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Tổng�hợp�trả�lời�ý�kiến,�kiến�nghị�của�cử�tri�trước�kỳ�họp�lần�thứ��3 

HĐND�tỉnh�khóa�X,�nhiệm�kỳ�2021-2026 
____________ 

 

Căn�cứ�Báo�cáo�tiếp�xúc�cử�tri�của�đại�biểu�HĐND�tỉnh� trước�kỳ�họp�lần�3 
HĐND�tỉnh khoá X,�nhiệm�kỳ�2021-2026 (Báo�cáo�số�381/BC-MTTQ-BTT ngày 
22/07/2021� 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: 

1.�Lĩnh�vực�phát�triển�kinh�tế 

* Cử� tri� thành� phố�Long� Xuyên,� các� huyện:� Thoại� Sơn,�Châu�Thành,� Tri�
Tôn,�thị�xã�Tân�Châu:�Đề�nghị�UBND�tỉnh�khẩn�trương chỉ�đạo�cơ�quan�chức�năng�
sớm�vào�cuộc�kiểm�tra,�xử�lý�nghiêm�đối�với�các�hộ�tiểu�thương�lợi�dụng�thời�gian�
thực�hiện�giãn�cách�xã�hội�theo�chỉ�thị�16/TTg�của�Chính�phủ�và�tình�hình�Covid-
19�diễn� biến�phức� tạp,�để� tăng�giá�các�mặt�hàng� thiết� yếu�khiến�người�dân�gặp�
nhiều�khó�khăn�hơn,�gây�bức�xúc�trong�dư�luận,�đồng�thời�đề�nghị�UBND�tỉnh�có�
giải�pháp�ổn�định�giá�tình�hình�giá�cả�trên�địa�bàn�phục�vụ�đời� sống�của�Nhân�
dân.  

- Tình� hình� thị� trường� hàng� hóa� trên� địa� bàn� tỉnh� chỉ� diễn� biến� phức� tạp�
trong�những�ngày�đầu�áp�dụng�Chỉ�thị�16/CT-TTg�của�Thủ�tướng�Chính�phủ,�trong�
thời�điểm�này�do�người�dân�hoang�mang�và�có�tâm�lý�mua�theo,…�nên�đã�đỗ�xô�đi�
mua lương�thực,�thực�phẩm�để�dự�trữ�như:�gạo,�mì�gói,�đường,�thịt,�rau,�củ,…từ�đó�
làm�mất�căng�đối�cung�cầu�của�thị�trường,�tạo�điều�kiện�cho�các�hành�vi�đầu�cơ,�
găm�hàng,� tăng�giá�bất�hợp� lý�gia� tăng�và�gây�bức�xúc�cho�người� tiêu�dùng,�dư�
luận�xã�hội,�điển�hình�là�các�trường�hợp�vi�phạm�của�hệ�thống�cửa�hàng�Bách�hóa�
xanh�trên�toàn�quốc�đã�tạo�dư�luận�không�tốt� (lực�lượng�QLTT�đã�kiểm�tra,�xử�lý�
01 Cửa�hàng�Bách�hóa�xanh�số�37,�địa�chỉ:�xã�Vĩnh�Bình,�huyện�Châu�Thành,�tỉnh�
An�Giang�về�hành�vi�vi�phạm�“không�thực�hiện�việc�niêm�yết�giá�hàng�hóa”). 

- Cục�Quản�lý�thị�trường�(QLTT) thường�xuyên�chỉ�đạo�các�Đội�QLTT�trực�
thuộc�tăng�cường�công�tác�quản�lý�địa�bàn,�giám�sát�và�kiểm�tra�giá�cả�thị�trường,�
các�hành�vi�đầu�cơ�găm�hàng,�tăng�giá�hàng�hóa�bất�hợp�lý�trên�địa�bàn�tỉnh�An�
Giang�và�coi�đó�là�nhiệm�vụ�trọng�tâm�của�ngành�để�góp�phần�bảo�vệ�quyền�lợi�
người�tiêu�dùng,�bình�ổn�thị�trường. 

+ Từ�đầu�năm�2021�đến�nay,�Cục�QLTT�kiểm�tra,�xử�lý� 38 trường�hợp�vi�
phạm�về�giá,�các�hành�vi�vi�phạm�như:�Không�niêm�yết�giá,�niêm�yết�giá�không�
đúng�quy�định,…�thu�phạt�VPHC�30,75 triệu�đồng.�Không�phát�hiện�vi�phạm�về�
đầu�cơ,�găm�hàng�hay�tăng�giá�bất�hợp�lý. 

ỦY�BAN�NHÂN�DÂN CỘNG�HOÀ�XÃ�HỘI�CHỦ�NGHĨA�VIỆT�NAM 
TỈNH�AN�GIANG Độc�lập�- Tự�do�- Hạnh�phúc 
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 + Trong�thời�gian�thực�hiện�giãn�cách�xã�hội�theo�Chỉ�thị�16/CT-TTg: Số�vụ�
kiểm� tra:� 07�vụ� (đột�xuất);�Số�vụ�vi�phạm:�07�vụ;�Số�vụ�xử� lý:�04�vụ;�Hành�vi:�
Không�niêm�yết�giá,� Kinh�doanh�hàng� hóa� có�nhãn� ghi�không� đúng�quy� định về�
ngôn� ngữ� sử� dụng� theo� quy� định� của� pháp� luật� về� nhãn� hàng� hóa;� Số� tiền� phạt�
VPHC�7,25�triệu�đồng.� 

- Để� tiếp�nhận�thông�tin�phản�ánh�của�của�người� tiêu�dùng,�Cục�QLLT�đã�
thành�lập�đường�dây�nóng�và�đã�tiếp�nhận 16�tin�báo,�trong�đó�xử�lý�09�trường�hợp�
(08�trường�hợp�không�vi�phạm,�01�trường�hợp�đang�làm�rõ,�xử�lý), 05�trường�hợp�
hướng�dẫn�liên�hệ�cơ�quan�chức�năng�chuyên�môn�và�02�trường�hợp�khác.�Trong�
đó,�có�tiếp�nhận�02 tin báo liên quan�đến�cửa�hàng�Bách�hóa�xanh. 

- Phương�hướng�hoạt�động�trọng�tâm�trong�thời�gian�tới: 

+ Cục�QLTT� tiếp� tục�bám� sát�các� chỉ� đạo�của�Bộ�Công�Thương,�Ủy� ban�
nhân�dân� tỉnh,�Cục�Quản� lý� thị� trường;�đồng� thời,� chủ�động�nắm�chắc� tình�hình�
hoạt�động�kinh�doanh�trên�địa�bàn�để�kịp�thời�có�biện�pháp�chỉ�đạo�thực�hiện�hiệu�
quả�công tác�kiểm�tra,�kiểm�soát�bình�ổn thị�trường.  

+ Các�Đội�QLTT�tăng�cường các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắc 
tình hình hoạt�động kinh doanh tại các chợ truyền thống, siêu thị,�trung�tâm�thương�
mại, nhà thuốc, thuốc�đông�y…để kịp thời phối hợp với�cơ�quan liên quan có biện 
pháp xử lý triệt�để các�trường hợp có dấu hiệu�đầu�cơ,�găm�hàng,�tăng�giá�bất hợp 
lý.�Các�trường hợp vi phạm phải kiên quyết xử lý�nghiêm�theo�quy�định pháp luật. 

+ Phối�hợp� chặc�chẽ�với�cơ�quan�chức� năng� đẩy�mạnh� công� tác�kiểm� tra,�
kiểm�soát�bình�ổn�thị�trường;�kết�hợp�tuyên�truyền,�phổ�biến�pháp�luật�đến�các�cơ�
sở�kinh�doanh� tại�các�chợ,� siêu�thị,�Trung� tâm� thương�mại,�doanh�nghiệp,�cơ� sở�
kinh doanh. 

+ Tiếp�nhận,�xử�lý�kịp�thời�các�thông�tin�phản�ánh�của�người�dân�qua�đường�
dây nóng của�Cục�QLTT.  

* Cử�tri�các�huyện:�Châu�Thành,�Thoại�Sơn,�Châu�Phú�và�thị�xã�Tân�Châu:��
Đề�nghị�ngành�chức�năng�kiểm�tra�giá�bán�vật�tư�nông�nghiệp,�hiện�nay�giá�lúa�
thấp,�giá�vật�tư�tăng�cao,�giá�phân�tăng�gấp�đôi�nên�bà�con�sản�xuất�lúa�gặp�khó�
khăn;�đề nghị�Nhà�nước�tạo�điều�kiện�thuận�lợi�cho�thương�lái�thu�mua�lúa�của�bà�
con�trong�đợt�dịch�bệnh�Covid-19 này.   

Thời�gian�qua,�Thanh�tra�Sở�Nông�nghiệp�PTNT�và�các�đơn�vị�có�liên�quan�
thực�hiện�chức�năng� thanh� tra�chuyên�ngành đã�tăng�cường� thực�hiện�hoạt động�
kiểm�tra�việc�chấp�hành�các�quy�định�pháp�luật�trong�sản�xuất,�kinh�doanh�lĩnh�vực�
vật� tư� nông� nghiệp� (VTNN).� Kết� quả� trong�6� tháng� đầu�năm�2021,� đã� kiểm� tra�
được�335�cơ�sở;�qua�đó, phát�hiện�và�xử�lý�93�đối�tượng�vi�phạm�với�số�tiền�phạt�là�
1.545.350.000�đồng;�đồng�thời, áp�dụng�hình�thức�xử�phạt�bổ�sung�như�buộc�thu�
hồi�tiêu�hủy�hàng�hóa�vi�phạm�(hàng�giả,�ngoài�danh�mục),�định�chỉ�lưu�thông. 

