưởng ứng Chương trình “Sóng và máy tính cho em” của Chính phủ, UBND 

tỉnh đã phát động và gửi thư ngỏ kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ thực hiện 

Chương trình. Ngoài nguồn hỗ trợ từ Trung ương (Công đoàn cơ quan Bộ GDĐT, 

Công đoàn GD Việt Nam); các doanh nghiệp, đơn vị ngoài ngành; Ngành GDĐT 

cũng đã phối hợp Công đoàn Ngành Giáo dục vận động công chức, viên chức, 

người lao động trong toàn ngành mỗi người đóng góp 01 ngày thu nhập, với tổng 

số tiền đóng góp gần 21,48 tỷ đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, Ngành GDĐT đã  

phối hợp tiếp nhận, tổ chức mua sắm thiết bị, phân bổ đến các HS thuộc diện hộ 

nghèo, cận nghèo, HS có hoàn cảnh khó khăn ở các cấp học, để các em có đủ 

phương tiện để học tập với tổng số 5.572 thiết bị từ các nguồn (nguồn VNG: 396 

laptop, 1.642 tablet; Agribank: 50 tablet, 05 laptop tặng trường, VNPT: 2.628 

tablet, NXB Cửu Long: 20 tablet, Sở GDĐT mua: 840 tablet ). Hiện tại, thực hiện 

Văn bản số 1140/VPUBND-KGVX ngày 08/3/2022 của UBND tỉnh về việc phê 

duyệt Kế hoạch mua sắm máy tính từ nguồn kinh phí vận động Chương trình 

“Sóng và máy tính cho em”, Ban Vận động cấp tỉnh đã tổ chức họp và triển khai 

mua sắm máy tính từ nguồn huy động tại địa phương để tiếp tục hỗ trợ kịp thời cho 

học sinh.   
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Trong thời gian qua, Sở GDĐT đã phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế và các 

địa phương trình UBND tỉnh xem xét quyết định việc học sinh trở lại trường học 

bằng các hình thức linh hoạt, phù hợp trong từng thời điểm với phương châm cẩn 

trọng, thí điểm từng bước để rút kinh nghiệm mở rộng, đảm bảo an toàn tuyệt đối 

trong phòng chống dịch, đồng thời tận dụng tối đa thời gian vàng để học sinh trở 

lại trường, thực hiện đạt mục tiêu chất lượng giáo dục của năm học. Được sự đồng 

ý của UBND tỉnh, Sở GDĐT tổ chức cho học sinh lớp 7 đến lớp 12 toàn tỉnh đi 

học lại từ 14/2/2022 đến 19/2/2022 (sau 03 tuần thí điểm tại huyện Châu Phú) 

đồng thời tiếp tục rà soát, kiểm tra chuẩn bị các điều kiện mở rộng dạy học trực 

tiếp cho toàn bộ học sinh phổ thông. Ngày 18/2/2021, UBND tỉnh có Văn bản số 

143/UBND-KGVX về việc  thống nhất chủ trương cho học sinh lớp 6 và học sinh 

bậc tiểu học trở lại trường học trực tiếp, Sở GDĐT đã có Văn bản số 341/SGDĐT-

VP ngày 18/2/2022  thông báo cho toàn bộ học sinh phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12 

trở lại trường học trực tiếp từ 21/2/2022  theo lộ trình để có bước chuẩn bị từ phía 

các cơ sở giáo dục cũng như phụ huynh học sinh, cụ thể như sau: Từ 21 tháng 02 

năm 2022, học sinh lớp 6 bắt đầu học trực tiếp. Các trường Tiểu học tổ chức họp 

phụ huynh học sinh để triển khai chuẩn bị cho học sinh tiểu học trở lại trường. Từ 

22 tháng 02 năm 2022, học sinh các lớp 4, lớp 5 bắt đầu học trực tiếp.Từ 24 tháng 

02 năm 2022, học sinh các lớp 1, lớp 2, lớp 3 bắt đầu học trực tiếp. 

Để đảm bảo mục tiêu chất lượng giáo dục, thực hiện hướng dẫn của Sở 

GDĐT, các trường đã linh hoạt, chủ động xây dựng nhiều phương án dạy học, kế 

hoạch chuyên môn phù hợp với từng đối tượng nhằm đảm bảo quyền lợi học tập 

của học sinh, hầu hết các đơn vị đều tổ chức 2 hình thức dạy học vừa trực tiếp vừa 

trực tuyến,  tổ chức phân hóa đối tượng nhằm củng cố kiến thức cho học sinh trong 

thời gian học trực tuyến, xây dựng các giải pháp tổ chức hoạt động dạy – học 

(lượng kiến thức, thời gian, tổ chức các hoạt động để tạo hứng thú, thoải mái cho 

học sinh …) phù hợp với sự chuyển đổi thói quen, tâm lý từ học trực tuyến sang 

học trực tiếp. Các hoạt động giáo dục của nhà trường diễn ra nhịp nhàng, thông 

suốt, hiệu quả, đạt mục tiêu đề ra. 

Đánh giá chung, các trường đã chuẩn bị tốt các điều kiện dạy học và các 

phương án đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 cho học sinh khi trở lại 

trường học trực tiếp theo quy định; có sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các đơn vị 

trường và cơ sở y tế địa phương xử lý khi phát hiện F0 theo Quy trình 4 bước, về 

nguồn kit test cũng như kinh phí trang bị vật tư y tế; tâm lý chung của học sinh, 

phụ huynh, giáo viên rất phấn khởi; tỉ lệ học sinh đi học ổn định và tăng dần (tăng 

hơn so với số đồng ý ban đầu ở tất cả các cấp học); nhiều giải pháp chuyên môn 

linh hoạt, sáng tạo, bổ sung kiến thức cho học sinh, từng bước củng cố chất lượng 

giáo dục. 

-  Cử tri Tri Tôn: 

+ Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh xem xét lại chính sách tuyển dụng và 

phân bổ giáo viên, vì hiện nay các xã vùng sâu xa đang thiếu giáo viên trầm trọng 

(cử tri xã Lương An Trà).  

+ Thời gian qua do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức 

tạp, các cấp học phải học bằng hình thức trực tuyến do đó ảnh hưởng không nhỏ 
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đến chất lượng học tập của các em đề nghị ngành giáo dục cần có nhiều giải pháp 

hợp lý đảm bảo chất lượng, đồng thời có kế hoạch cụ thể để đón học sinh trở lại 

trường đảm bảo an toàn (cử tri thị trấn Tri Tôn).  

Liên quan đến nội dung này trả lời như sau: 

Theo quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và thực hiện chế 

độ tiền lương đối với viên chức trên địa bàn tỉnh An Giang, việc tuyển dụng viên 

chức (giáo viên dạy THCS, tiểu học, mầm non) của huyện Tri Tôn được giao cho 

Chủ tịch UBND cấp huyện (theo Điều 8, Chương 2 trong Quy định phân cấp thẩm 

quyền tuyển dụng, sử dụng và thực hiện chế độ tiền lương đối với viên chức trên 

địa bàn tỉnh An Giang). 

Chính sách tuyển dụng viên chức được ngành GDĐT triển khai thực hiện 

đúng quy định tại Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Phòng GDĐT tham mưu 

UBND huyện tổ chức tuyển dụng viên chức hàng năm trên cơ sở nhu cầu giáo viên 

của tất cả các đơn vị trường học trên địa bàn huyện, trong đó có các đơn vị trường 

học thuộc xã Lương An Trà. Về cơ bản, huyện tổ chức tuyển dụng đầy đủ nguồn 

giáo viên cho tất cả các đơn vị trường học. Tuy nhiên, đối với các đơn vị trường 

học thuộc xã Lương An Trà có phát sinh thiếu giáo viên. Lý do: không có nguồn 

tuyển dụng, mặc dù huyện có lập nhu cầu tuyển dụng (giáo viên mầm non, giáo 

viên tiếng Anh, Âm nhạc). Ngoài ra, trong năm 2021, một số giáo viên được 

chuyển công tác ngoài huyện và chưa tổ chức tuyển dụng kịp thời (do tình hình 

dịch bệnh COVID-19). Thời gian tới, Ngành GDĐT tiếp tục tuyên truyền, vận 

động sinh viên ra trường (đặc biệt là sinh viên có hộ khẩu thường trú trên địa bàn) 

tham gia tuyển dụng vào vị trí giáo viên.  

2.3. Lĩnh vực Y tế  

- Cử tri Phú Tân: Đề nghị tỉnh đầu tư, bố trí, hỗ trợ cho tuyến y tế xã, 

phường, thị trấn đủ mạnh, để đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nhất là 

trong tình hình dịch bệnh Covid-19 như hiện nay, để giảm tải cho ngành y tế tuyến 

trên.  

Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo, đầu tư của Tỉnh ủy, 

HĐND tỉnh, Ủy ban nhânn dân (UBND) tỉnh, ngành Y tế đã triển khai và đẩy 

mạnh thực hiện Đề án “Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở tỉnh An Giang 

trong tình hình mới giai đoạn 2018-2025” theo Quyết định số 948/QĐ-UBND 

ngày 02/05/2018 của UBND tỉnh An Giang; phối hợp với UBND huyện, thị, thành 

phố tranh thủ nguồn vốn đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo điều kiện cơ sở vật 

chất, trang thiết bị, đào tạo, chính sách thu hút nguồn nhân lực cho y tế cơ sở, góp 

phần thực hiện tốt các mục tiêu và nhiệm vụ trong công tác bảo vệ, chăm sóc và 

nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.   

 Theo Danh mục dự kiến dự án đầu tư từ Chương trình phục hồi và phát triển 

kinh tế-xã hội (kèm theo Công văn số 126/UBND-KTTH ngày 14/02/2022) của 

UBND tỉnh An Giang, có 17 Trạm y tế xã, phường được đưa vào danh mục dự án 

đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 và 39 trạm y tế xã, phường được đưa vào 



 11 

danh mục dự án đầu tư ngoài trung hạn 2021-2025 với tổng mức đầu tư dự kiến là 

150 tỷ đồng.  

 Trong năm 2021, tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh tại An 

Giang, ảnh hưởng đến nhiều hoạt động của ngành, tăng gánh nặng cho ngành y tế, 

đặc biệt là y tế tuyến cơ sở. Trước tình hình dịch bệnh phức tạp và lan nhanh như 

hiện nay, ngành Y tế đã tổ chức triển khai Tổng đài 1022 tư vấn điều trị F0 tại nhà, 

điều này đã góp phần san sẻ, giảm áp lực cho y tế tuyến cơ sở. 

- Cử tri An Phú: Đề nghị tỉnh kiến nghị Trung ương xem xét cho người cao 

tuổi từ 70 đến dưới 80 tuổi được hưởng BHYT.  

Luật Bảo hiểm y tế, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của 

Luật Bảo hiểm y tế không quy định việc hỗ trợ thẻ Bảo hiểm y tế cho người cao 

tuổi từ 70 đến dưới 80 tuổi. Theo kiến nghị của cử tri, Sở Y tế sẽ đưa vào nội 

dung góp ý Dự thảo Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung gửi Bộ Y tế tổng hợp 

trình Chính phủ, Quốc hội xem xét. 