Ngoài ra, do�ảnh�hưởng�của�dịch�Covid-19, ngành Nông�nghiệp�gặp�nhiều�
khó�khăn�về�vấn�đề�đầu�ra�cho�sản�phẩm và�giá�cả�nguyên�liệu�đầu�vào�không�ổn�
định.� Nhiều� loại� nguyên� liệu� đầu� vào� như:� phân� bón,� thuốc� bảo� vệ� thực� vật�
(BVTV),� thức� ăn� chăn� nuôi...� tăng�giá� ảnh� hưởng� đến�nhiều� ngành�hàng� và�đời�
sống�của�nông�dân.�Để�kiểm�soát�giá�VTNN;�Sở�Nông�nghiệp�và�PTNT�đã�phối�
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hợp�với�Sở�Tài�chính�kiểm�tra�việc�chấp�hành�các�quy�định�về�niêm�yết�và�bán�theo�
giá�niêm�yết�theo�Thông�báo�số�723/TB-UBND�ngày�09/11/2018�của�UBND�tỉnh�
về�Danh�sách�doanh�nghiệp�thực�hiện�đăng�ký�giá,�kê�khai�giá�tại�Sở�Tài�chính�tỉnh�
An Giang; kịp�thời�hướng�dẫn�và�đề�nghị�cơ�sở�kinh�doanh�chấp�hành�nghiêm�túc�
việc�cung�ứng�vật�tư�nông�nghiệp�theo�bảng�niêm�yết�giá. 

Trong�thời�gian�tới,�Sở�Nông�nghiệp���PTNT�sẽ�tiếp�tục�phối�hợp�các�đơn�
vị�liên�quan�tăng�cường�công�tác�kiểm�tra�chất�lượng�VTNN,�kịp�thời�ngăn�chặn�và�
xử�lý�đối�với�tổ�chức,�cá�nhân�lưu�thông�hàng�hóa�có�chất�lượng�không�đạt�theo�
quy�định;� tiếp� tục�phối�hợp�các�ngành�có� liên�quan�kiểm� tra,� giám�sát�việc�thực�
hiện�quy�định�về�đăng�ký�giá,�kê�khai�giá�và�bán�theo�giá�đã�kê�khai�đối�với các 
doanh�nghiệp�theo�Thông�báo�số�723/TB-UBND�ngày�09/11/2018�của�UBND�tỉnh; 
ngăn�chặn�tình�trạng�đầu�cơ,�tích�trữ,�nâng�giá�VTNN�để�trục�lợi;�tiếp�tục�thực�hiện�
tốt�công�tác�tiếp�nhận,�xử�lý�thông�tin�từ�báo�đài,�dư�luận�xã�hội…�để�kịp�thời�phát�
hiện�và xử�lý�nghiêm�các�tổ�chức,�cá�nhân�sai�phạm.  

* Cử�tri�huyện�Châu�Thành,�Châu�Phú:�Đề�nghị�UBND�tỉnh�có�chủ�trương,�
giải�pháp�phù�hợp�để�giải�quyết�vấn�đề�hàng�hóa,�nông�sản,�lúa�hè�thu�cho�bà�con�
nông�dân�thu�hoạch�trong�thời�điểm�dịch�Covid-19. 

Thực hiện Kế hoạch số 434/KH-UBND ngày 18/07/2021 của UBND tỉnh về 
tổ chức thu hoạch và tiêu thụ nông sản�trên�địa bàn tỉnh An Giang trong tình hình 
dịch Covid-19 hiện nay, Sở Công�Thương�là�thành�viên�tổ phản ứng nhanh hỗ trợ 
tiêu thụ nông sản của tỉnh đã�triển khai thực hiện các nội dung:  

- Về hỗ trợ doanh nghiệp trong vận chuyển,�lưu�thông�hàng�hóa,�nông�sản: 
Sở Công�Thương� thực hiện� thông�báo�đến các doanh nghiệp� và�đã� tổng hợp 39 
doanh nghiệp gửi Sở Giao thông vận tải hỗ trợ đăng� ký� Giấy nhận diện cho 
phương� tiện (trong� đó,� có� 06� doanh� nghiệp xuất khẩu gạo� đăng� ký� luồng xanh 
đường bộ; 05 doanh nghiệp xuất khẩu gạo�đăng�ký�luồng�xanh�đường thủy); đồng 
thời�cũng�có�văn�bản gửi�đến Sở Công�Thương�các�tỉnh, thành phố đề nghị hỗ trợ 
chuyển tiếp thông tin và phổ biến đến các doanh nghiệp,�thương�lái� có�kế hoạch 
thu mua nông sản�trên�địa bàn tỉnh�An�Giang�có�thông�tin�điệu kiện vận chuyển�để 
đi�lại thuận tiện.  

Bên cạnh�đó,�đã�hỗ trợ tổng hợp nhu cầu tiêm vacxin của 11 doanh nghiệp 
kinh doanh sản xuất, chế biến gạo�đảm bảo phòng chống dịch khi thu mua lúa với 
tổng số lượng� đăng�ký� là� 2.491� nhân�viên,� đã� tiêm�mũi� 1� là� 242�nhân�viên;� Sở 
Công�Thương�vẫn�đang�tiếp tục�thông�tin�đăng�ký�nhu�cầu tiêm vacxin của doanh 
nghiệp�để gửi Ban Chỉ đạo phòng chồng dịch Covid-19. 

- Về Hỗ trợ doanh nghiệp và nông dân tiêu thụ lúa vụ Hè Thu 2021: Hỗ trợ 
04 công ty (Cty CP Tập�đoàn�Lộc Trời; Cty TNHH SDC; Cty TNHH Angimex – 
Kitoku; Công ty CP Giống cây trồng Cửu�Long)�đến�thu�mua�lúa�trên�địa bàn tỉnh 
được thuận lợi.�Đến�nay,�đã�hỗ trợ cho Tập�đoàn�Lộc Trời tiêu thụ gần 757 ha tại 
các huyện Thoại�Sơn,�Tri�Tôn,�Châu�Thành,�Phú�Tân;�trong�đó�có�209�ha�tại huyện 
Châu Thành, chủ yếu các giống OM18, OM380 và OM5451.  

- Hỗ� trợ� tiêu� thụ� rau� màu,� trái� cây:� phối� hợp� Siêu� thị� Co.opmart� Long�
Xuyên, Co.opmart�Thoại�Sơn,�Viettel�An�Giang�tiêu�thụ�gần�04�tấn�măng�tre�rừng�
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của�huyện�Tịnh�Biên;� phối�hợp� với�Bưu� điện� tỉnh� tiêu� thụ�khoảng� 4,3� tấn� nhãn�
xuồng�Khánh�Hòa�của�huyện�Châu�Phú�và�2,6�tấn�bưởi�da�xanh�của�huyện�Thoại�
Sơn;�phối�hợp�kết�nối�với�Viettel�AG�đã�hỗ�trợ�tiêu�thụ�04�tấn�dưa�leo,�01�tấn�thanh�
long,�200kg�chanh�và�200kg�mướp�của�Thoại�Sơn;�kết�nối�Sở�Công�Thương�TP.�
Hồ�Chí�Minh�hỗ�trợ�tiêu�thụ�trên�22.000�trứng�vịt�(Thoại�Sơn)�vào�các�Bệnh�viện�
Dã�chiến�của�TP.�Hồ�Chí�Minh;�kết�nối�siêu�thị�Co.opmart�Thoại�Sơn�tiêu�thụ�100�
kg�cam�xoàn� (Thoại�Sơn);�kết�nối�Tỉnh�Đoàn�hỗ� trợ�tiêu�thụ�9�tấn�bắp�nếp�(Phú�
Tân,�Chợ�Mới). 

Trong� thời� gian� tới, Sở� Công� Thương� sẽ� tiếp� tục� phối� hợp� chặt� chẽ� với�
UBND�huyện,�thị,�thành�phố�trong�quá�trình�tổ�chức�sản�xuất,�tiêu thụ�nông�sản�ở�
địa�phương�tiếp�tục�tham�mưu�tỉnh�có�phương�án�ưu�tiên�tiêu�thụ,�xúc�tiến�thương�
mại�các�mặt�hàng�nông�sản�đặc�biệt�là�mặt�hàng�lúa,�hè�thu;�đồng�thời,�Sở�Công�
Thương�cũng�sẽ�hỗ�trợ�đánh�giá�đẩy�mạnh�việc�đưa�hàng�hóa�nông�sản�của�tỉnh�kết�
nối�với�các�sàn�thương�mại�điện�tử�nhằm�hỗ�trợ�tiêu�thụ�nông�sản�trong�thời�điểm�
dịch�Covid-19�và�sau�dịch. 

* Đề� nghị� tỉnh� sớm�hỗ� trợ�mục� tiêu�quốc�gia� xây� dựng�nông� thôn�mới� xã�
Hòa�Bình�Thạnh.  

Xã�Hòa�Bình�Thạnh,�huyện�Châu�Thành�đã�được�UBND�tỉnh�chọn�là 1/10 
xã�điểm�đạt�chuẩn�năm�2021�theo�Quyết�định�số�1014/QĐ-UBND ngày 04/5/2021.  
Thời�gian�qua,�Văn�phòng�Điều�phối�xây�dựng�nông�thôn�mới�tỉnh,�Sở�Kế�hoạch�- 
Đầu�tư�và�các�sở�ngành�liên�quan�phối�hợp�với�Ban�Chỉ�đạo�chuyện�Châu�Thành�
đã�đến� kiểm� tra,� khảo�sát,� làm�việc�xã�Hòa�Bình�Thạnh�về� thực� hiện� xây� dựng�
nông�thôn�mới;�qua�đó�đã�có�hướng�dẫn�địa�phương�xử�lý�một�số�khó�khăn�và�định�
hướng�các�giải�pháp�để�địa�phương�thực�hiện�theo�lộ�trình�như�sau:� 

Đến�nay Xã�Hòa�Bình�Thạnh� - huyện�Châu�Thành đạt�14�tiêu�chí�và�43�chỉ�
tiêu; còn 06�chỉ�tiêu�thuộc�05�tiêu�chí�chưa�đạt,�gồm:�Tiêu�chí�1�Quy�hoạch�(02�chỉ�
tiêu: Chỉ�tiêu�1.1�có�quy�hoạch�chung�được�phê�duyệt, chỉ�tiêu�1.2�ban�hành�quy�định�
quản�lý�và�tổ�chức�thực�hiện�theo�quy�hoạch); tiêu chí 2 giao thông (chỉ�tiêu�2.1�về�
đường�xã�và�đường�trung�tâm�xã�đến�được�huyện đạt�chuẩn); tiêu�chí�5�về�trường�học;�
tiêu�chí�6�về�cơ�sở�vật�chất�văn�hóa (chỉ�tiêu�6.1�về�nhà�văn�hóa�hoặc�hội�trường�đa�
năng�và�sân�thể�thao đạt�chuẩn;�tiêu�chí�17�về�Môi�trường�và�an�toàn�thực�phẩm (chỉ�
tiêu�17.5�về�chất�thải�rắn�trên�địa�bàn�và�nước�thải�khu�dân�cư�tập�trung,�cơ�sở�sản�
xuất�kinh�doanh�được�thu�gom�và�xử�lý�theo�quy�định). 

* Cử�tri�huyện�Tri�Tôn:�Đề�nghị�các�Ngân�hàng�có�chính�sách�hỗ�trợ�giảm�
lãi�suất�cho�người�vay�trong�thời�gian�còn�dịch�bệnh�Covid-19�diễn�biến�phức�tạp�
như�hiện�nay.� 

Trước�diễn�biến�phức�tạp�của�dịch�bệnh�Covid-19�đã�tác�động�tiêu�cực�đến�
kinh� tế� trong�nước,�ngay�khi�xảy� ra�dịch�bệnh� (đầu�năm�2020),�Ngân� hàng�Nhà�
nước� (NHNN)� đã� chủ� động� ban�hành�ngay� các� văn� bản� chỉ�đạo� các� tổ� chức� tín�
dụng�(TCTD)�và�tổ�chức�làm�việc�trực�tiếp�với�các�TCTD�để�yêu�cầu�rà�soát,�đánh�
giá�mức�độ�ảnh�hưởng�của�dịch�đối�với�khách�hàng,�xây�dựng�các�chương�trình,�
kịch�bản�hành�động�của�ngân�hàng�để�tháo�gỡ�khó�khăn�cho�khách�hàng, đảm�bảo�
hoạt�động�của�hệ�thống�an�toàn,�thông�suốt�và�hiệu�quả,�cụ�thể: 
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- Chỉ�đạo�hết�sức�kịp� thời�và�quyết� liệt�đến�các� Tổ�chức�tín�dụng� (TCTD) 
triển�khai�ngay�các�giải�pháp�hỗ�trợ�cho�người�dân�và�doanh�nghiệp�có�ảnh�hưởng,�
bị� thiệt� hại� do�dịch� bệnh�như:� tăng� cường� tiếp� cận,�phối�hợp,� hướng� dẫn�khách�
hàng�cung�cấp�thông�tin�thiệt�hại,�tổ�chức�làm�việc�trao�đổi,�tư�vấn�và�đưa�ra�giải�
pháp�hỗ� trợ� phù� hợp�cho� từng�đối� tượng�khách� hàng,� ngành� nghề�bị� ảnh� hưởng�
theo�quy�định�nội bộ�của�TCTD�thực�hiện�Thông�tư 01/2020/TT-NHNN và Thông 
tư�03/2021/TT-NHNN. 

- Thành� lập� đường� dây� nóng� tại� Chi� nhánh� (gồm� 02� điện� thoại� bàn:�
02963.843.662 – 02963.844.245,�01�di� động�và�cung� cấp� địa�chỉ�Email)� để� tiếp�
nhận�thông�tin�khách�hàng�cần�hỗ�trợ.�Ngoài�ra,�Chi�nhánh�còn�chỉ�đạo�đến�61�chi�
nhánh�NHTM,�QTDND�trên�địa�bàn�cung�cấp�thông�tin�đường�dây�nóng,�cán�bộ�
đầu�mối�trực�tiếp�nhận�thông�tin�chỉ�đạo�từ�NHNN�Chi�nhánh�tỉnh�và�các�đề�nghị�
hỗ�trợ�của�khách�hàng. 

- Phối�hợp�tốt�với�các�Sở,�ngành,�Hiệp�hội�Doanh�nghiệp�tỉnh�và�các�Hiệp�
hội�ngành�nghề,�thông�tin�các�giải�pháp�của�ngành�ngân�hàng�hỗ�trợ�khách�hàng�
vay�do�ảnh�hưởng� của� dịch�Covid-19�đến�các�Sở,�ngành,�nắm� bắt�những�vướng�
mắc�khó�khăn,�xử�lý�kịp�thời�các�đề�nghị�hỗ�trợ�của�doanh�nghiệp1.�Định�kỳ�hàng�
tuần,� tháng� hoặc� đột� xuất� báo� cáo� NHNN,� Tỉnh� ủy,�Đoàn�ĐBQH� tỉnh,�HĐND,�
UBND�tỉnh�về�kết�quả�triển�khai�thực�hiện,�các�khó�khăn�cần�hỗ�trợ�xử�lý. 

- Ngoài�ra,�Chi�nhánh�luôn�quan�tâm�và�tăng�cường�công�tác�thông�tin�truyền�
thông,�giải�đáp�các�vướng�mắc,�cung�cấp� thông� tin�kết� quả�hỗ� trợ�Covid-19� của�
ngành�ngân�hàng�An�Giang,�các�giải�pháp�hỗ�trợ�của�ngành�nhằm�hỗ�trợ�người�dân,�
doanh�nghiệp�ổn�định,�khôi�phục�hoạt�động�sản�xuất�kinh�doanh�đến�các�cơ�quan�
Báo�An�Giang,�Đài�Phát�thanh�và�Truyền�hình�An�Giang�để�thông�tin�đến�khách 
hàng�được�rõ. 

* Kết�quả�hỗ�trợ�khách�hàng�do�ảnh�hưởng�dịch�Covid-19: 

a)�Kết�quả�hỗ�trợ�khách�hàng�vay�do�ảnh�hưởng�dịch�Covid-19 theo Thông 
tư� 01/2020/TT-NHNN� và� Thông� tư� 03/2021/TT-NHNN� từ� 15/3/2020� đến�
31/7/2021: 

- Tổng� số�khách�hàng�được� hỗ� trợ� (cơ�cấu� lại� thời�hạn� trả�nợ�giữ�nguyên�
nhóm�nợ,�giảm�lãi�vay,�cho�vay�mới):�81.300�khách�hàng.� 

- Tổng�dư�nợ�được�cơ�cấu�lại�thời�hạn�trả�nợ�giữ�nguyên�nhóm�nợ,�giảm�lãi�
vay:�6.407�tỷ�đồng.�Tổng�dư�nợ�cho�vay�mới:�24.548�tỷ�đồng. 

Trong�đó: 

+�Dư�nợ�được�miễn,�giảm�lãi�vay:�5.464�tỷ�đồng�với�6.158�khách�hàng;� 

+�Tiền�lãi�khách�hàng�được�miễn,�giảm�lãi�vay�là�13,12�tỷ�đồng. 

+�Dư�nợ� được� cơ� cấu� lại� thời�hạn� trả� nợ� và� giữ�nguyên�nhóm�nợ:�943� tỷ�
đồng;�với�6.295�khách�hàng. 

                                                 

1 Từ� ngày� 15/03/2020� đến� nay,� Chi� nhánh� đã� tiếp� nhận� từ� các� Sở,� ngành� 32� (2020:� 29DN,�
2021:3DN)�đề�nghị�hỗ�trợ�của�DN�và�357�khách�hàng�cá�nhân�ngành�vận�tải�ô�tô,�Chi�nhánh�đã�
chỉ�đạo�các�NHTM�trên�địa�bàn�và�kịp�thời�hỗ�trợ. 
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+�Cho�vay�mới:�24.548�tỷ�đồng�với�68.847�khách hàng. 

b)�Miễn,�giảm�phí�thanh�toán�chuyển�tiền: 

Bên�cạnh�các�giải�pháp�hỗ� trợ�của�ngành�ngân�hàng�như:�Cơ�cấu� thời�hạn�
nợ,�miễn�giảm�lãi�vay,�cho�vay�mới.�Nhiều�TCTD�còn�giảm�phí�chuyển�tiền,�miễn�
phí�chuyển�tiền�(BIDV,�Techcombank,�OCB,�Agribank…)�kể�cả trong�và�ngoài�hệ�
thống. 

c) Triển�khai�các�gói�tín�dụng�với�lãi�suất�ưu�đãi�hỗ�trợ�khách�hàng�bị�ảnh�
hưởng�bởi�dịch�Covid-19 

- Ngân�hàng�TMCP�Ngoại�thương�Việt�Nam�(Vietcombank)�giảm�1�/năm�
lãi�suất�cho�vay�đối�với�VNĐ�và�0,5�/năm�đối�với�ngoại�tệ�cho�toàn�bộ�dư�nợ�vay�
hiện�hữu�và� cho�vay�mới�của�doanh�nghiệp�và�người� dân� tại�Bắc�Giang�và�Bắc�
Ninh. 