-  Cử tri Tân Châu:  

+ Trong thời gian qua, một số người dân trên địa bàn thị xã Tân Châu bị 

bệnh thận, phải đi đến Bệnh viện Nhật Tân hoặc Bệnh viên ĐKKV Châu Đốc 

chạy thận. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp nên việc đi lại khám chữa 

bệnh cho người dân gặp nhiều khó khăn, nhiều lúc phải lưu trú lại Châu Đốc để 

điều trị và chạy thận. Đề nghị cơ quan chức năng quan tâm trang bị các điều kiện 

thành lập khoa chạy thận tại Bệnh viện ĐKKV Tân Châu tạo điều kiện thuận lợi 

cho người dân chạy thận tại Tân Châu, hạn chế việc đi lại trong điều kiện tình 

hình dịch bệnh cũng như đảm bảo sức khỏe người dân (cử tri phường Long Phú).  

Trên địa bàn thị xã Tân Châu, chỉ có Bệnh viện đa khoa (BVĐK) khu vực 

Tân Châu là bệnh viện tuyến tỉnh, thực hiện được nhiều kỹ thuật chuyên môn cao. 

Tuy nhiên, thời gian qua chưa triển khai được kỹ thuật chạy thận nhân tạo. Nhằm 

tạo thuận lợi cho người bệnh, nâng cao chất lượng điều trị và định hướng phát 

triển chuyên môn phục vụ người bệnh, Sở Y tế đã chỉ đạo BVĐK khu vực Tân 

Châu xây dựng Đề án triển khai kỹ thuật chạy thận nhân tạo, từ đó đầu tư trang 

thiết bị và đào tạo nhân lực để triển khai thực hiện trong thời gian tới.    

+ Đề nghị tỉnh xem xét tăng biên chế cho trạm y tế các xã, phường, thị trấn; 

tăng cường cung cấp trang thiết bị, dụng cụ, nhân lực cho trạm y tế các xã, 

phường thực hiện tốt hơn nữa công tác phòng chống dịch.  

Về việc tăng biên chế: căn cứ chỉ tiêu biên chế UBND tỉnh giao cho các đơn 

vị, Thủ trưởng đơn vị tùy vào đặc thù của từng địa phương có sự sắp xếp, bố trí 

hợp lý nguồn nhân lực cho từng xã, phường, thị trấn dựa trên quy định Thông tư số 

33/2015/TT-BYT ngày 27/10/2015 của Bộ Y tế Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ 

của Trạm Y tế xã, phường, thị trấn. Do Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-

BNV của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ Hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các 

cơ sở y tế nhà nước đã hết hiệu lực và chưa có Thông tư thay thế, Sở Y tế và Sở 

Nội vụ đã phối hợp đề xuất Trung ương xem xét tăng định mức biên chế tại Trạm 

Y tế từ 07 đến 12 người. Trước khi có quy định của Trung ương, Sở Y tế đề nghị 
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các TTYT huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào vị trí việc làm phù hợp với chức 

năng, nhiệm vụ của Trạm Y tế tại Thông tư số 33/2015/TT-BYT, bố trí hợp lý 

nguồn nhân lực cho từng xã, phường, thị trấn. 

+ Trong quá trình điều trị F0 tại nhà cho người dân, phải thực hiện test 

nhanh định kỳ theo quy định có thu phí của người dân không? nếu có thì theo mức 

thu hiện nay là 110.000 đ/ lần cao hơn so với bệnh viện  tỉnh An Giang là 

60.000đ/lần. Vậy mức thu phí hiện tại theo văn bản nào. Đề nghị các ngành chức 

năng xem xét làm rõ vấn đề trên để người dân hiểu.  

Bệnh COVID-19 được xếp là bệnh truyền nhiễm nhóm A, theo quy định của 

Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm người bệnh COVID-19 được điều trị miễn 

phí, kể cả xét nghiệm. 

Về mức giá xét nghiệm: ngày 08/11/2021 Bộ Y tế ban hành Thông tư số 

16/2021/TT-BYT quy định giá dịch vụ xét nghiệm SAR-CoV-2, theo đó dịch vụ 

xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 có giá là 109.700 đồng/xét 

nghiệm. Ngày 18/02/2022, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BYT quy 

định giá dịch vụ xét nghiệm SAR-CoV-2, thay thế Thông tư số 16/2021/TT-BYT 

và có hiệu lực thi hành từ ngày 21/02/2022. Trên cơ sở đó, Sở Y tế đã có văn bản 

chỉ đạo các đơn vị y tế trực thuộc trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện các quy định 

về giá dịch vụ xét nghiệm SAR-CoV-2 theo Thông tư 02/2022/TT-BYT tại Công 

văn số 662/SYT-KHTC ngày 04/03/2022. Theo đó, mức giá dịch vụ xét nghiệm 

SAR-CoV-2 thanh toán tối đa không quá 78.000 đồng/xét nghiệm.  

- Cử tri Tri Tôn: Đề nghị tỉnh xem xét đầu tư cho y tế cơ sở (con người và cơ 

sở vật chất), để nâng cao công tác khám chữa bệnh cho y tế cơ sở, qua đó tăng tỷ 

lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện (Cử tri xã Lương An Trà, thị trấn 

Ba Chúc).  

Trong những năm qua, ngành Y tế đã triển khai và đẩy mạnh thực hiện Đề 

án “Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở tỉnh An Giang trong tình hình mới 

giai đoạn 2018–2025” theo Quyết định số 948/QĐ-UBND ngày 02/05/2018 của 

UBND tỉnh An Giang; Phối hợp với UBND huyện, thị thành phố tranh thủ nguồn 

vốn đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, đào 

tạo, chính sách thu hút nguồn nhân lực cho y tế cơ sở. Có 100% Trạm y tế xã có 

bác sỹ làm việc (trong đó tỷ lệ Trạm y tế xã có biên chế bác sỹ là 77,56%), 100% 

Trạm y tế xã có y sỹ sản nhi hoặc nữ hộ sinh, 100% xã có cơ sở trạm, 100% khóm, 

ấp có nhân viên y tế hoạt động, 98,7% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã theo 

Quyết định số 4667/QĐ-BYT ngày 07/11/2014 của Bộ Y tế. 100% Trạm y tế xã 

thực hiện khám chữa bệnh BHYT. Tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 

2559/QĐ-BYT ngày 20/04/2018 của Bộ Y tế về Kế hoạch tăng cường thực hiện 

điều trị, quản lý tăng huyết áp, đái tháo đường, hen phế quản, dự phòng, phát hiện 

sớm ung thư,... theo nguyên lý y học gia đình tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn. 

 Riêng tại địa bàn xã Lương An Trà, UBND huyện Tri Tôn đã thực hiện đầu tư 

công trình cải tạo, nâng cấp và mở rộng Trạm y tế xã Lương An Trà, đã nghiệm thu 

hoàn thành ngày 20/12/2017 với tổng vốn đầu tư là 4.486.298.800 đồng từ nguồn 

ngân sách tỉnh. Hiện nay, công trình Trạm Y tế xã Lương An Trà vẫn còn mới, đạt 



 13 

tiêu chí quốc gia về y tế xã theo Quyết định số 4667/QĐ-BYT ngày 07/11/2014 của 

Bộ Y tế, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân tại địa phương. 

2.4. Lĩnh vực phòng, chống Covid-19 

- Cử tri Thoại Sơn, Chợ Mới, Phú Tân, Tân Châu: Ðề nghị các ngành 

chức năng của tỉnh sớm triển khai tiêm ngừa văcxin phòng chống dịch Covid-19 

cho các em học sinh từ 05 đến 11 tuổi, nhằm giúp các em trở lại lớp học an toàn 

và để đảm bảo quá trình học tập, cũng như việc tiếp thu kiến thức của các em, vì 

hiện nay việc học trực tuyến của các em chưa đảm bảo chất lượng và chưa đạt 

hiệu quả.  

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 là chủ trương đúng đắn, giúp đạt được miễn 

dịch cộng đồng để ứng phó với dịch COVID-19, đưa cuộc sống trở lại bình 

thường. Thời gian gần đây, biến chủng Omicron xuất hiện nhiều, đã có nhiều trẻ 

em mắc bệnh, trong đó có cả trẻ em từ 05-11 tuổi. Nhận thức được vấn đề này, Sở 

Y tế đã có Công văn số 907/SYT-NVY ngày 19/02/2022 gửi Bộ Y tế để đề xuất 

nhu cầu vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em 05-11 tuổi, với tổng số 446.118 liều. 

Tuy nhiên, đến nay chưa có chỉ đạo, hướng dẫn và phân bổ vắc xin từ Bộ Y tế nên 

chưa triển khai được. Khi Bộ Y tế phân bổ vắc xin sẽ triể khai thực hiện 

- Cử tri Châu Đốc: Cử tri đánh giá cao, biểu dương tinh thần trách 

nhiệm, hình thức phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh, đặc biệt là thành 

phố Châu Đốc vừa qua đã mang lại thành quả rất tốt, đến nay đã kiểm soát 

tốt tình hình dịch bệnh, số người bị F0 đã giảm đáng kể, tỷ lệ số người 

được tiêm ngừa đạt trên 90%. Đề nghị cấp thẩm quyền nên xem xét cần có 

chế độ chính sách ưu đãi cho các đối tượng như: Cán bộ Y tế, lực lượng 

dân quân, tình nguyện viên ở khóm đã tham gia tốt công tác phòng chống 

dịch, vì lực lượng này không được hưởng lương.   

Tại Điều 2 Nghị quyết số 16/2020/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Thủ tướng 

chính phủ quy định về chi phí cách ly y tế, chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong 

thời gian cách ly y tế và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 

có quy định mức phụ cấp cho các đối tượng tham gia phòng chống dịch Covid-19. 

Trong đó có Cán bộ y tế, lực lượng dân quân, tình nguyện viên, mức chi 

không quy định cho các đối tượng cụ thể mà quy định theo nhiêm vụ khi 

tham gia chống dịch, cụ thể như sau:   

Tại khoản 3 quy định “Chế độ phụ cấp chống dịch mức 150.000 

đồng/người/ngày được áp dụng đối với: đ) Người làm nhiệm vụ khoanh vùng, 

phong tỏa, tuần tra, kiểm soát và đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực cách ly y tế 

tập trung, chốt kiểm soát dịch bệnh tại các địa bàn dân cư có người nhiễm COVID-

19;  

Tại khoản 5 quy định “Người làm nhiệm vụ tại cơ sở cách ly y tế tập trung 

(không áp dụng đối với hình thức cách ly tại nhà, nơi lưu trú), phân luồng, làm thủ 

tục cho người nhập cảnh; người bảo vệ khu vực cách ly y tế tại các địa bàn dân cư 

theo chỉ định của cơ quan quản lý nhà nước; người làm nhiệm vụ kiểm soát dịch 

bệnh tại các tổ, chốt đường mòn, lối mở trên toàn tuyến biên giới; cán bộ y tế 
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thường trực 24/24 giờ tại cơ sở điều trị cách ly y tế để chăm sóc, điều trị người 

mắc, nghi mắc COVID-19 được hỗ trợ tiền ăn là 80.000 đồng/người/ngày.” 

Tại điểm b) khoản 6 quy định “Mức 130.000 đồng/người/ngày đối với cộng 

tác viên, tình nguyện viên trực tiếp hoặc phối hợp tham gia các hoạt động chống 

dịch.” 