- Ngân�hàng�Nông�nghiệp�và�Phát�triển�nông�thôn�Việt�Nam�(Agribank)�hỗ�
trợ�các�chi�nhánh�mức� lãi�suất�tối�đa�2,5��để�giảm�lãi�suất�cho�vay�mới�đối�với�
khách hàng� bị� ảnh� hưởng� bởi� dịch� (quy�mô� hỗ� trợ� áp� dụng� cho� dư� nợ� khoảng�
100.000�tỷ�đồng). 

- Ngân�hàng�TMCP�Đầu�tư�và�Phát� triển�Việt�Nam�(BIDV)� triển�khai�các�
gói�tín�dụng�với�quy�mô�150.000�tỷ,�lãi�suất�giảm�1-1,5��so�với�kỳ�trước. 

- Ngân�hàng�TMCP�Công�Thương�Việt�Nam�(VietinBank)�giao�quyền�chủ�
động�cho�các�chi�nhánh�được�giảm�đến�2��lãi�suất�cho�vay;�dự�kiến�mức�hỗ�trợ�
lãi,�phí�năm�2021�của�Vietinbank�tiếp�tục�duy�trì�tối�thiểu�bằng�mức�đã�thực�hiện�
năm�2020�(khoảng�5.000�tỷ�đồng). 

Ngoài�ra,�một�số�ngân�hàng�TMCP,�ngân�hàng�nước�ngoài,�công�ty�tài�chính�
đã�tích�cực�triển�khai�các�gói�tín�dụng�đối�với�khách�hàng�với�lãi�suất�phù�hợp,�có�
thể�kể�đến�như:�HD�Bank,�Bắc�Á,�Hàng�Hải,�An�Bình,�Việt�Nam�Thương�tín,�Nam�
Á,�Kỹ�Thương,�Bảo�Việt,�Sài�Gòn�Công�Thương,�UOB�(Singapore), HSBC, Công 
ty�tài�chính�Mirae�Asset… 

- Vừa�qua,�ngày�12/7/2021�Hiệp�hội�Ngân�hàng�đã�họp�với�lãnh�đạo�16�ngân�
hàng�thương�mại�đồng�thuận�giảm�lãi�suất�cho�vay�để�hỗ�trợ�khách�hàng�cá�nhân�
và�doanh�nghiệp�gặp�khó�khăn�do�COVID-19,�mặt�bằng�lãi�suất�cho�vay�đã�giảm�
đáng�kể,�mức�giảm�phổ�biến�từ�0,5�- 2%.  

* Cử�tri�thị�xã�Tân�Châu:�Đề�nghị�UBND�tỉnh�cần�có�giải�pháp�quyết� liệt�
hơn�để�kêu�gọi�đầu�tư�triển�khai�thực�hiện�dự�án�Khu�thương�mại� - dịch�vụ�Vĩnh�
Xương�giúp�người�dân�phát�triển�kinh�tế,�hiện�người�dân�đang�gặp�nhiều�khó�khăn.� 

Khu�Thương�mại�- Công�nghiệp�Vĩnh�Xương�thuộc�Khu�kinh�tế�cửa�khẩu�An�
Giang, quy�mô�21,5�ha,�trong�đó�diện�tích�đất�đã�hoàn�chỉnh�hạ�tầng�là�19ha,�đất�
cho�thuê�khoảng�15�ha;�diện�tích�đất�còn�lại�là�xây�dựng�các�cơ�quan�quản�lý�tại�
khu�vực�cửa�khẩu�như�Biên�phòng,�Hải�quan,�Công�an�Xuất�nhập�cảnh,�Ban�Quản�
lý�cửa�khẩu,�v.v.�Trong� thời�gian�qua,�Ban�Quản� lý�Khu�kinh� tế� luôn�đẩy�mạnh�
công�tác�xúc�tiến�mời�gọi�đầu� tư�các�tổ�chức�kinh� tế�trong�và�ngoài�nước�đầu�tư�
hoạt�động�kinh�doanh�với�các�loại�hình�đã�được�phê�duyệt�như:�Khu�thương�mại�
dịch�vụ,�trưng�bày�và�giới�thiệu�sản�phẩm;�kho�ngoại�quan,�bãi�kiểm�tra�hàng�hóa;�
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chợ;�cửa�hàng�miễn�thuế;�trạm�xăng�dầu. Lũy�kế�đến�nay,�có�01�dự�án�đã�được�cấp�
Giấy� chứng�nhận� đăng� ký�đầu� tư�với�diện� tích�đất�cho� thuê� là�01�ha.� Tổng�vốn�
đăng�ký�đầu�tư:�23�tỷ�đồng. 

Hiện�nay, Hợp�tác�xã�Thương�mại�Dịch�vụ�cửa�khẩu�Vĩnh�Xương�đã�đăng�ký�
thực�hiện dự�án:�Đầu�tư�xây�dựng�và�kinh�doanh�khu�quản�lý�- thương�mại�dịch�vụ�
Vĩnh�Xương�tại�Khu�Thương�mại - Công�nghiệp�Vĩnh�Xương�thuộc�Khu�kinh�tế�
cửa�Khẩu� tỉnh�An�Giang,� có diện�tích�dự�kiến�sử�dụng� là:�178.920�m2,� tổng�vốn�
đăng�ký�đầu�tư�là:�1.726.4 tỷ�đồng,�với�mục�tiêu�dự�án là: Khu�thương�mại�dịch�vụ:�
đầu�tư�xây�dựng�kinh�doanh�các�kiots�thương�mại,�tòa�nhà�thương�mại�dịch�vụ�tổng�
hợp� kết�hợp� nhà�hàng,�khách� sạn,� bãi�đỗ� xe;�Khu� chợ� truyền� thống:�đầu� tư� xây�
dựng� kinh� doanh� các� kiots� chợ,� nhà� lồng� chợ� truyền� thống,� khu� bán� hàng�miễn�
thuế,�khu�giới�thiệu�sản�phẩm;�Khu�nhà�điều�hành�và�kho�ngoại�quan… 

Ban Quản�lý�Khu�kinh�tế�đã�có�Báo�cáo�số�812/BC-BQLKKT ngày 13/5/2021  
gửi�Ủy�ban�nhân�dân�tỉnh�về�việc�đăng�ký�đầu�tư�thực�hiện�dự�án�của�Hợp�tác�xã�
Thương�mại�Dịch�vụ�cửa�khẩu�Vĩnh�Xương�tại�Khu�Thương�mại� - Công�nghiệp�
Vĩnh�Xương�để� tổ�chức�đấu�giá�quyền�sử dụng�đất�theo�quy�định.�Theo�đó,�Ban�
Quản�lý�Khu�kinh�tế�đề�nghị�Sở�Xây�dựng�thẩm�định�trình�Ủy�ban�nhân�dân�tỉnh�
phê�duyệt�nhiệm�vụ�quy�hoạch�và�tổng�dự�toán�chi�phí�lập�điều�chỉnh�Quy�hoạch�
chi�tiết� tỷ�lệ�1/500�Khu�Quản�lý,�Thương�mại�và�Dịch�vụ�cửa�khẩu�Vĩnh�Xương.�
Trên�cơ�sở�Đồ�án�điều�chỉnh�quy�hoạch�chi�tiết�được�duyệt,�Ban�Quản�lý�Khu�kinh�
tế�thực�hiện�các�quy�trình,�thủ�tục�về�đấu�giá�quyền�sử�dụng�đất�tại�Khu�Thương�
mại�- công�nghiệp�Vĩnh�Xương�theo�quy�định. 

* Tỉnh�nghiên�cứu�quy�hoạch�vùng�nam�Vĩnh�An�thuộc�3�xã�Châu�Phong� - 
Lê Chánh - Phú�Vĩnh�nơi�nào�trồng�lúa,�cây�ăn�trái,�rau�màu�cho�phù�hợp�với�điều�
kiện�tự�nhiên�của�3�xã,�để�nông�dân�có�điều�kiện�chuyển�đổi�cây�trồng.�Khép�kín�
(không�xả�lũ)�luôn�cánh�đồng�bờ�nam�kênh�Vĩnh�An.� 

Ngày 02/08/2018, UBND�tỉnh��đã�ban�hành�quyết�định�số�1819/QĐ-UBND 
sửa� đổi,� bổ� sung� một� số� Điều� trong� Quyết� định� số� 1884/QĐ-UBND ngày 
28/10/2014� của� UBND� tỉnh� An� Giang� về� việc� phê� duyệt� Quy� hoạch� phát� triển�
vùng�sản�xuất�cây�ăn�quả�ứng�dụng�công�nghệ�cao�tỉnh�An�Giang đến�năm�2020 và 
định�hướng�đến�năm�2030�cho�phù�hợp�với�tình�hình�thực�tế�của�địa�phương.  

Riêng�đối�tiểu vùng�nam�Vĩnh�An�thuộc�3�xã�Châu�Phong�- Lê Chánh - Phú 
Vĩnh� để� quy� hoạch� vùng� chuyên� canh� lúa,� cây� ăn� trái� hoặc� chuyên� màu,� địa�
phương�phải�xây�dựng kế�hoạch�cụ�thể,�xây�dựng�hệ�thống�bờ�bao,�kênh�mương�
nội�đồng thuận�lợi�cho�việc�chuyển�đổi, gửi�Sở�Nông�nghiệp�PTNT�thẩm�định,�đề�
xuất�UBND�tỉnh�để�bổ�sung�vào�quy�hoạch�chung�của�tỉnh. 

* Cử�tri�huyện�Châu�Thành:�Đề�nghị�tỉnh�quan�tâm�đẩy�nhanh�tiến�độ�xây 
dựng�thị�trấn�An�Châu�lên�đô�thị�loại�IV.� 

Ghi�nhận�kiến�nghị�của�cử�tri,�hiện�Sở�Xây�dựng�đang�hoàn�chỉnh�hồ�sơ�xây�
dựng�thị�trấn�An�Châu,�huyện�Châu�Thành�lên�đô�thị�loại�IV.�� 

* Đầu�tư�phát�triển�huyện�Châu�Thành�lên�Nông�thôn�mới.  