Do vậy, trong thời gian tham gia chống dịch các đối tượng như: Cán bộ y 

tế, lực lượng dân quân, tình nguyện viên ở khóm đã tham gia phục vụ 

phòng chống dịch ở nhiệm vụ nào thì được hưởng chế độ phụ cấp chống 

dịch theo mức quy định. Đồng thời tại khoản 7 điều 4 Nghị quyết số 

16/NQ-CP cũng quy định đơn vị chi trả kinh phí như sau:  

“Cơ quan, đơn vị được giao chủ trì phòng, chống dịch, khám bệnh, chữa 

bệnh, cách ly y tế tập trung có trách nhiệm chi trả đầy đủ, kịp thời các chế độ theo 

quy định tại Điều 2 Nghị quyết này cho các đối tượng sau đây: 

a) Đối tượng thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị mình. 

b) Đối tượng thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị khác liên quan trên 

địa bàn, cơ quan, đơn vị cấp trên, cơ quan, đơn vị ở địa phương khác cử đến để hỗ 

trợ công tác phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị mình (nếu có). 

c) Cộng tác viên, tình nguyện viên tham tham gia các hoạt động phòng, 

chống dịch, cách ly y tế tập trung tại cơ quan, đơn vị mình.” 

- Cử tri Phú Tân: Đề nghị sớm tiêm đủ liều vacxin cho các em học 

sinh trong độ tuổi từ 12-17 tuổi, để sớm trở lại lớp học trực tiếp vì hiện nay 

học online các em tiếp thu không kịp chương trình học và chất lượng không 

cao.  

Việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em 12-17 tuổi của tỉnh đã được 

triển khai thực hiện từ tháng 11/2021, đến nay đã hoàn thành việc bao phủ vắc xin 

phòng COVID-19 cho trẻ em 12-17 tuổi, cụ thể: tỷ lệ tiêm mũi 1 đạt 102,77%, tỷ 

lệ tiêm mũi 2 đạt 96,84%.  

- Cử tri Châu Phú: Tình hình tử vong do Covid-19 hiện nay tại An Giang 

ngày càng tăng cao, đề nghị ngành Y tế có giải pháp ngăn chặn hiệu quả hơn. 

Tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trong giai đoạn tháng 10-

12/2021 với tỷ lệ mắc và tử vong cao, do tốc độ lây lan và độc lực mạnh của biến 

thể Delta, hàng ngày có trung bình 20 trường hợp tử vong. Với quyết tâm và nổ lực 

của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là đẩy nhanh chiến dịch tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 và sự hỗ trợ chuyên môn của các bệnh viện tuyến Trung ương, ngành y 

tế đã nổ lực trao đổi, học tập kinh nghiệm điều trị của các bệnh viện tuyến trên, hội 

chẩn các trường hợp bệnh nặng. Đến nay tỷ lệ tử vong do COVID-19 của tỉnh đã 

giảm rõ rệt, trung bình có 01 trường hợp/ngày. 

2.5. Lĩnh vực Giao thông -Thủy lợi 

-  Cử tri An Phú:  

+ Đề nghị tỉnh lắp đặt thêm hệ thống đèn đường của Quốc lộ 91C từ cầu 

đình Phước Hưng đến Long Bình và sửa chữa những bóng đèn trên Quốc lộ 91C 
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đã bị hư hỏng. Đồng thời, xem lại thời gian thắp sáng của hệ thống đèn quốc lộ 

91C, vì có khi chiếu sáng cả ban ngày.  

+ Đề nghị nâng cấp Quốc lộ 91C đoạn còn lại trên địa bàn xã Phước Hưng 

chiều dài khoảng 02 km.  

Sở Giao thông vận tải An Giang được TCĐBVN giao nhiệm vụ quản lý và 

thực hiện công tác bảo trì tuyến Quốc lộ 91C. Theo quy định, nguồn vốn bảo trì 

này không thể thực hiện cho công tác xây dựng và lắp đặt hệ thống đèn đường 

chiếu sáng như đề nghị của cử tri. Vấn đề kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh xem xét 

bố trí từ các nguồn vốn khác để thực hiện.  

Đối với nội dung sửa chữa các bóng đèn hiện trạng bị hư hỏng và quản lý 

công tác vận hành, Sở Giao thông vận tải sẽ làm việc với UBND huyện An Phú đề 

có kế hoạch khắc phục, vì công trình này trước đây do UBND huyện An Phú làm 

chủ đầu tư. 

- Đối với nội dung nâng cấp Quốc lộ 91C đoạn qua địa bàn xã Đa Phước, 

huyện An Phú Sở Giao thông vận tải ghi nhận và đã xây dựng kế hoạch đăng ký 

với TCĐBVN triển khai trong năm 2023, hiện tại đơn vị này đang xem xét. 

- Cử tri Chợ Mới: 

+ Cống Bà Cọc xã Hội An được công ty TNHH MTV xây dựng An Giang lắp 

cống để phục vụ tưới tiêu sản xuất của 5 ấp và một phần của xã An Thạnh Trung, 

tuy nhiên việc thiết kế nắp cống có trọng lượng nặng, một người không thể kéo lên, 

để xuống khi cần cho nước vào hoặc tháo nước ra, đồng thời hiện nay việc quản lý 

cống này chỉ có một người, do đó để thuận tiện trong việc điều tiết nước phục vụ 

sản xuất, đề nghị công ty thiết kế một máy kéo nắp cống cho dễ dàng hơn.  

Cống Bà Cọc, xã Hội An thuộc phân vùng 3 dự án Nam Vàm Nao. Năm 

2022, UBND tỉnh đã bố trí vốn cho Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi An 

Giang thực hiện lắp đặt và vận hành theo Quyết định số 3202/QĐ-UBND ngày 

30/12/2021 của UBND tỉnh về việc giao dự toán nguồn kinh phí hỗ trợ sử dụng sản 

phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 do cấp tỉnh quản lý. Hiện nay Công ty 

đang thực hiện, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng vận hành vào quý II/2022.  

+ Hiện nay ở các xã, thị trấn tổ chức các tổ, đội từ thiện sửa đường giao 

thông và cất nhà từ thiện cho các hộ nghèo. Do đó cần phải sử dụng phương tiện 

để chuyên chở vật liệu phục vụ công tác thiện nguyện. Tuy nhiên, do làm từ thiện 

nên các phương tiện tham gia giao thông của họ chưa được đầu tư đúng quy định, 

vừa qua tổ từ thiện mua vật tư sửa đường, khi tham gia giao thông bị cảnh sát giao 

thông bắt và tạm giam xe (xe Hoa Lâm) điều này làm cho các tổ, đội từ thiện gặp 

khó khăn trong công việc thiện nguyện và gây tâm lý lo lắng. Đề nghị tỉnh và các 

ngành chức năng quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện đối với các phương tiện tham gia 

giao thông phục vụ công tác từ thiện của các tổ, đội từ thiện trên địa bàn tỉnh 

trong thời gian tới. 

Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh An Giang, xã hội hóa công tác duy 

tu, bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên đia bàn tỉnh. Thời 

gian qua, nhiều tổ chức và cá nhân đã nhiệt liệt hưởng ứng, ủng hộ từ vật chất lẫn 

tinh thần, nên triển khai rất hiệu quả và tiết kiệm được cho ngân sách rất lớn. Ghi 
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nhận ý kiến của cử tri, Sở GTVT sẽ phối hợp với các sở, ngành có liên quan và 

Chính quyền địa phương có giải pháp tạo điều kiện tốt nhất theo quy định, cho các 

nhà mạnh thường quân và nhân dân cùng tham gia thực hiện công tác xã hội hóa 

trong thời gian tới. 

2.6. Lĩnh vực An sinh xã hội - Giải quyết việc làm 

- Cử tri Tân Châu: Hiện nay tình hình dịch bệnh tuy đã được kiểm soát 

nhưng vẫn diễn biến hết sức phức tạp, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn. Đề 

nghị các ngành chức năng có giải pháp giúp người nông dân bị ảnh hưởng dịch 

bệnh có điều kiện ổn định cuộc sống. 

Thời gian qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh 

ban hành Kế hoạch số 692/KH-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2021 về phục hồi và 

phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh An 

Giang. Theo đó, đã xác định một số nhiệm vụ, giải pháp về lĩnh vực nông nghiệp 

nhằm phát huy tối đa lợi thế của ngành nông nghiệp để ổn định và phát triển kinh tế 

- xã hội, bù đắp sự sụt giảm chỉ số tăng trưởng kinh tế; tập trung triển khai nhanh dự 

án, chương trình phát triển vùng nguyên liệu ổn định và mô hình liên kết tiêu thụ, 

phát triển chuỗi giá trị nông sản bền vững gắn doanh nghiệp đảm bảo sản phẩm 

nông nghiệp sản xuất ra được tiêu thụ; triển khai thực hiện Kế hoạch sản xuất 

ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang trong tình hình dịch Covid-19. Giải 

quyết tiêu thụ nhanh lượng hàng nông, thủy sản ứ đọng (nếu có) do tác động của 

dịch bệnh. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã và đang triển khai các giải 

pháp để thực hiện hiện tốt các nhiệm vụ này. 

Bên cạnh đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu Uỷ ban 

nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 800/KH-UBND ngày 23/12/2021 về đảm bảo 

an sinh xã hội cho người dân trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 trên địa 

bàn tỉnh An Giang. Qua đó, đã đề ra các giải pháp hiệu quả nhằm tiếp tục nêu cao 

tinh thần đoàn kết, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và 

các tầng lớp nhân dân với quyết tâm cao, nỗ lực lớn nhằm ổn định đời sống của 

người dân, đồng thời tạo điều kiện tốt nhất, thuận lợi nhất cho các hoạt động kinh 

tế với các giải pháp phù hợp, hiệu quả tương ứng với từng cấp độ rủi ro, an toàn 

với dịch Covid-19. 

Hiện nay, nhằm hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội đã triển khai thực hiện các giải pháp hiệu quả: đảm bảo chi trả trợ 

cấp người có công đúng đủ, kịp thời, tận tay người có công và thân nhân; theo dõi, 

thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách giảm nghèo trên địa bàn tỉnh như: chính 

sách hỗ trợ y tế, hỗ trợ giáo dục, tín dụng ưu đãi…. đảm bảo chi trả trợ cấp kịp 

thời, đầy đủ cho các đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội thường 

xuyên tại cộng đồng. Hỗ trợ người lao động trong độ tuổi, có khả năng lao động và 

sẵn sàng làm việc đều có cơ hội tìm được việc làm ổn định, góp phần phát triển 

nền kinh tế - xã hội của tỉnh nhanh và bền vững. Quan tâm, hỗ trợ trẻ em bị ảnh 

hưởng bởi dịch Covid-19, đặc biệt những trẻ em mồ côi cha, mẹ. 

Ngoài ra, các ngành các cấp đã tổ chức vận động và triển khai cất Nhà Đại 

đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; vận 

động lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm; vận động và duy trì “Gian hàng 0 
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đồng” và “Chuyến xe 0 đồng”, “Chuyến xe yêu thương”,… giúp người dân vượt 

qua khó khăn trong cuộc sống. 

- Cử tri Phú Tân, An Phú: Cử tri tiếp tục kiến nghị xem xét mở rộng 

thêm các nhóm đối tượng được hỗ trợ ngoài 04 nhóm đối tượng theo Quyết 

định số 1856/QÐ-UBND, ngày 13/8/2021 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ 

người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp 

khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, cụ thể thêm đối tượng thợ 

may, lao động chạy xe honda đầu vận chuyển cá, lao động thu mua phế 

liệu.  

- Cử tri An Phú: Việc hưởng chính sách theo Quyết định 1856 của UBND 

tỉnh thực hiện theo Nghị quyết 68 của Thủ tướng Chính phủ qui định hạn chế một 

số ngành nghề không được hưởng, trong khi người dân vẫn bị ảnh hưởng do dịch 

bệnh, đề nghị tỉnh kiến nghị bổ sung đối tượng được hưởng.  

Về các nội dung này có ý kiến trả lời như sau: 

Ngày 06 tháng 8 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định 

số 1856/QĐ-UBND về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao 

động (lao động tự do) gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 theo quy 

định tại Khoản 12 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của 

Chính phủ trên địa bàn tỉnh An Giang. Theo đó, Quyết định đã nêu rõ về đối 

tượng, điều kiện và mức hỗ trợ cũng như nguyên tắc hỗ trợ để các ngành, các địa 

phương chủ động trong việc rà soát, lập danh sách và thẩm định, phê duyệt những 

trường hợp người lao động đúng đối tượng và đủ điều kiện được hỗ trợ. Từ khi 

Quyết định số 1856/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh được ban hành, các địa phương đã chủ động tuyên truyền, triển khai chính 

sách rộng rãi trên địa bàn và tiến hành rà soát, thẩm định, lập danh sách người lao 

động đúng đối tượng, đủ điều kiện hỗ trợ nhằm hỗ trợ người lao động sớm nhận 

được chính sách theo quy định.  

Mặc dù vậy, Quyết định số 1856/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ 

hỗ trợ người lao động tự do làm việc trong một số nhóm ngành, nghề, lĩnh vực cụ 

thể; không thể hỗ trợ hết người lao động tự do trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, trong quá 

trình triển khai thực hiện, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được rất 

nhiều phản ảnh, dư luận và ý kiến đề xuất từ các cơ quan, đơn vị, cử tri các địa 

phương và người lao động đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét bổ sung các công 

việc, đối tượng chưa được hỗ trợ vào Quyết định số 1856/QĐ-UBND để giảm bớt 

một phần khó khăn cho người dân và mở rộng sự bao phủ của chính sách. Tuy 

nhiên, để thực hiện chính sách này, tỉnh đã phải cố gắng cân đối nguồn kinh phí rất 

lớn để hỗ trợ người lao động (trên 410 tỷ đồng) trong khi ngân sách tỉnh đang rất 

khó khăn, tập trung cho việc phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian vừa qua.  

Hiện nay, việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo Quyết định số 

1856/QĐ-UBND đã kết thúc (ngày 31 tháng 12 năm 2021); Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội đang tổng hợp kết quả thực hiện của các địa phương để báo cáo Ủy 

ban nhân dân tỉnh. 

2.7. Lĩnh vực tái định cư, địa giới hành chính, Môi trường  
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- Lĩnh vực tái định cư: 

+ Cử tri Tân Châu: Hiện nay, tình hình sạt lở bờ sông Kênh Xáng còn nhiều 

diễn biến phức tạp, gây thiệt hại tài sản và an toàn tính mạng người dân sinh sống 

dọc bờ sông. Dọc theo bờ sông Kênh Xáng thuộc địa bàn xã Tân An có hơn 500 hộ 

dân sinh sống và bị ảnh hưởng do sạt lở, người dân xã Tân An mong muốn các cấp 

chính quyền có quy hoạch để sớm xây dựng cụm tuyến dân cư tránh sạt lở giai 

đoạn 2 để bố trí nền tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng do sạt lở, để người 

dân sớm ổn định cuộc sống và an tâm lao động phát triển kinh tế.  

Triển khai Chương trình cụm, tuyến dân cư giai đoạn 2018-2025, Thủ tướng 

Chính phủ đã ban hành các Quyết định 714/QĐ-TTg và Quyết định 319/QĐ-TTg 

ngày 01/3/2020 phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung một số cơ chế, chính sách thuộc 

Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông 

Cửu Long. Theo đó, Chính phủ giao cho các địa phương phải tự chủ động cân đối, 

bố trí nguồn vốn từ ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu 

tư xây dựng bổ sung các cụm, tuyến dân cư, đồng thời cho phép địa phương được 

thực hiện mời gọi doanh nghiệp tham gia đầu tư xây dựng cụm, tuyến dân cư theo 

hình thức BT để góp phần hỗ trợ cho người dân vùng sạt lở sớm có nơi ở ổn định, 

an toàn trong điều kiện ngân sách địa phương còn khó khăn. Tuy nhiên, ngày 

18/6/2020, Quốc hội đã  phê duyệt Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 

số 64/2020/QH14, Tại điểm d khoản 5 Điều 101 của Luật số 64/2020/QH14 quy 

định “Dừng triển khai dự án mới áp dụng loại hợp đồng BT”. Tại khoản 6 Điều 

101 của Luật số 64/2020/QH14 cũng quy định “Dự án áp dụng loại hợp đồng BT 

chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư thì dừng thực hiện kể từ ngày 15/8/2020”. 

Để có thể đầu tư xây dựng các cụm, tuyến dân cư trong thời gian tới, UBND 

tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Ủy ban nhân 

dân các huyện, thị xã, thành phố rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét 

bố trí trong kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để đầu tư xây 

dựng cụm, tuyến dân cư trên địa bàn tỉnh. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc tranh thủ nguồn vốn từ Chương 

trình đầu tư công về bố trí, sắp xếp dân cư nhằm phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thực hiện lồng ghép xây dựng các 

cụm, tuyến dân cư trên địa bàn tỉnh. 

+ Cử tri An Phú: Khu làng bè xã Khánh An sinh sống qua nhiều năm đã 

làm thay đổi dòng chảy của dòng sông nên đã làm sạt lở phía Campuchia, bên 

phía Campuchia cũng đã nhiều lần đề nghị bên phía Việt Nam di dời các hộ ghe bè 

này. Trong đợt dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh vừa rồi phát sinh lây nhiễm 

trên diện rộng, lây nhiễm từ ghe bè này sang ghe bè khác. Trước tình hình trên 

thực hiện chủ trương của tỉnh, huyện cho tiến hành di dời các hộ ghe bè này về xã 

Phước Hưng sinh sống. Tổng số có 120 hộ, hiện đã di dời được 71 hộ, còn lại 49 

hộ chưa di dời. Để có cuộc sống ổn định lâu dài, các hộ này mong muốn có được 

01 nền nhà khu dân cư để ổn định chỗ ở. Đề nghị tỉnh xem xét giải quyết, giúp cho 

người dân an tâm, ổn định cuộc sống (cử tri xã Khánh An) 

UBND tỉnh có Công văn số 4945/VPUBND-KTN ngày 21/9/2021 về việc di 

dời ghe, bè tại huyện An Phú. Ngày 21/9/2021, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ 
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chức họp với Sở Tài chính để thống nhất nội dung tham mưu UBND tỉnh về chủ 

trương và chính sách hỗ trợ di dời ghe, bè thuộc ấp An Hòa, xã Khánh An đến neo 

đậu định cư tại đoạn sông Hậu khu vực Cồn Cát thuộc ấp Phước Hòa, ấp Phước 

Khánh xã Phước Hưng, huyện An Phú.  

- Ðịa giới hành chính: Địa bàn xã Khánh An hiện nay cơ cấu có 04 ấp An 

Khánh, Thạnh Phú, An Hòa, Khánh Hòa. Trong 04 ấp nêu trên thì địa bàn ấp An 

Hòa có dân số rất đông đúc, gấp 03 lần dân số của 03 ấp còn lại, trong khi địa 

giới hành chính thì lại rất nhỏ. Những năm vừa qua, khi huyện, tỉnh chỉ đạo, triển 

khai thực hiện nhiệm vụ, thì đối với công việc của 03 ấp An Khánh, Thạnh Phú, 

Khánh Hòa thực hiện sớm hoàn thành, còn riêng ấp An Hòa công việc phải kéo 

dài, chậm trễ do mật độ số dân quá đông, địa bàn ranh giới chồng chéo khó quản 

lý và thực hiện nhiệm vụ. Để việc quản lý địa bàn thời gian tới được chặt chẽ, kiểm 

soát thật tốt. Việc phân bổ lại dân số và diện tích giữa các ấp cho hợp lý tương 

đối, đề nghị Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, tỉnh xem xét cho ý kiến phân chia 

lại địa giới hành chính giữa các ấp cho phù hợp (cử tri xã Khánh An).  

Theo quy định tại Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ 

Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố thì: “ấp được tổ 

chức ở xã; dưới xã là ấp, khóm được tổ chức ở phường, thị trấn; dưới phường, thị 

trấn là khóm. Khóm, ấp không phải là một cấp hành chính mà là tổ chức tự quản 

của cộng đồng dân cư có chung địa bàn cư trú trong một khu vực ở một xã, 

phường, thị trấn; nơi thực hiện dân chủ trực tiếp và rộng rãi để phát huy các hình 

thức hoạt động tự quản, tổ chức nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ cấp trên giao”. 

Triển khai thực hiện ở địa phương tại Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND 

ngày 19/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, 

khóm trên địa bàn tỉnh An Giang, chỉ hướng dẫn “Về quy trình thành lập ấp, khóm 

mới; quy trình sáp nhập, giải thể và đặt tên, đổi tên ấp, khóm và quy trình ghép 

cụm dân cư vào ấp, khóm hiện có”. Trong đó, không có hướng dẫn về quy trình 

“Phân chia lại địa giới hành chính giữa các ấp” theo như đề nghị của Cử tri. Do 

đó, tiếp thu ý kiến của Cử tri xã Khánh An, Sở Nội vụ sẽ thành lập đoàn phối hợp 

với UBND huyện An Phú khảo sát về quy mô và tình hình tổ chức, hoạt động tại 

các ấp trên địa bàn xã, qua đó sẽ có hướng dẫn cụ thể việc bố trí các ấp đảm bảo 

hợp lý, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.    

- Tài nguyên và Môi trường 

+ Cử tri Chợ Mới: Nhánh sông Hậu giữa tỉnh Đồng Tháp giáp với xã Bình 

Phước Xuân, nơi có mỏ cát do các công ty khai thác, tuy nhiên khi trữ lượng cát 

gần hết thì tỉnh Đồng Tháp không bán cho các công ty nữa mà để bán cho các ghe 

loại nhỏ để khai thác, nhưng chỉ người dân tỉnh Đồng Tháp được khai thác, còn 

người dân xã Bình phước Xuân mua khai thác thì không bán, hoặc bán với giá rất 

cao, do đó vì đây là mỏ cát giữa 2 tỉnh nên cần sự can thiệp của UBND tỉnh để 

người dân xã Bình Phước Xuân hưởng quyền lợi khi cần sử dụng cát.  

Hiện nay, một số tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã dừng 

hoặc giảm sản lượng khai thác như tỉnh Long An, Tiền Giang. Do đó, nguồn cát 

phục vụ san lấp chủ yếu do các tỉnh: Vĩnh Long, Đồng Tháp và An Giang cung 
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cấp. Trong năm 2022, nhu cầu phục vụ cho các công trình giao thông trọng điểm 

của tỉnh và của khu vực đồng bằng sông Cửu Long cấp bách nên dự báo khả năng 

thiếu cát san lấp và xây dựng trầm trọng. Hiện các tỉnh chỉ cơ bản đáp ứng nhu cầu 

phục vụ cho xây dựng công trình trong tỉnh, khó còn dư để bán ra ngoài tỉnh. 