 8 

 Về�chủ�trương�huyện�nông�thôn�mới�giai�đoạn�2021-2025:�Theo�Quyết�định�
số� 1014/QĐ-UBND�ngày� 04/5/2021� của� UBND� tỉnh� đã� thống� nhất� chọn� huyện�
Châu�Thành�đạt�chuẩn�huyện�nông�thôn�mới�năm�2024. 

* Cử�tri�huyện�An�Phú:�Đề�nghị�tỉnh�quan�tâm�thêm�về�chính�sách�ưu�tiên�
phát triển�kinh�tế,�xã�hội.� 

Lãnh�đạo�tỉnh�luôn�quan�tâm�đến�các�chính�sách�nhằm�phát�triển�kinh�tế�
- xã�hội�của�tỉnh�nói�chung�và�của�11�huyện,�thị�xã�trên�địa�bàn�tỉnh,�cụ�thể: 

Kế�hoạch�phát�triển�kinh�tế�- xã�hội�tỉnh�An�Giang�giai�đoạn�2016-2020 
đề�ra�mục�tiêu “...Phấn�đấu�đưa�tốc�độ�tăng�trưởng�kinh�tế�của�An�Giang�bằng�
mức� trung� bình� của� cả� nước,� đến� năm�2020� quy�mô� nền� kinh� tế� nằm� trong�
nhóm�khá�của�khu�vực�đồng�bằng� sông�Cửu�Long”.�Đồng� thời,�Tỉnh�ủy,�Ủy�
ban�nhân�dân�tỉnh�đã�đưa�ra�3�khâu�đột�phá�nhằm�tạo�động�lực�phát�triển�kinh�
tế�- xã�hội,�cụ�thể:�(1)�Đào�tạo,�bồi�dưỡng�nguồn�nhân�lực�đáp�ứng�yêu�cầu�hội�
nhập,�đặc�biệt�là�nguồn�nhân�lực�cho�công�tác�lãnh�đạo,�quản�lý�và�các�ngành�
kinh�tế�mũi�nhọn�của�tỉnh.�Đổi�mới�mạnh�mẽ�khâu�tuyển�chọn,�đánh�giá�và�bổ�
nhiệm�cán�bộ�chủ�chốt�các�cấp;�(2)�Tiếp�tục�đẩy�mạnh�cải�cách�hành�chính,�tập�
trung�khâu�giảm�thủ�tục�hành�chính�nhằm�cải�thiện�môi�trường�thu�hút�đầu�tư;�
(3)�Đầu�tư�và�ứng�dụng�mạnh�mẽ�khoa�học�- công�nghệ�nhằm�đổi�mới�mô�hình�
tăng�trưởng�kinh�tế,�tập�trung�cho�lĩnh�vực�nông�nghiệp�và�công�nghệ�chế�biến. 

Bước�sang�giai�đoạn�2021-2025,�mặc�dù�dự�báo�tình�hình�thế�giới,�khu�
vực�tiếp�tục�diễn�biến�phức�tạp,�khó�lường;�đại�dịch�COVID-19�đang�diễn�biến�
rất�phức�tạp,�đã�làm�ảnh�hưởng�nghiêm�trọng�đến�nền�kinh�tế của�Việt�Nam�nói�
chung�và�tỉnh�An�Giang�nói�riêng.�Tuy�vậy,�Tỉnh�ủy�và�Ủy�ban�nhân�dân�tỉnh�
vẫn� quyết� tâm�đề� ra�mục� tiêu�“...Phấn�đấu� đến�năm�2025�kinh� tế�An�Giang�
thuộc�nhóm�đầu�khu�vực�đồng�bằng�sông�Cửu�Long�và�đạt�mức�trung�bình�cả�
nước;�đến�năm�2030�đạt�trên�mức�trung�bình�cả�nước”.�Đồng� thời�thực�hiện�
03�khâu�đột�phá�nhằm�tạo�điều�kiện�phát�triển�kinh�tế�- xã�hội�trong�hình�hình�
mới,�cụ�thể:�(1)�Đầu�tư�kết�cấu�hạ�tầng,�đặc�biệt�là�kết�cấu�hạ�tầng�giao�thông�
phục�vụ�phát�triển�công�nghiệp�và�du�lịch;�(2)�Nâng�cao�năng�lực,�trách�nhiệm�
của�đội�ngũ�cán�bộ;�cải�thiện�hiệu�quả�hoạt�động�của�hệ�thống�chính�trị;�(3)�Cải�
cách�thủ�tục�hành�chính,�cải�thiện�môi�trường�đầu�tư,�kinh�doanh,�thúc�đẩy�đổi�
mới� sáng� tạo� nhằm� phát� triển� và� nâng� cao� năng� lực� cạnh� tranh� của� doanh�
nghiệp�trên�địa�bàn.� 

* Tập�trung�làm�đường�giao�thông�gắn�với�xây�cầu�An�Phú�– Vĩnh�Lộc�nhằm�
thúc�đẩy�phát�triển�kinh�tế�ở�3�xã�bờ�đông.� 

Lộ�giao�thông�nông�thôn�03�xã�bờ�đông�huyện�An�Phú�là�trục�giao�thông�chính�
qua�địa�bàn�03�xã�Vĩnh�Hậu,�Vĩnh�Lộc,�Phú�Hữu�có�tổng�chiều�dài�22,85�km,�tuyến�
đường�có�chiều�rộng�mặt�nhựa�khoảng�3,5m,�hiện�đang�xuất�hiện�nhiều�ổ�gà�và�02�
mép�nhựa��nhiều�đoạn�bị�sụp�lún�khoét�sâu�vào�bên�trong�mặt�đường,�gây�khó�khăn�
cho�lưu�thông�và�vận�chuyển�hàng�hóa�của�người�dân,�nhất�là�vào�mùa�thu�hoạch.�Vì�
vậy,�việc�nâng cấp,�mở� rộng�đường� bờ�đông� liên� xã,� huyện�An�Phú là�cần�thiết,�
không�những�thúc�đẩy�phát�triển�kinh�tế�xã�hội�của�03�xã�Vĩnh�Hậu,�Vĩnh�Lộc,�Phú�
Hữu�nói�riêng�mà�còn�góp�phần�phát�triển�kinh�tế�xã�hội�của�huyện�nói�chung. 
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Theo�đó,�UBND�huyện�An�Phú�đã�trình�UBND�tỉnh�xem�xét�chủ�trương�Nâng 
cấp,�mở�rộng�đường�bờ�đông�liên�xã�huyện�An�Phú�và�đã�được�UBND�tỉnh�chấp�
thuận� chủ� trương� đầu� tư� tại�Công�văn� số� 631/VPUBND-KTN ngày 08/02/2021. 
Tuy�nhiên,�theo�kết�quả�thẩm�định�nguồn�vốn�và�khả�năng�cân�đối�vốn�dự�án�của�
Sở�Kế�hoạch�và�Đầu� tư�tại�Công�văn�số�1130/SKHĐT-KHN ngày 31/5/2021 thì 
ngân�sách�tỉnh�đang�gặp�khó�khăn�nên�chưa�thể�cân�đối�hỗ�trợ�vốn�thực�hiện�công�
trình này. Vì�vậy,�huyện�đã�làm�việc�và�thống�nhất�với�Sở�Kế�hoạch�và�Đầu�tư�sẽ�
ưu�tiên�đầu�tư�trước�nâng�cấp�tuyến�đường�giao�thông�đi�qua�địa�bàn�02�xã�Vĩnh�
Hậu�và�Vĩnh�Lộc�chiều�dài�14�km�trong�giai�đoạn�2021-2025�và�tuyến�qua�xã�Phú�
Hữu�sẽ�đầu�tư�lồng�ghép�vào�các�nguồn�vốn�khác. 

* Tăng�cường�tiến�độ�thực�hiện�dự�án�WB9�vì�hiện�nay�tiến�độ�thực�hiện�còn�
chậm.� 

 Tiểu� dự� án� Tăng� cường� khả� năng� thích� ứng� và� quản� lý� nước� cho� vùng�
thượng�nguồn� sông�Cửu�Long,�huyện�An�Phú� thuộc�Dự� án�Chống� chịu�khí� hậu�
tổng�hợp�và�sinh�kế�bền�vững�đồng�bằng�sông�Cửu�Long�(gọi� là�Dự�án�WB9)�do�
Sở�Nông�nghiệp�và�Phát�triển�nông�thôn�làm�chủ�đầu�tư;�Ban�Quản�lý�dự�án�đầu�tư�
xây�dựng�công�trình�nông�nghiệp�và�phát�triển�nông�thôn�(này�là�Ban�Quản�lý�dự�
án�đầu�tư�xây�dựng�công�trình�giao�thông�và�nông�nghiệp)�ký�hợp�đồng�nhận�ủy�
thác�quản�lý�dự�án�với�Sở�Nông�nghiệp�và�Phát�triển�nông�thôn.� 

Thời�gian�thực�hiện�dự�án:�Năm�2016�đến�năm�2022.� 

Hiện�nay�công�trình�thi�công�bị�chậm,�không�đảm�bảo�tiến�độ�theo�hợp�đồng�
đã�ký.�Có�các�nguyên�nhân�như�sau:� 

- Về�mặt�bằng:�Tất�cả�các�hạng�mục trên�công�trường�đều�còn�vướng�mặt�
bằng,�Hội�đồng�giải�phóng�mặt�bằng�huyện�An�Phú�và�cơ�quan�làm�nhiệm�vụ�bồi�
thường�là�Trung�tâm�phát�triển�quỹ�đất�tỉnh�đến�nay�xử�lý�chưa�xong;�nguồn�vốn�
đối�ứng�của�tỉnh�để�chi�cho�công�tác�giải�phóng�mặt�bằng�còn�thiếu�khoảng�20�tỷ�
đến�nay�còn�vướng�thủ�tục�chưa�xử�lý�được.� 

- Về�nguồn�vật�liệu:�Nguồn�cát�khan�hiếm,�tăng�giá,�không�cung�cấp�kịp�thời�
cho công trình.  