+ Cử tri Chợ Mới, Phú Tân: Trong sản xuất nông nghiệp người dân sử 

dụng thuốc bảo vệ thực vật dứt bừa bải lọ, chai, bao bì xuống sông, kênh, mương 

gây ảnh hưởng đến môi trường và nguồn nước. Đề nghị các ngành chuyên môn 

cần có giải pháp nhằm thu gom rác thải trong nông nghiệp như: Tổ chức các mô 

hình thùng rác nông nghiệp, có quy định để các Đại lý thu mua vỏ chai, bao bì 

thuốc BVTV hoặc nghiên cứu chế tạo lò xử lý chất thải từ thuốc BVTV 

nhằm hạn chế đến mức thấp nhất việc ô nhiễm môi trường đối với loại 

rác thải độc hại này, góp phần cải thiện môi trường sống của người dân, bảo 

vệ thiên địch và nguồn lợi thủy sản, vừa thuận tiện trong việc thu gom rác thải, 

nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường.  

Trong thời gian qua, để thực hiện hạn chế phát thải, thu gom và xử lý chai 

lọ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng bỏ trên đồng ruộng , Trung ương và 

Tỉnh ta cũng đã có các quy định, kế hoạch, giải pháp và mô hình thực hiện thu 

gom và xử lý chai lọ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. Cụ thể: Thông tư 

liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 16/05/2016 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn với Bộ Tài nguyên và Môi trường; Tỉnh ta có đã 

Kế hoạch số 383/KH-UBND ngày 28/06/2018 về việc nhân rộng mô hình thu 

gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuộc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh An 

Giang triển khai thực hiện năm 2018 và Quyết định số 1535/QĐ-UBND ngày 

29/6/2019 ban hành Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV 

sau sử dụng trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2019 – 2020. Kết quả: 

- Đã tổ chức tuyên truyền, tập huấn về công tác quản lý, hạn chế phát thải, 

thu gom chai lọ, bao bì thuốc BVTV sau sử dụng với 123 cuộc tập huấn cho trên 

4.580 nông dân và cán bộ chi hội, hội viên nông dân tại các huyện, thành phố; các 

xã tham gia mô hình tổ chức trên 30 cuộc tuyên truyền thông qua các cuộc họp lệ, 

sinh hoạt tổ, khóm, ấp, họp dân và trên 200 cuộc trên loa phóng thanh của xã. 

- Đã bố trí được 519 thùng chuyên dụng và tổ chức thu gom và xử lý chai 

lọ, bao bì thuốc BVTV sau sử dụng cho 10 xã, với tổng khối lượng 41.310 kg. 

Lượng chai lọ, bao bì thuốc BVTV sau sử dụng này được thu gom và xử lý theo 

quy định về quản lý chất thải nguy hại (xử lý bằng lò đốt chất thải nguy hại do Bộ 

Tài nguyên và Môi trường cấp phép theo quy định). 

+ Cử tri Tân Châu: Cử tri xã Vĩnh Hoà đề nghị tỉnh xem xét việc lấp kênh 

xép cỏ găng đoạn từ cầu bến nước đến ranh Vĩnh Xương. Nhằm khắc phục ô nhiễm 

môi trường, tạo mặt bằng bố trí cho những hộ trong vùng sạt lở, đồng thời thực 

hiện di dời lùi các hộ cặp tỉnh lộ 952 đảm bảo thông thoáng hành lang an toàn 

giao thông của tỉnh lộ 952. 

- Theo Văn  bản số 39/UBND-KTN ngày 11/01/2022 của UBND tỉnh công bố 

danh mục khu, điểm, cơ sở gây ô nhiễm môi trường cần được xử lý trên địa bàn 

tỉnh An Giang năm 2022 thì Kênh Xép Cỏ Găng xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu 

không thuộc danh mục khu, điểm, cơ sở gây ô nhiễm môi trường cần được xử lý 
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trên địa bàn tỉnh. Để thực hiện đánh giá và xác định đoạn sông kênh rạch là khu, 

điểm ô nhiễm môi trường cần khắc phục xử lý, đề nghị UBND thị xã Tân Châu 

thực hiện theo theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 

342/STNMT-MT ngày 02/02/2018 về việc thực hiện xử lý các khu, điểm ô nhiễm 

môi trường, cơ sở gây ô nhiễm môi trường. Trên cơ sở đó UBND thị xã Tân Châu 

sẽ có đề xuất giải pháp khắc phục xử lý ô nhiễm môi trường phù hợp. 

- Hiện nay, Kênh Xép Cỏ Găng xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu vẫn còn đang 

sử dụng cho mục đích sinh hoạt và tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp cho 

nhân dân khu vực. Do đó, nếu thực hiện giải pháp san lấp kênh để khắc phục sự cố 

ô nhiễm môi trường thì Thị xã Tân Châu cần phải (1) có biện pháp thủy lợi thay 

thế để đảm bảo tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và (2) có sự đồng thuận của 

toàn bộ nhân dân trong khu vực đối với giải pháp san lấp đoạn kênh này. 

+  Đề nghị tỉnh chỉ đạo ngăn ngừa việc cào hến trên dòng Kênh 7 thuộc địa 

bàn xã, hiện nay việc cào hến đã làm ảnh hưởng đến môi trường nước, chăn nuôi 

thủy sản của bà con (Cử tri xã Phú Lộc). 

Căn cứ Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT về hướng dẫn bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản và Thông tư 

số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18/01/2022 về sửa đổi, bổ sung một số Thông tư 

trong lĩnh vực thủy sản. Tại Khoản 1, Phụ lục II, Thông tư 01/2022/TT-BNNPTNT 

quy định Danh mục nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản nội địa gồm: 

nghề lưới kéo (lưới kéo ván mở hay cào Thái, lưới kéo đôi hay lưới kéo hai tàu), 

Lồng xếp (lờ dây, bát quái, lừ, dớn), Đáy, Xiệp; Nghề cào đáy bằng khung sắt có 

kết hợp với tàu, máy kéo, bơm thổi (cào lươn, cào nhuyễn thể-cào hến, ốc; banh 

lông).  

Như vậy, nghề cào hến thuộc nghề cào nhuyễn thể bị cấm hoạt động kể từ 

ngày 01/01/2023. Trong thời gian kể từ nay đến 31/12/2022 nghề cào hến vẫn chưa 

bị cấm. Tuy nhiên, để hạn chế tình trạng trên, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp 

và PTNT phối hợp cùng địa phương thực hiện tuyên truyền cho ngư dân biết 

những quy định hiện hành về cấm nghề cào hến kể từ ngày 01/01/2023 và tổ chức 

vận động người dân chuyển đổi nghề. 

2.8. Lĩnh vực tệ nạn xã hội  

 Cử tri Chợ Mới, Châu Đốc: Tình hình người nghiện ma túy hiện nay ngày 

càng gia tăng và càng trẻ hóa làm ảnh hưởng đến sức khỏe và tình hình an ninh 

trật tự tại địa phương, bên cạnh đó theo quy định hiện nay người nghiện được xem 

là người bệnh, nên tâm lý của người nghiện càng xem thường hơn. Do đó đề nghị 

ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, giáo dục và có các biện pháp quyết 

liệt hơn để hạn chế mức thấp nhất người sử dụng ma túy; tăng cường công tác 

tuyên truyền vận động nhằm nâng cao ý thức người dân, trách nhiệm của gia đình 

không tham gia và sử dụng ma túy.  

Trong năm 2021, các lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy có nhiều 

nỗ lực trong công tác đấu tranh, phòng chống ma túy trên địa bàn tỉnh, đã điều tra 

khám phá nhiều vụ mua bán, vận chuyển ma túy góp phần đảm bảo an ninh trật tự 

trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, do tác động của dịch Covid-19, hoạt động của các lực 
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lượng chức năng có phần bị hạn chế, nhất là công tác quản lý giáo dục người nghiện 

ma túy; trên tuyến biên giới do đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19, 

ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép của lực lượng chức năng đã làm hạn 

chế hoạt động của tội phạm mua bán, vận chuyển ma túy qua tuyến biên giới tỉnh 

An Giang với Vương quốc Campuchia; nhưng trong nội địa tình hình hoạt động của 

tội phạm ma túy và người nghiện ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp; tội phạm ma 

túy triệt để lợi dụng các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện như bar, vũ trường, 

điểm karaoke để mua bán, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy với 

phương thức, thủ đoạn phạm tội tinh vi, xảo quyệt gây nhiều khó khăn cho công tác 

đấu tranh của các lực lượng chức năng. Dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh uỷ, 

UBND tỉnh và Ban Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về 

ma túy Công an toàn tỉnh đã làm tốt công tác tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên 

địa bàn toàn tỉnh. Qua đó:  

- Trong năm 2021, đã phát hiện, điều tra khám phá bắt giữ tăng 17,4% (273/245 

vụ), liên quan 461 đối tượng hoạt động mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất 

ma túy; thu giữ nhiều tang vật có liên quan. Đã tiến hành thử test 3.110 người nghi 

vấn sử dụng các chất ma túy, phát hiện dương tính 2.118 người (phát sinh 1.072 

người). Đã lập hồ sơ đưa vào Cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh 460 người; áp 

dụng Nghị định số 111/CP 723 người; Nghị định số 221/CP 552 người; xử lý vi 

phạm hành chính 283 người với số tiền 193,8 triệu đồng; cho gia đình bảo lãnh 100 

người. 

- Từ đầu năm 2022 cho đến nay, đã phát hiện, bắt giữ 36 vụ, liên quan 52 đối 

tượng có hành vi hoạt động mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy; thu 

giữ nhiều tang vật có liên quan. Đã tiến hành thử test 510 người nghi vấn sử dụng 

các chất ma túy, phát hiện dương tính 307 người. Đã lập hồ sơ đưa vào Cơ sở điều 

trị, cai nghiện ma túy tỉnh 235 người; áp dụng Nghị định số 111/CP 02 người; 

Nghị định số 221/CP 33 người; xử lý vi phạm hành chính 27 người với số tiền 22 

triệu đồng; cho gia đình bảo lãnh 09 người. Tính đến ngày 14/3/2022 trên địa bàn 

toàn tỉnh có 3.532 người nghiện, trong đó có 35 đối tượng có biểu hiện ngáo đá1.  

2. Khó khăn, vướng mắc  

- Hiện nay, số người nghiện ma túy tiếp tục tăng, trẻ hoá và có nhiều thủ 

đoạn đối phó, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc lập hồ sơ xử lý 

(như nhịn tiểu, khai báo có bệnh lý, tự gây thương tích, nuốt dị vật vào bao tử…). 

Do đó, chưa kéo giảm được số người nghiện ma tuý để kéo giảm “nguồn cầu” tiêu 

thụ trên địa bàn tỉnh, góp phần giải quyết tận gốc tội phạm về ma tuý và các tội 

phạm phát sinh do tệ nạn ma tuý, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản, Cướp, cướp 

giật tài sản… 

- Mặc dù Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động tích cực trong công tác 

đấu tranh với TPMT trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, nhưng đến nay công tác tham 

mưu, nhất là tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương để phát huy sức mạnh tổng 

hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội vào công tác PCMT vẫn chưa đạt hiệu quả 

                                                 
1 Trong đó: Long Xuyên 560 người; Chợ Mới 508 người; Tân Châu 353 người; Châu Phú 327 người; Phú Tân 

315 người; Tịnh Biên 302 người; Tri Tôn 264 người; An Phú 265 người; Châu Thành 241 người; Châu Đốc 228 

người; Thoại Sơn 169 người. Hiện còn 06 xã, phường, thị trấn không có tệ nạn và người nghiện ma tuý.  
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cao như tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Chỉ thị số 36-CT/TW về “Tăng cường, 

nâng cao hiệu quả công tác phòng chống và kiểm soát ma tuý”. 