- Phải�thực�hiện�giãn�cách�để�phòng�chống�dịch�bệnh�Covid-19, không huy 
động�được�nhân�sự,�vật�tư�đến�công�trường.� 

*�Giải�pháp�thực�hiện:�  

- Về�mặt�bằng:�Ban�Quản�lý�dự�án�sẽ�phối�hợp�với�Hội�đồng�bồi�thường�giải�
phóng�mặt�bằng�huyện�An�Phú�lên�kế�hoạch�tiến�hành�chi�trả�tiền�bồi�thường�cho�
các�các�hộ�dân�đã�được�phê�duyệt�phương�án�đền�bù�để�tiếp�tục�nhận mặt�bằng�bàn�
giao�cho�các�đơn�vị�thi�công�(khi�tình�hình�dịch�bệnh�đã�được�kiểm�soát);�đề�nghị�
Trung� tâm� phát� triển� quỹ� đất� tỉnh� sớm� hoàn� thiện� các� thủ� tục� để� thực� hiện� phê�
duyệt�phương�án�đền�bù�cho�các�hộ�dân�còn� lại� trong� tháng�8�năm�2021�để�bàn�
giao xong�mặt�bằng�của�toàn�dự�án.� 

- Về�nguồn�vật�liệu:�Ủy�ban�nhân�dân�tỉnh�vừa�có�Bản�xác�nhận�số�469/XN-
UBND�ngày�30/7/2021�đăng�ký�công�trình�vốn�ngân�sách�Nhà�nước�sử�dụng�khối�
lượng� khoán� sản� thu� hồi� từ�Dự� án� nạo� vét,� chỉnh� trị� dòng� chảy,� hạn� chế� sạt� lở�
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đường�bờ�sông�Tiền�khu�vực�xã�Vĩnh�Hòa,� thị�xã�Tân�Châu�của�Công�ty�TNHH�
Châu�Phát�có�nội�dung:�“Chỉ�được�phép�thu�hồi�khoáng�sản�khi�có�hợp�đồng�cung�
cấp�cát�cho�công�trình�thuộc�Tiểu�dự�án�tăng�cường�khả�năng�thích�ứng�và�quản�lý�
nước�cho�vùng�thượng�nguồn�sông�Cửu�Long,�huyện�An�Phú�(Hợp�đồng�gửi�về�Sở�
Tài�nguyên�và�Môi�trường�để�theo�dõi,�giám�sát).�Cát�thu�hồi�được�trong�quá�trình�
nạo�vét�chỉ�được�phép�cung�cấp�cho�công�trình�đăng�ký�nêu�trên”.�Hiện�nay,�Ban�
Quản�lý�dự�án�đã�đề�nghị�các�đơn�vị�thi�công�khẩn�trương�ký�hợp�đồng�với�Công�ty�
TNHH�Châu�Phát�để�mua�cát�theo�chỉ�đạo�của�UBND�tỉnh.� 

Khi�có�đủ�nguồn�cát�phục�vụ�cho�công�trình,�tình�hình�dịch�bệnh�được�kiểm�
soát,�Ban�Quản�lý�dự�án�sẽ�phối�hợp�cùng�với�Chủ�đầu�tư�là�Sở�Nông�nghiệp�và�
Phát�triển�nông�thôn�tăng�cường�kiểm�tra�đôn�đốc�các�nhà�thầu�thi�công�tập�trung�
năng�lực�để�sớm�hoàn�thành�công�trình�theo�thời�gian�thực�hiện�dự�án. 

* Tỉnh�quan�tâm�hơn�nữa�việc�mời�gọi�các�nhà�đầu�tư�xây�dựng�khu�công�
nghiệp� trên�địa� bàn� thành� phố�Châu�Đốc� để� tạo� việc� làm�cho� lao�động�ở�nông�
thôn. 

Căn�cứ�Quyết�định� số�1107/QĐ-TTg�ngày�21/8/2006�của�Thủ� tướng�Chính�
phủ�về�việc�phê�duyệt�Quy�hoạch�phát�triển�các�khu�công�nghiệp�ở�Việt�Nam�đến�
năm� 2015� và� định� hướng� đến� năm� 2020� và� Công� văn� số� 576/TTg-KTN ngày 
12/4/2010 của� Thủ� tướng�Chính�phủ�về�việc�điều�chỉnh,�bổ�sung�quy�hoạch�các�
khu�công�nghiệp�tỉnh�An�Giang;�Tỉnh�có�04�khu�công�nghiệp�(KCN)�dự�kiến�ưu�
tiên�thành�lập�mới�và�mở�rộng�bao�gồm:�KCN�Bình�Long�(huyện�Châu�Phú),�KCN�
Bình� Hoà� (huyện� Châu� Thành),� KCN�Hội� An� (huyện� Chợ�Mới)� và� KCN�Vàm�
Cống�(thành�phố�Long�Xuyên).�Như�vậy,�về�mặt�quy�hoạch�thì�cho�đến�nay�trên�
địa� bàn� thành� phố�Châu�Đốc� chưa� có� quy� hoạch� xây� dựng� các�KCN� được�Thủ�
tướng�Chính�phủ�phê�duyệt,�nên�không�có�mời�gọi�xây�dựng�và�phát�triển�các�KCN�
ở�đây. 

Để�có�thể�mời�gọi�nhà�đầu�tư�xây�dựng�các�KCN�trên�địa�bàn�thành�phố�Châu�
Đốc� thì� phải� có�quy� hoạch�KCN� trên� địa� bàn.�Theo�Luật�Quy�hoạch� 2017,� quy�
hoạch� các�KCN� sẽ� được� tích� hợp� vào� quy� hoạch� chung� của� tỉnh.�Hiện� tỉnh�An�
Giang�đang� lập�Quy�hoạch�tỉnh�An�Giang�thời�kỳ�2021-2030,�tầm�nhìn�đến�năm�
2050.�Nhiệm�vụ� lập�Quy�hoạch�tỉnh�An�Giang� thời�kỳ�2021-2030,� tầm�nhìn�đến�
năm�2050�được�Thủ� tướng�Chính�phủ�phê�duyệt� tại�Quyết�định�số�783/QĐ-TTg 
ngày�08�tháng�6�năm�2020,�Ủy�ban�nhân�dân�tỉnh�An�Giang�đang�khẩn�trương�xây�
dựng�các� bước� tiếp� theo� để�xây� dựng�Quy� hoạch� tỉnh�An�Giang� thời�kỳ�2021� - 
2030,�tầm�nhìn�đến�năm�2050. 

Do� đó,� trong� quá� trình� xây� dựng�Quy� hoạch� tỉnh�An�Giang� thời� kỳ� 2021-
2030,�tầm�nhìn�đến�năm�2050,�nếu�xét�thấy�phù�hợp�với�tiềm�năng,�thế�mạnh�của�
địa�phương�trên�cơ�sở�ý�kiến�của�Uỷ�ban�nhân�dân�thành�phố�Châu�Đốc,�Ban�Quản�
lý�Khu�kinh� tế�và�định�hướng�phát� triển�của�thành�phố�Châu�Đốc,�cũng�như�các�
KCN,�cơ�quan�lập�quy�hoạch�có�thể�xem�xét�bổ�sung�quy�hoạch�KCN�trên�địa�bàn�
thành�phố�Châu�Đốc,�tích�hợp�quy�hoạch�chung�của�Tỉnh�trình�cấp�thẩm�quyền�phê�
duyệt�theo�quy�định.�Quy�hoạch�sau�khi�được�phê�duyệt�(có�tích�hợp�quy�hoạch�các�
KCN)�sẽ�là�căn�cứ�để�mời�gọi,�xúc�tiến�các�nhà�đầu�tư�xây�dựng�và�phát�triển�các�
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KCN�trên�địa�bàn,�góp�phần�phát�triển�kinh�tế� - xã�hội�địa�phương�và�giải�quyết�
việc�làm�cho�người�lao�động. 

2.�Lĩnh�vực�giao�thông�vận�tải 

  2.1. Cử�tri�thành�phố�Long�Xuyên  

Các�tuyến�đường�trên�địa�bàn�phường�Bình�Đức�hiện�nay�đều�chưa�được�đặt�
tên,�kể�cả�các�tuyến�đường�trong�khu�dân�cư,�đề�nghị�ngành�chức�năng�sớm�có�kế�
hoạch�về�việc�đặt�tên�đường.  

Ngày 30/3/2020, UBND�thành�phố�có�Tờ�trình�số�84/TTr-UBND�đề�nghị�Sở�
Văn�hóa,�Thể�thao�và�Du�Lịch�(cơ�quan�thường�trực�Hội�đồng�Tư�vấn�đặt�tên,�đổi�
tên�đường�và�công�trình�công�cộng�tỉnh�An�Giang)�xem�xét,�trình�UBND�tỉnh�đặt�
tên,�đổi�tên�và�đấu�nối�tuyến�đường�trên�địa�bàn�thành�phố�Long�Xuyên�(danh�sách�
dự�kiến�gồm:�đặt�tên�137�tuyến�đường;�đổi�tên�07�tuyến�đường;�đấu�nối�11�tuyến�
đường).�Hiện�Sở�Văn�hóa,�Thể�thao�và�Du�Lịch�đã�thông�qua�Hội�đồng�Tư�vấn�đặt�
tên,�đổi�tên�đường�và�công�trình�công�cộng�tỉnh�An�Giang�và�đang�đăng�ký�HĐND�
tỉnh� thông�qua�Danh�mục�các�tuyến�đường�đặt,�đổi� tên�của� thành�phố,�trước�khi�
trình�UBND�tỉnh�phê�duyệt.�Sau�đó�Phòng�Quản�lý�đô�thị�thành�phố�tiến�hành�lắp 
đặt�theo�quy�định. 

* Bờ�kè�chống�sạt�lở�bờ�sông�Hậu�khóm�Bình�Đức�1,�thường�xuyên�có�xà�lan�
neo�đậu�làm�ảnh�hưởng�dòng�chảy,�tạo�hố�xoáy�nước�sẽ�tiếp�tục�sạt�lở.�Đề�nghị�
ngành�chức�năng�sớm�giải�quyết�vấn�đề�này.� 

Sông�Hậu,�đoạn�khóm�Bình�Đức�1�do�Chi�cục�đường�thủy�nội�địa�phía�Nam�
quản�lý.�Ghi�nhận�ý�kiến�của�cử�tri, Sở�Giao�thông�vận�tải�sẽ�phối�hợp�với�đơn�vị�
quản�lý�tuyến�sông,�chính�quyền�địa�phương�(UBND�thành�phố�Long�Xuyên)�và�
các�đơn�vị�liên�quan�có�kế�hoạch�kiểm�tra,�nhắc�nhở,�cũng�như�có��giải pháp�xử�lý�
di�dời�các�phương�tiện�thủy�ra�khỏi�khu�vực�neo�đậu,�tránh�làm�ảnh�hưởng�sạt�lở�
bờ�sông�như�cử�tri�đã�nêu. 

* Đề�nghị�UBND�tỉnh�kiểm�tra�và�thông�báo�cho�người�dân�được�biết�về�tình�
hình�tại�khu�sạt�lở�ở�khóm�Bình�Đức�3�để�cử�tri�an�tâm;�khu�vực này�đã�treo�bảng�
cảnh�báo�khá�lâu,�đến�nay�không�biết�tình�hình�xử�lý�thế�nào,�cử�tri�rất�muốn�biết.� 

Đối�với�khu�vực�này,�hàng�năm�Sở�Tài�nguyên�và�Môi�trường�thực�hiện�đo�
đạc,�quan�trắc�cảnh�báo�sạt�lở�bờ�sông�định�kỳ 2�đợt/năm.�Đây�là�tuyến�trọng�điểm�
cần�đặc�biệt�theo�dõi�do�tầm�quan�trọng�của�bờ�sông�dọc�tuyến�này�nằm�dọc theo 
khu�vực�đô�thị,�có�tầm�ảnh�hưởng�lớn�đến�kinh�tế,�xã�hội,�an�ninh,�quốc�phòng.�Độ�
dài�đoạn�cảnh�báo� là�5.000m,�đi�qua�các�phường�Bình�Đức,�Bình�Khánh�và�Mỹ�
Bình� của� thành� phố�Long� Xuyên.� Dòng� chảy� Sông�Hậu� đến� địa� bàn� thành� phố�
Long�Xuyên�chia�thành�2�nhánh,�nhánh�dòng�chảy�chính�qua�địa�bàn�các�phường�
Bình� Đức,� Bình� Khánh,�Mỹ� Bình� (nhánh� phụ� chảy� sang� vách� trái� xã� Mỹ� Hòa�
Hưng),�lưu�lượng�dòng�chảy�lớn,�mạnh�vào�mùa�lũ. Đặc�biệt�hơn,�trên�đoạn�sông�
này�xuất�hiện�02�lạch�sâu,�trong�đó�lạch�sâu�tại�phường�Bình�Đức�cách�bờ�100m,�
độ�sâu�từ�-22m�đến�-27m.�Lạch�sâu�còn�lại�kéo�dài�từ�nhà�máy�nước�đá�Thái�Bình�
về�hạ�nguồn�đến�hết�kè�Nguyễn�Du,�độ�sâu�từ� -21m�đến�-26m khi cách bờ�100m.�
Trục�dòng�chảy�lệch�và�áp�sát�về�phía�Bình�Đức,�Bình�Khánh,�Mỹ�Bình�(đính�kèm�
bản�đồ�địa�hình�đáy�sông).�Qua�kết�quả�nhiều�năm�quan� trắc�địa�hình�đáy� sông,�
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nhận�thấy,�hình�thái�lạch�sâu�cũng�như�độ�sâu�ít�có�thay�đổi.�Cụ�thể,�khu�vực�từ�bờ�
ra sông�20m�có�độ�sâu� -3m�đến�-6m,�bờ�đã�được�tạo�mái�taluy,�giảm�độ�dốc�(tuy�
nhiên�lạch�sâu�và�độ�sâu�vẫn�không�thay�đổi�qua�các�năm�quan�trắc).�Theo�đó,�qua�
tính�toán�hệ� số�ổn�định�mái�dốc,�nhận� thấy�khu�vực�từ�nhà�máy� thủy�sản�Giang�
Long�đến�cuối�kè�Nguyễn Du�có�hệ� số�đạt�0,85,�tức�đạt�ngưỡng�cảnh�báo�sạt�lở�
“Nguy�hiểm”�(Năm�2020�là�0,83:�“Đặc�biệt�Nguy�hiểm”).� 

Bên� cạnh� đó,� đoạn� 1km� còn� lại� phía� thượng� nguồn� (từ� nhà� máy� thủy� sản�
Giang�Long� đến� rạch�Cần�Xây)�chưa�được�kè�nên�vách�bờ�vẫn�còn�sâu,�bờ�vẫn�
xâm thực�tại�Bến�đò�Cần�Xây,�vẫn�là�đoạn�cảnh�báo�sạt�lở�“Đặc�biệt�Nguy�hiểm”.�
Trong� thời� gian� tới vẫn� cần� quan� trắc� địa� hình� đáy� sông� và� theo� dõi� diễn� biến�
đường�bờ�hàng�năm,�để�kịp�thời�cảnh�báo�những�thay�đổi,�bởi�đây�là�tuyến�bờ�sông�
đặc�biệt� quan� trọng của� tỉnh� để� chủ� động� phòng�ngừa,� ứng�phó� sự� cố� sạt� lở� bờ�
sông. 

* Đề�nghị�ngành�chức�năng�nghiên�cứu,�sớm�lắp�đặt�tín�hiệu�đèn�giao�thông�
tại�điểm�giao�thông�ở�khu�vực�ngã�tư�đường�hẻm�Thỏ�đế,�đường�hẻm�đông�lạnh�và�
Quốc�lộ�91,�khu�vực�này�hiện,�xe�qua�lại�thường�xuyên�rất�phức�tạp�nhưng�không�
có�đèn�tín�hiệu�dễ�gây�nguy�hiểm�cho�người�tham�gia�giao�thông. 

Ghi�nhận�ý�kiến�của�cử� tri,�Sở�Giao� thông�vận� tải� sẽ�phối�hợp�với�Ban�An 
toàn giao thông và�các�đơn�vị�có�liên�quan�đến�hiện�trường�khảo�sát�có�kế�hoạch�tổ�
chức�thực�hiện. 

* Đề�nghị�kẻ�vạch�dành�cho�người�đi�bộ�chỗ�nhà�thờ�Cần�Xây�nhằm�tạo�điều�
kiện�để�học�sinh�dễ�dàng�qua�đường. 

Ghi�nhận�ý�kiến�của�cử�tri,�Sở�Giao�thông�vận�tải�sẽ�phối�hợp�với�các�đơn�vị�
liên�quan�đến�hiện� trường�khảo�sát�và�có�kế�hoạch�tổ�chức�thực�hiện�hoàn�thành�
trong�Quý�III�năm�2021. 

* Đề�nghị�Sở�Giao�thông�vận�tải�khảo�sát�sửa�chữa,�cải�tạo�lại�2�bên�dốc�cầu�
Trà�Ôn,�vì�hiện�nay�đơn�vị�thi�công�làm�hư�hỏng,�rất�khó�lưu�thông.  

Ghi�nhận�ý�kiến�của�cử�tri,�Sở�Giao�thông�vận�tải�sẽ�phối�hợp�với�các�đơn�vị�
liên�quan�đến�hiện� trường�khảo�sát�và�có�kế�hoạch�tổ�chức�thực�hiện hoàn thành 
trong�Quý�III�năm�2021. 

2.2.�Cử�tri�huyện�Tịnh�Biên:�Đề�nghị�ngành�chức�năng�tổ�chức�khảo�sát, cải�
tạo,�nâng�cấp�hệ�thống�thoát�nước�từ�Chợ�Nhà�Bàng�đến�Cầu�Trà�Sư�- Quốc�lộ�91.�
Vì�hệ�thống�thoát�nước�mùa�lũ�hiện�quá�nhỏ,�khi�đến�mùa�mưa�thì�nước�chảy�ngập�
trên�mặt�đường,�nếu�để�thời�gian�kéo�dài�sẽ�làm�giảm�tuổi�thọ�trên�quốc�lộ. 

Tuyến�Quốc� lộ� 91� đoạn� từ� chợ� Nhà� Bàn� đến� cầu� Trà� Sư� do� Cục� quản� lý�
đường�bộ�IV�quản�lý.�Nội�dung�kiến�nghị�của�cử�tri,�Sở�Giao�thông�vận�tải�sẽ�làm�
việc�với�đơn�vị�quản�lý�tuyến�để�sớm�triển�khai�thực�hiện. 