- Công tác phối hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma tuý giữa 

các lực lượng, các ngành, các cấp có lúc, có nơi còn mang tính hình thức, chưa 

quyết liệt trong đấu tranh PCMT. Công tác phối hợp tuyên truyền, giáo dục, phổ 

biến pháp luật về tác hại ma tuý của một số địa phương thực hiện còn mang tính 

hình thức, hiệu quả chưa cao, nhất là công tác phối hợp với gia đình, đoàn thể, nhà 

trường trong công tác tuyên truyền, quản lý, giáo dục con em họ không tham gia tệ 

nạn ma tuý. 

3. Giải pháp trong thời gian tới  

3.1. Tiếp tục tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các cấp chỉ đạo các ngành, 

đoàn thể, địa phương thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ chính trị 

về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống và kiểm soát ma túy; 
chiến lược quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy đến năm 2020, định hướng 

đến năm 2030, trọng tâm là tập trung tổ chức quán triệt các quy định mới của Luật 

PCMT 2021 cho các ngành, các cấp để nâng cao nhận thức, huy động sức mạnh 

tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân tham gia công tác phòng, chống 

ma túy; trong đó, khẩn trương tham mưu tổ chức triển khai, quán triệt các quy định 

mới của Luật PCMT cho Công an các cấp tại địa phương, đặc biệt là Công an cấp 

xã. 

3.2. Tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tốt công tác phòng 

ngừa và cai nghiện ma túy để kiềm chế, ngăn chặn sự gia tăng của tệ nạn ma túy 

trong thời gian tới; nhất là triển khai thực hiện có hiệu quả Hướng dẫn số 01/HD-

C02-C04 của Cục Cảnh sát Hình sự và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý 

về thực hiện một số mặt công tác nghiệp vụ cơ bản phục vụ phòng, chống tội phạm 

hình sự, ma túy của lực lượng Công an xã, phường, thị trấn và hướng dẫn rà soát, 

xác định điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy.  

3.3. Tăng cường phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma 

túy, nhất là về tác hại của các loại ma túy, tập trung trên tuyến biên giới; các nhóm 

đối tượng có nguy cơ cao, thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên, đồng bào vùng sâu, 

vùng xa, lồng ghép công tác phòng, chống ma túy với thực hiện các chương trình mục 

tiêu khác. Trong đó: (1) Phối hợp với Sở Y tế báo cáo, đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh 

bổ sung nguồn lực, tổ chức đào tạo, tập huấn đảm bảo đủ bác sỹ, y sỹ có thẩm 

quyền xác định tình trạng nghiện, bố trí, đầu tư trang thiết bị y tế cho tuyến cơ sở 

để phục vụ công tác xác định định tình trạng nghiện. (2) Phối hợp với Sở Lao động 

- Thương binh và Xã hội chủ trì, đề xuất Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 

Uỷ ban nhân dân tỉnh có kế hoạch đầu tư, nâng cấp, mở rộng cơ sở cai nghiện để 

đáp ứng nhu cầu phát sinh số lượng người nghiện theo quy định mới. 

3.4. Tăng cường chỉ đạo lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ 

động, tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan như: Biên phòng, 

Hải quan tổ chức các hoạt động điều tra, nắm tình hình hình; tăng cường công tác 

trao đổi thông tin để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động thẩm lậu ma túy 

qua biên giới tích cực hỗ trợ lẫn nhau trong công tác điều tra, xử lý các vụ việc có 

liên quan được phát hiện, bắt giữ, xử lý đúng quy định của pháp luật. 
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3.5. Duy trì tốt mối quan hệ, trao đổi thông tin với Công an hai tỉnh CầnĐal 

và TàKeo của Vương quốc Campuchia để kịp thời phát hiện, phối hợp xác minh, 

xử lý các đối tượng, đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy có liên 

quan giữa hai bên. 

2.9. Lĩnh vực đối ngoại nhân dân 

 - Cử tri An Phú: Cử tri kiến nghị Chính quyền các cấp làm việc với phía 

Campuchia cho mở lại các bến đò được hoạt động, để cho người dân qua lại mua 

bán làm ăn sinh sống; Hiện nay cột mốc 252, 253 vẫn chưa đuợc thực hiện gây 

ảnh hưởng không nhỏ cho bà con Nhân dân làm ăn, đề nghị tỉnh, Trung ương quan 

tâm đàm phán với phía Campuchia sớm hoàn thành việc phân giới cắm mốc trên 

tuyến biên giới giữa Việt Nam - Campuchia.  

Theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, mục 7 quy 

định “tạm thời đóng cửa các cửa khẩu chính, cửa khẩu phụ dành cho người qua lại 

từ 00 giờ ngày 01/4/2020 trên tuyến biên giới với Lào và Campuchia. Kiểm soát 

chặt chẽ việc nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế trên tuyến biên tuyến biên giới 

đường bộ…”. 

Theo đó, hoạt động xuất nhập cảnh đối với con người chỉ thực hiện qua lại 

cửa khẩu quốc tế (trên địa bàn An Giang là Tịnh Biên và Vĩnh Xương); hoạt động 

giao thương, trao đổi hàng hóa được thực hiện qua lại cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu 

chính (Khánh Bình, Vĩnh Hội Đông). Hoạt động qua lại lối mở biên giới chưa 

được phép. Vì lẽ đó, hai tỉnh An Giang và Kandal tạm thời chưa cho phép các bến 

đò được hoạt động trở lại nhằm đáp ứng công tác phòng chống dịch COVID-19 

đang diễn biến rất phức tạp. 

Về phía Sở Ngoại vụ, sau khi Chính phủ hai nước Việt Nam và Campuchia 

mở cửa trở lại các cửa khẩu biên giới, sẽ chủ động phối hợp với UBND huyện An 

Phú, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh kịp thời tham mưu UBND tỉnh trao đổi 

thống nhất với tỉnh Kandal để sớm đưa các bến đò hoạt động bình thường trở lại 

nhằm giúp người dân thuận tiện qua lại hợp tác làm ăn, buôn bán, cải thiện đời 

sống ngày một tốt hơn.  

2. Thực hiện phân giới cắm mốc các cột mốc 252, 253 

Hai nước Việt Nam - Campuchia đã ký kết hai văn kiện pháp lý ghi nhận 

thành quả phân giới cắm mốc (khoảng 84%) biên giới trên đất liền Việt Nam - 

Campuchia và chính thức có hiệu lực từ ngày 22/12/2020 và đi vào đời sống chính 

trị của hai nước. Thể hiện sự quyết tâm, thiện chí và nỗ lực của cả Việt Nam và 

Campuchia trong việc cùng nhau giải quyết vấn đề biên giới chung. Nó có ý nghĩa lịch 

sử quan trọng trong tiến trình gần 40 năm giải quyết biên giới đất liền giữa hai nước, 

góp phần củng cố và nâng quan hệ hai nước lên tầm cao mới, thể hiện phương châm 

“Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” mà 

lãnh đạo cấp cao hai nước đã thỏa thuận.  

Hai văn kiện này sẽ là khung pháp lý cơ bản cho việc quản lý, bảo vệ và phát 

triển đường biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia trong tình hình mới, bảo đảm 

giữ vững an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, điều này 
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cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi rất cơ bản, nhất là kinh nghiệm thực tế để trao đổi cùng 

nhau giải quyết 16% đường biên giới còn lại. Cột mốc 252, 253 là một phần nằm 

trong 16% đường biên giới còn lại. Vấn đề này, Trung ương rất quan tâm trong việc 

đàm phán với phía Campuchia để sớm tiến hành phân giới cắm mốc còn lại.  

Về phía Sở Ngoại vụ, là cơ quan thường trực tham mưu Ủy ban nhân dân 

tỉnh trong công tác phân giới cắm mốc, sẽ chủ động và tích cực phối hợp với Bộ 

Ngoại giao trong hoạt động phân giới cắm mốc với nước bạn Campuchia như: đàm 

phán, khảo sát thực địa.v.v… để sớm hoàn thành phân giới cắm mốc. 

2.10. Lĩnh vực Phí - Lệ phí:  

Hiện nay, việc thu phí các dịch vụ hành chính công rất cao như: Phí chuyển 

từ Chứng minh nhân dân sang Căn cước công dân. Đặc biệt là phí dịch vụ về đất 

đai. Đề nghị xem xét giảm việc thu phí để người dân được an tâm và thuận tiện 

trong việc giao dịch các loại giấy tờ về đất đai đúng quy định (Cử tri xã Vĩnh Hậu- 

An Phú).  

Phí dịch vụ về đất đai trên địa bàn tỉnh An Giang được thực hiện theo Quyết 

định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 09/07/2020 của UBND tỉnh ban hành giá dịch 

vụ đo đạc; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang, đơn giá thu được xây 

dựng dựa trên chi phí nhân công, chi phí dụng cụ, vật liệu theo định mức do Trung 

ương quy định và trang thiết bị được chứng thư thẩm định giá, Phương án giá được 

Sở Tài chính thẩm định. Đơn giá thu dịch vụ tại thời điểm ban hành đảm bảo tuân 

thủ trình tự, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và giao cho Văn phòng 

Đăng ký đất đai là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảo bảo toàn bộ chi phí hoạt động 

thực hiện thu phí dịch vụ về đất đai, trên nguyên tắc lấy thu bù đắp chi phí thực 

hiện và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. 

Việc thực hiện thủ tục xác nhận thay đổi Chứng minh nhân dân hoặc Căn 

cước công dân trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là dạng hồ sơ đăng ký biến 

động do thay đổi thông tin về người được cấp giấy chứng nhận (đổi chứng minh 

nhân dân, căn cước công dân, địa chỉ) được thực hiện theo quy định tại khoản 7 

Điều 18 Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường. Phí dịch vụ đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 

được thu theo Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 09/07/2020 của UBND tỉnh 

với mức giá 769.000 – 1.104.000 đồng/hồ sơ (tùy hình thức chỉnh lý biến động về 

đất, về tài sản hoặc cả đất và tài sản trên từng địa bàn, khu vực) và thu lệ phí đăng 

ký biến động theo Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 19/08/2021 của HĐND 

tỉnh với mức 5.000 – 15.000 đồng/lần. 

Sở Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo, đề xuất UBND tỉnh tại Văn bản số 

437/STNMT-VPĐKĐĐ ngày 22/02/2022 về các khoản thu đối với yêu cầu đăng 

ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người 

được cấp giấy chứng nhận (đổi chứng minh nhân dân, căn cước công dân, địa chỉ) 

như sau: 

- Trường hợp cá nhân yêu cầu đăng ký biến động từ số chứng minh nhân dân 

qua số căn cước công dân trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà không đổi giấy 



 26 

chứng nhận thì không thu dịch vụ đăng ký biến động theo Quyết định số 31/2020/QĐ-

UBND ngày 09/07/2020 của UBND tỉnh mà chỉ thu lệ phí đăng ký biến động theo 

Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 19/08/2021 của HĐND tỉnh. 

- Để có căn cứ thực hiện, Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất sửa đổi, bổ 

sung nội dung tại Phụ lục III kèm theo Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 

09/07/2020 của UBND tỉnh. 

- Các trường hợp còn lại, khi cá nhân có yêu cầu thay đổi thông tin đã đăng 

ký trước đó thì vẫn thu theo giá dịch vụ quy định tại Quyết định số 31/2020/QĐ-

UBND ngày 09/07/2020 của UBND tỉnh và thu lệ phí đăng ký biến động theo 

Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 19/08/2021 của HĐND tỉnh. 

Các nội dung đề xuất trên đã được UBND tỉnh chấp thuận tại Văn bản số 

981/VPUBND-KTTH ngày 01/03/2022 về mức thu khi đăng ký biến động xác nhận 

thay đổi thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. 

Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang khẩn trương thực hiện sửa đổi, bổ sung 

nội dung tại Phụ lục III kèm theo Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 09/07/2020 

theo hướng: Không thu phí dịch vụ khi đổi từ chứng minh nhân dân sang căn cước 

công dân mà không đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

2.11. Lĩnh vực Bảo hiểm Y tế - Bảo hiểm Xã hội 

- Cử tri Tân Châu: 

+ Hiện nay BHXH tỉnh An Giang có văn bản bắt buộc học sinh, sinh viên 

phải mua bảo hiểm y tế tại trường, không được mua theo hộ gia đình, vì đây là đối 

tượng ưu tiên được nhà nước hỗ trợ giá (30%). Thiết nghỉ việc tham gia BHYT là 

mang tính tự nguyện, không bắt buộc, đồng thời một số phụ huynh mua BHYT cho 

con theo hộ gia đình hưởng theo mức giảm trừ dần, nếu tham gia trong trường chỉ 

có một mức hỗ trợ 564.000đ/ học sinh so với thực tế mua theo hộ gia đình đến 

người thứ năm chỉ còn khoảng 322.000đ. Vì nhiều gia đình có cả 03 con đi học 

cùng lúc nên việc mua BHYT trong trường giá cao so với bên ngoài và trước đây 

ngành Bảo hiểm cũng khuyến khích cho người dân tự lựa chọn nơi mua. Vậy việc 

bắt buộc mua BHYT cho học sinh, sinh viên như hiện nay của BHXH tỉnh An 

Giang là không phù hợp và gây khó khăn về vấn đề kinh tế, mỗi gia đình cùng lúc 

phải chi rất nhiều khoản phí cho con học. Kiến nghị tỉnh và ngành chuyên môn 

xem xét, giúp đỡ người dân trong việc mua BHYT học sinh, sinh viên theo hướng 

có lợi hơn (cử tri 14/14 xã, phường).  

Căn cứ theo Khoản 4, Điều 12, Luật số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT của Quốc hội và Điều 4, Nghị định số 

146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng 

dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT, quy định đối tượng học sinh, 

sinh viên thuộc nhóm do ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng không thuộc nhóm 

tham gia BHYT theo hộ gia đình. Bên cạnh đó, tại khoản 2 Điều 13 Luật BHYT 

quy định: “Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia 

BHYT khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng BHYT theo đối 

tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định 

tại Điều 12 2 Luật BHYT”. Theo đó, học sinh, sinh viên thuộc đối tượng tham gia 



 27 

BHYT có thứ tự sắp xếp thứ 4, đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình có thứ 

tự sắp xếp thứ 5 từ trên xuống nên để đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm khi tham 

gia BHYT, người tham gia BHYT nếu là học sinh sinh viên đang theo học tại các 

cơ sở giáo dục và đào tạo (trừ trường hợp được cấp thẻ do ngân sách nhà nước hỗ 

trợ như học sinh sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo, bảo trợ, thân nhân Công an, 

Quân đội...) thì bắt buộc đăng ký tham gia BHYT tại trường theo quy định. Vì vậy, 

để công tác thu BHYT học sinh, sinh viên được triển khai đồng bộ, đúng theo quy 

định của pháp luật trên địa bàn tỉnh, ngày 29/11/2021 Bảo hiểm xã hội tỉnh đã ban 

hành Công văn số 1994/BHXH-QLT hướng dẫn việc thu BHYT học sinh, sinh 

viên theo quy định gửi đến các cơ sở giáo dục, các sở, ngành liên quan để phối hợp 

thực hiện, đồng thời yêu cầu các Đại lý thu hướng dẫn, giải thích cụ thể cho phụ 

huynh và học sinh, sinh viên khi có phát sinh khó khăn, vướng mắc trong chuyển 

đổi đối tượng tham gia. 

+ Mức đóng BHXH tự nguyện tăng theo chuẩn hộ nghèo, cụ thể trước đây 

người tham gia mức thấp nhất đóng 138.000đ/tháng nay tăng lên 297.000đ/tháng. 

Dù biết rằng có đóng nhiều thì hưởng nhiều, tuy nhiên rất khó khăn cho người 

tham gia trong tình hình kinh tế khó khăn như hiện nay. Kiến nghị tăng mức hỗ trợ 

đóng BHXH tự nguyện cho người dân từ 20% - 30% (cử tri 14/14 xã, phường). 

Theo quy định của Luật BHXH, mức đóng BHXH tự nguyện hàng tháng 

bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn. Mức 

thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức 

chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và 

cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng. Đồng thời, tại khoản 1 

Điều 14 của Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy 

định: “Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng 

theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng theo mức 

chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn quy định tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định 

này, cụ thể: a) Bằng 30% đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc 

hộ nghèo; b) Bằng 25% đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc 

hộ cận nghèo; c) Bằng 10% đối với các đối tượng khác”. Như vậy, thực hiện quy 

định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 3 2025 tại Nghị định số 07/2021/NĐ-

CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ, từ ngày 01/01/2022 mức chuẩn nghèo của khu 

vực nông thôn tăng từ 700.000 đồng lên 1,5 triệu đồng/tháng. Theo đó, mức đóng 

BHXH tự nguyện tối thiểu tăng lên và mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện của Nhà 

nước cũng tăng theo. VD: - Khi mức chuẩn nghèo là 700.000 đồng: Người dân 

đóng mức tối thiểu 700.000 đồng x 22% = 154.000 đồng, khi đó Nhà nước hỗ trợ 

là 15.400 đồng (154.000 đồng x 10%), như vậy, người dân còn phải đóng 138.600 

đồng. - Nay mức chuẩn nghèo tăng lên 1.500.000 đồng: Người dân đóng mức tối 

thiểu 1.500.000 đồng x 22% = 330.000 đồng, khi đó Nhà nước hỗ trợ là 33.000 

đồng (330.000 đồng x 10%), số tiền hỗ trợ tăng lên gấp đôi, từ 15.400 đồng lên 

33.000 đồng, như vậy, người dân còn phải đóng 297.000 đồng. Với nội dung kiến 

nghị của cử tri về tăng mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện cho người dân từ 20% - 

30%, Bảo hiểm xã hội tỉnh xin chân thành tiếp thu và phối hợp với các Sở, Ngành 

liên quan tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị cơ quan có thẩm 
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quyền xem xét điều chỉnh mức hỗ trợ tiền đóng cho người tham gia BHXH tự 

nguyện phù hợp 

- Cử tri An Phú: Việc cán bộ không chuyên trách xin thôi việc theo Nghị 

quyết 12 của HĐND tỉnh và đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội trên 20 năm, có rút 

BHXH 01 lần được không. Nếu không được thì rút như thế nào hay hưởng ra sao. 

Đề nghị cơ quan chức năng trả lời cho cử tri được rõ.  

Theo quy định tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/04/2019 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 cấp xã, ở thôn, tổ dân phố (có hiệu lực thi hành từ ngày 

25/6/2019) quy định cán bộ không chuyên trách thuộc đối tượng tham gia BHXH 

bắt buộc. Đồng thời, tại khoản 1 Điều 60, khoản 1 Điều 77 Luật Bảo hiểm xã hội 

số 58/2014/QH13 và khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 93/2015/QH13 quy định điều 

kiện hưởng BHXH một lần, cụ thể: a) Người lao động được hưởng BHXH 01 lần 

nếu thuộc một trong các trường hợp: - Đủ tuổi hưởng lương hưu mà chưa đủ 20 

năm đóng BHXH. - Lao động nữ hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách 

ở xã, phường, thị trấn đủ 55 tuổi 08 tháng (áp dụng năm 2022) mà khi nghỉ việc 

chưa đủ 15 năm đóng BHXH và không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện. 4 - Ra 

nước ngoài để định cư. - Mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như 

ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang 

giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế. - Công an, bộ đội 

khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu. - 

Tham gia BHXH bắt buộc sau 01 năm nghỉ việc hoặc tham gia BHXH tự nguyện 

sau 01 năm không tiếp tục đóng mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH. b) Nếu thuộc 

một trong các trường hợp trên mà có yêu cầu thì sẽ được hưởng BHXH một lần. 

Trường hợp đóng bảo hiểm trên 20 năm chỉ được rút BHXH 1 lần trong 02 trường 

hợp sau: - Ra nước ngoài định cư. - Bị bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, 

bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn 

AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế. Như vậy, với trường hợp cử 

tri đề cập, nếu cán bộ không chuyên trách xin thôi việc, đã đóng trên 20 năm thì 

chỉ có thể lựa chọn nghỉ hưu trước tuổi hoặc bảo lưu thời gian đóng BHXH để chờ 

đến khi đủ tuổi nghỉ hưu. 

- Cử tri Châu Phú: Hộ nghèo, hộ cận nghèo được cấp thẻ BHYT nhưng khi 

nhập viện chữa bệnh phải đóng tiền tạm ứng cho bệnh viện, mặc dù sau khi ra viện 

số tiền đóng tạm ứng vẫn được hoàn lại, nhưng điều này gây khó khăn cho bà con. 

Đề nghị tỉnh xem xét có ý kiến không thu tạm ứng đối với những trường hợp này 

(cử tri xã Đào Hữu Cảnh).  

Trong quá trình điều trị nội trú, tùy theo tình trạng và diễn tiến của bệnh, có 

thể sử dụng một số thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật, chế độ ăn bệnh lý… ngoài 

phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế, người bệnh phải chi trả các chi phí này. 

Do đó, Bệnh viện cho đóng tạm ứng để thanh toán các chi phí trên, khi ra viện 

bệnh viện sẽ hoàn lại nếu không sử dụng hết số tiền tạm ứng. 

2.12. Lĩnh vực điện, nước 

- Cử tri Tri Tôn: Ðề nghị Ðiện lực tỉnh An Giang hạ thế đường điện đoạn từ 

Công ty Vĩnh Phát đến kênh ranh (2,6 km) thuộc kênh T5 ấp Vĩnh Thành để kêu 
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gọi các doanh nghiệp vào đầu tư và phục vụ sản xuất nông nghiệp (cử tri xã Vĩnh 

Phước).  

Sau khi đã khảo sát hiện trường, khu vực từ Công ty Vĩnh Phát đến kênh 

ranh thuộc kênh T5 ấp Vĩnh Thành thuộc địa bàn vùng nông thôn thuộc phạm vi 

Công ty cổ phần Điện nước An Giang bán điện. Vào tháng 01/2022 Công ty cổ 

phần Điện nước An Giang đã thực hiện kéo 1,1km đường dây (bao gồm 500m 

đường dây trung thế và 600 mét đường dây hạ thế độc lập). Đường dây kéo mới 

này thuộc tài sản của Công ty cổ phần Điện nước An Giang, vì thế nếu Công ty 

Điện lực An Giang đầu tư thêm sẽ gây chồng chéo mất an toàn. 

- Ðề nghị tăng cường xử lý nguồn nước sinh hoạt cho bà con (nước máy) vì 

hiện nay nguồn nước này thường xuyên đóng cặn bẩn hoặc có màu đen, người dân 

sử dụng không đảm bảo vệ sinh gây bệnh ngoài da (cử tri xã An Tức).  

Để quản lý tốt việc vận hành các hệ thống cấp nước do Công ty quản lý, 

Công ty đều có trang bị các hệ thống quản lý kiểm soát chất lượng nước sạch theo 

đúng qui định của Bộ Y tế về các tiêu chuẩn nước sạch, tại các Xí nghiệp trực 

thuộc đều có phòng xét nghiệm với cán bộ có chuyên môn kiểm tra thường xuyên 

chất lượng nước sạch cấp ra cho người dân. Bên cạnh kiểm soát nội bộ của đơn vị 

Công ty còn hợp đồng với cơ quan quản lý (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật An 

Giang) kiểm soát chất lượng nước sạch theo định kỳ hàng quý nhằm đảm bảo việc 

cung cấp nước sạch an toàn và liên tục cho người dân trên địa bàn tỉnh. Việc kiểm 

soát chất lượng tại nhà máy luôn được kiểm soát chặt chẽ, chất lượng nước sau xử 

lý tại nhà máy đảm bảo chất lượng nước theo đúng quy định của Bộ Y tế. 

- Về việc cử tri xã An Tức đề nghị tăng cường xử lý nguồn nước sinh hoạt 

cho bà con (nước máy) vì hiện nay nguồn nước này thường xuyên đóng cặn bẩn 

hoặc đen, người dân sử dụng không đảm bảo vệ sinh gây bệnh ngoài da (cử tri xã 

An Tức) có thể do một số nguyên nhân như sau:  

Việc cung cấp nước cho người dân khu vực xã An Tức hiện nay do Trạm 

cấp nước Ô Lâm cung cấp, việc phản ảnh của người dân cử tri xã An Tức xảy ra 

trong thời điểm tháng 07 năm 2020 đây là thời điểm mà nguồn nước kênh Ninh 

Phước 1 bị ô nhiễm nghiêm trọng nguyên nhân chính là do Công ty Khai thác 

Khoáng sản An Bình khai thác nạo vét rửa lọc cát, khoáng sản tại hồ Ô Thum, xã 

Ô Lâm và xả thải trực tiếp nước rửa ra kênh đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến chất 

lượng nguồn nước tại trạm cấp nước Ô Lâm này (vị trí xả thải cách trạm cấp nước 

khoảng 350 mét, nằm trong khu vực vùng bảo hộ cấp nước được UBND tỉnh phê 

duyệt). Thời điểm đó, khi nhận thấy việc xả thải đã làm ảnh hưởng đến chất lượng 

nước nguồn không thể xử lý phải tạm ngưng không vận hành trạm cấp nước, Công 

ty Cổ phần Điện Nước An Giang đã báo cáo và phối hợp cùng với địa phương và 

Công ty Khai thác Khoáng sản An Bình làm việc để có biện pháp, giải pháp xử lý 

nhằm đảm bảo việc vận hành cung cấp nước cho người dân được an toàn và liên 

tục. Qua nhiều lần làm việc đến thời điểm hiện nay Công ty Khai thác Khoáng sản 

An Bình đã xử lý bằng cách xả trực tiếp thông qua cống nông nghiệp (không xả 

trực tiếp ra kênh Ninh Phước 1 như trước đây), tuy nhiên vẫn chưa xử lý triệt để do 

khi nước lớn có thể tạm xử lý được nhưng khi lúc nước kiệt lượng nước trong cống 

lại tràn ra ngoài kênh làm ảnh hưởng đến việc xử lý của trạm cấp nước. Trong thời 
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điểm đó thì Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang đã cho cải tạo từ lắng lơ lửng 

chuyển thành công nghệ lắng lamenlla, chuyển từ lọc xốp sang lọc cát nhằm đảm 

bảo chất lượng nước cung cấp ra mạng lưới, đến nay thì chất lượng nước cung cấp 

ra mạng đã tương đối ổn định. Qua phối hợp với địa phương kiểm tra tại các khu 

vực người dân phản ảnh thì các chỉ tiêu về độ đục, clor ngoài mạng đều đạt chất 

lượng nước theo quy định (gần đây nhất là kiểm tra vào ngày 14/03/2022 các chỉ 

tiêu đều đảm bảo).  

Tuy nhiên để giải quyết triệt để việc phản ảnh nêu trên cũng như để đảm bảo 

cấp nước an toàn và liên tục cho khoảng 2.430 hộ khách hàng trong khu vực, Công 

ty Cổ phần Điện Nước An Giang sẽ tiếp tục phối hợp với địa phương cùng các 

ngành chức năng và đơn vị thi công trực tiếp tại hồ Ô Thum (Công ty Khai thác 

Khoáng sản An Bình) để có những biện pháp, giải pháp xử lý dứt điểm nước thải 

của nước rửa lọc cát, khoáng sản nêu trên không xả thải ra trực tiếp kênh, cống 

thoát nước nông nghiệp như hiện nay (do nước thải sau khi rửa lọc cát có chứa rất 

nhiếu bùn thải, tạp chất... rất khó xử lý).  

2.13. Lĩnh vực chế độ chính sách của cán bộ ấp, khóm 

- Cử tri Tân Châu, Phú Tân, Châu Phú: Đề nghị lãnh đạo tỉnh quan tâm 

đến chế độ tiền lương của Trưởng khóm, Phó khóm, Trưởng Ban Công tác Mặt 

trận nếu có trình độ chuyên môn từ trung cấp được hưởng như cán bộ không 

chuyên trách cấp xã. . 

Về chế độ phụ cấp của người hoạt động không chuyên trách, Nghị quyết số 

12/2020/NQ-HĐND được xây dựng dựa trên quan điểm vận dụng quy định pháp 

luật, thực hiện chính sách có lợi nhất cho người hoạt động không chuyên trách ở 

cấp xã và ấp khóm; trên cơ sở nguồn kinh phí tiết kiệm do tinh giảm số lượng theo 

quy định; UBND tỉnh đã xây dựng trình HĐND tỉnh quy định chế độ, chính sách 

áp dụng cho người hoạt động không chuyên trách trên nguyên tắc phải đảm bảo từ 

bằng hoặc cao hơn trước đây. Cụ thể:  

Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã hàng tháng được hưởng mức 

phụ cấp, trợ cấp bằng mức hiện hưởng, đồng thời nếu có bằng tốt nghiệp về 

chuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp chuyên nghiệp trở lên ngoài phụ cấp hàng 

tháng 1,0 mức lương cơ sở, còn được trợ cấp theo trình độ chuyên môn đào tạo với 

mức sau: 

- Tốt nghiệp trung cấp: Trợ cấp tương đương 0,86 lần mức lương cơ sở; 

- Tốt nghiệp cao đẳng: Trợ cấp tương đương 1,10 lần mức lương cơ sở; 

- Tốt nghiệp đại học: Trợ cấp tương đương 1,34 lần mức lương cơ sở. 

Người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khóm 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 đảm 

nhiệm thêm chức danh công việc của ấp, khóm để hưởng thêm 100% mức bồi 

dưỡng nhằm tăng thêm thu nhập (một người có thể kiêm nhiệm, đảm nhiệm nhiều 
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chức danh và được hưởng 100% mức phụ cấp, bồi dưỡng của không quá 02 chức 

danh kiêm nhiệm, đảm nhiệm thêm). 

Hiện nay, theo quy định tại khoản 4, Điều 2 Nghị định 34/2019/NĐ-CP của 

Chính phủ “Số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được bố trí 

theo Quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn: Loại 1 tối đa 14 

người; Loại 2 tối đa 12 người; Loại 3 tối đa 10 người”. Phụ cấp và khoán kinh phí 

đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã “Loại 1 được khoán quỹ phụ 

cấp bằng 16,0 lần mức lương cơ sở; Loại 2 được khoán quỹ phụ cấp bằng 13,7 lần 

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

sở”. 

Đối chiếu quy định trên, thì mức phụ cấp, trợ cấp của chức danh hoạt động 

không chuyên trách cấp xã và ấp, khóm trên địa bàn tỉnh đã vượt so với quy định; 

đồng thời từ thực tế nguồn kinh phí ngân sách của địa phương gặp khó khăn, phải 

nhận hỗ trợ từ ngân sách Trung ương. Do đó không thể điều chỉnh quy định tăng 

thêm mức phụ cấp, trợ cấp 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). 

- Cử tri Châu Phú: Kiến nghị tỉnh xem xét việc hỗ trợ tiền Tết cho chi đoàn, 

chi hội khóm, ấp.  

Ngày 21 tháng 12 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành 

Quyết định số 3038/QĐ-UBND về việc thực hiện trợ cấp cho cán bộ, công chức, 

viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, người có công với cách 

mạng, đối tượng hưởng bảo hiểm xã hội, bảo trợ xã hội và kinh phí đi thăm chúc 

Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.  

Theo đó, có 04 nhóm đối tượng được trợ cấp Tết, gồm: người có công với 

cách mạng và thân nhân; người đang hưởng chế độ bảo hiểm xã hội; các đối tượng 

bảo trợ xã hội hiện hưởng trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng hoặc đang được 

nuôi dưỡng tập trung tại các Trung tâm; cán bộ, công chức, viên chức và người 

hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trong tỉnh (nhóm này thực 

hiện theo Luật Ngân sách Nhà nước: đối tượng thuộc ngân sách cấp nào thì do 

ngân sách cấp đó trực tiếp cấp phát). Đối với đối tượng nhận trợ cấp Tết từ ngân 

sách nguồn kinh phí đảm bảo xã hội nhưng đủ điều kiện hưởng chế độ từ các 

nguồn kinh phí khác (từ cơ quan, đơn vị công tác) thì được nhận thêm phần Tết từ 

nguồn kinh phí khác.  

Việc tham mưu chế độ Tết đối với nhóm đối tượng là cán bộ, công chức, 

viên chức... đã có từ trước và thuộc thẩm quyền của Tài chính. Trên cơ sở đó, Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành 

Quyết định trợ cấp Tết chung với các nhóm đối tượng thuộc ngành Lao động -

Thương binh và Xã hội quản lý. Như vậy, người tham gia trong các chi đoàn, chi 

hội khóm, ấp không thuộc diện cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động 

không chuyên trách ở cấp xã nên không thuộc đối tượng trợ cấp Tết của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh. 
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Tuy nhiên, ngày 14 tháng 01 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công 

văn số 253/VPUBND-KTTH thống nhất chủ trương chi trợ cấp Tết Nhâm Dần 

năm 2022 cho những người làm việc ở khóm ấp theo đề nghị của Sở Tài chính và 

giao Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân các 

xã, thị trấn thực hiện chi trợ cấp Tết Nhâm Dần năm 2022 cho những người làm 

việc ở khóm ấp đúng theo chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh và các quy định có 

liên quan về quản lý, điều hành ngân sách nhà nước; đồng thời giao Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội lưu ý, tham mưu đối với nội dung này vào những năm tiếp 

theo. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp Sở Tài chính nghiên cứu, 

đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh trong Quyết định chi trợ cấp Tết thời gian tới. 

Trên là báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp lần 

cuối năm 2021 HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026./. 
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