2.3.�Cử�tri�huyện�Thoại�Sơn: Đề�nghị�các�ngành�chức�năng�của�tỉnh�sớm�
có� kế� hoạch� nạo� vét� tuyến� kênh� Đòn�Dong� (kênh� cấp� I)� để� thuận  lợi� trong�
giao� thông�đường� thủy�và�đảm�bảo� tưới� tiêu� trong�sản�xuất�nông�nghiệp , vì 
hiện� nay� kênh� đã� bị� bồi� lắng,� Sà� lan� 500� tấn� không� vận� chuyển� hàng� hóa�
được (xã�Vĩnh�Chánh). 
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- Tuyến kênh Đòn�Dong� (còn�gọi� là�Kênh�Tròn)�đi� qua�địa phận�xã�Vĩnh�
Chánh, huyện Thoại� Sơn� nối liền với Rạch Cái Sao (thuộc� địa phận thành phố 
Long Xuyên) và thông ra sông Hậu.  

- Về giao thông thủy: Theo Quy hoạch� được duyệt tại Quyết� định số 
149/QĐ-UBND ngày 23/01/2021 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt dự 
án�điều chỉnh, bổ sung quy hoạch� giao� thông� đường bộ và�đường thủy tỉnh An 
Giang�đến�năm�2020�và�tầm�nhìn�đến�năm�2030.�Tuyến�kênh�Đòn�Dong�chưa�được 
phân loại cấp kỹ thuật; Rạch Cái Sao – Bờ Hồ, hiện trạng và Quy hoạch�đến�năm�
2030�đều là cấp IV. 

- Theo�phân�cấp�quản�lý�công�trình�thủy�lợi�đây�là�tuyến�kênh�cấp�I�do�Công�
ty�TNHH�MTV�Khai�thác�Thủy�lợi�An�Giang�quản�lý.�Kênh�Đòn�Dong�(còn�gọi�là�
Kênh Tròn),�chiều�dài�19�km,�năng�lực�phục�vụ�8.000�ha�đi�qua�địa bàn�thành�phố�
Long�Xuyên�và�huyện�Thoại�Sơn�(riêng�đoạn�thuộc�xã�Vĩnh�Chánh,�huyện�Thoại�
Sơn�có�chiều�dài�4.750m).�Theo�số�liệu�khảo�sát�hiện�trạng�thì�chiều�rộng�đáy�kênh�
là�30m,�cao�trình�đáy�bình�quân� -2,22m.�Với�quy�mô�và�cao�trình�đáy�kênh�hiện�
trạng nêu�trên�thì�tuyến�Kênh�Đòn�Dong�vẫn�đảm�bảo�nguồn�nước�tưới,�tiêu�phục�
vụ�sản�xuất�nông�nghiệp. Đồng�thời,�nếu�nạo�vét�tuyến�kênh�Đòn�Dong�để�thuận 
lợi�cho�phương�tiện giao�thông�đường�thủy sẽ�làm�ảnh�hưởng�đến�độ�ổn�định�02 
bờ�kênh,�có�khả�năng�gây�sạt�lở�ảnh�hưởng�đến�lộ�giao�thông�nông�thôn�và�cũng�là�
02�tuyến�đê�bao�bảo�vệ�sản�xuất�03�vụ.� 

Vì�vậy,�nhằm�giảm�thiểu�thấp�nhất�tình�trạng�sạt�lở�bờ�kênh�và�đường�giao�
thông�nông�thôn�thì�hiện�nay�chưa�thể�nạo�vét�tuyến�kênh�này.�Sở�Nông�nghiệp�và�
Phát�triển nông�thôn�tiếp�tục�theo�dõi�tình�hình�diễn�biến�bồi�lắng�lòng�kênh�trong�
thời�gian�tới. 

2.4. Cử�tri�huyện�Phú�Tân�và�thành�phố�Châu�Đốc 

* Đề�nghị�UBND�tỉnh�xem�xét�cho�xây�cầu�Thuận�Giang�qua�Chợ�Mới�và�
cầu�Phú�Hiệp�qua�thành�phố�Châu�Đốc�tạo�điều�kiện�thuận�lợi�về�giao�thông�cho�
người�dân�và�phát�triển�kinh�tế�cho�huyện�Phú�Tân.  

- Cầu�Thuận�Giang�bắc�qua�sông�Vàm�Nao�nối� liền�2�huyện�Chợ�Mới�và�
Phú�Tân.�Thời�gian�qua,�đã�được�Ủy�ban�nhân�dân�tỉnh�An�Giang�đưa�vào Danh 
mục�mời�gọi�đầu�tư,�tuy�nhiên�đến�nay�chưa�có�Nhà�đầu�tư�tham�gia.�Hiện�tại,�Sở�
Giao�thông�vận�tải�đang�tranh�thủ�các�cơ�quan�Trung�ương,�sớm�công�nhận�Quốc�
lộ�80B�(gồm�các�Đường�tỉnh�942,�954,�952�và�cầu�Thuận�Giang�nằm�trên�tuyến).�
Sau�khi�được�Bộ�Giao�thông�vận�tải công�nhận�là�Quốc�lộ�80B,�việc�mời�gọi�đầu�tư�
cầu�Thuận�Giang�sẽ�được�thuận�lợi. 

- Cầu�Phú�Hiệp�(cầu�Năng�Gù),�dự�kiến�nằm�trên�tuyến�Đường�tỉnh�945�bắc�
qua�sông�Hậu�nối�liền�thành�phố�Châu�Đốc�và�huyện�Phú�Tân.�Vừa�qua,�công�trình�
được�Ủy�ban�nhân�dân�tỉnh�An�Giang�đưa�vào�Danh mục�mời�gọi�đầu�tư�theo�hình�
thức�BOT.�Tuy�nhiên,�đến�nay�chưa�tìm�được�nhà�Đầu�tư�thực�hiện.�Hiện�tại,�Sở�
Giao�thông�vận�tải�đang�tiếp�tục�hoàn�thiện�các�thủ�tục�theo�quy�định�và�đang�mời�
gọi�các�Nhà�đầu�tư�tìm�năng�đến�nghiên�cứu,�để�sớm�triển�khai�công trình. 

* Dự�án�cầu�Châu�Đốc�làm�Lễ�khởi�động�từ�tháng�12�năm�2015�nhưng�đến�
nay�vẫn�chưa�khởi�công�xây�dựng.�Đề�nghị�UBND�tỉnh�quan�tâm�thúc�đẩy�tiến�độ�
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thực�hiện�công�trình�cầu�Châu�Đốc�thỏa�mãn�sự�mong�đợi�của�cử�tri. Đề�nghị�sớm�
thi�công�xây�dựng�tuyến đường�kết�nối�liên�vùng�(N1)�và�cầu�bắc�qua�sông�Hậu�nối�
liền�thị�xã�Tân�Châu�và�thành�phố�Châu�Đốc (Lê Chánh).  

Dự�án�xây�dựng�cầu�Châu�Đốc�được�Bộ�Giao� thông�vận� tải�phê�duyệt� tại�
Quyết� định� số� 4316/QĐ-BGTVT� ngày� 07/12/2015� về� việc� phê� duyệt� báo� cáo�
nghiên�cứu�khả�thi�dự�án�đầu�tư�xây�dựng�công�trình�cầu�Châu�Đốc,�tỉnh�An�Giang�
theo�hình�thức�Hợp�đồng�BOT.�Tuy�nhiên,�đến�ngày�20/3/2020�Bộ�Giao�thông�vận�
tải�ban�hành�Quyết�định�số�424/QĐ-BGTVT�về�việc�hủy�kết�quả�chỉ�định�Nhà�đầu�
tư,�do�đàm�phán�hợp�đồng�BOT không thành công.  

Sau�đó,�dự�án�xây�dựng�cầu�Châu�Đốc�được�Thủ�tướng�Chính�phủ�đồng�ý�
giao�UBND�tỉnh�An�Giang�là�cơ�quan�nhà�nước�có�thẩm�quyền�ký�kết�và�thực�hiện�
hợp�đồng�dự�án�theo�hình�thức�Hợp�đồng�BOT.�Từ�khi�tiếp�nhận�dự�án�đến  nay 
không�triển�khai�được�theo�hình�thức�Hợp�đồng�BOT,�do�không�có�nhà�đầu�tư�nên�
UBND�tỉnh�trình�Thủ�tướng�Chính�phủ�xin�chuyển�hình�thức�đầu�tư�xây�dựng�cầu�
Châu�Đốc�từ�Hợp�đồng�BOT�sang�hình�thức�đầu�tư�công.�Qua�nhiều�lần�báo�cáo,�
Bộ�Giao�thông�vận�tải�đã�thống�nhất�theo�đề�nghị�của�UBND�tỉnh�tại�Văn�bản�số�
7684/BGTVT ngày 27/7/2021.  

Ngay�sau�khi�có�ý�kiến�của�Bộ�Giao�thông�vận�tải,�UBND�tỉnh�đã�có�Quyết�
định�số�1761/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 về�việc�phê�duyệt�dự�án�đầu�tư�xây�dựng�
công�trình�Xây�dựng�tuyến�đường�liên�kết�vùng�đoạn�từ�thị�xã�Tân�Châu�đến�thành�
phố�Châu�Đốc,�kết�nối�với�tỉnh�Kiên�Giang�và�Đồng�Tháp,�trong�đó�có�cầu�Châu�
Đốc;�Thời�gian�thực�hiện�dự�án�từ�năm�2021�đến�năm�2024.� 

 2.5.�Cử�tri�huyện�Châu�Thành:�Đề�nghị�UBND�tỉnh�kiến�nghị�Trung�ương�
sớm�cất�lại�cầu�Mương�Trâu�trên�quốc�lộ�91,�hiện�nay�đang�bị�xuống�cấp�nặng. 

Tuyến�Quốc�lộ�91,�đoạn�cầu�Mương�Trâu�do�Cục�quản�lý đường�bộ�IV�quản�
lý.�Ghi�nhận�ý kiến�của�cử�tri,�Sở�Giao�thông�vận�tải�sẽ�liên�hệ�với��đơn�vị�quản�lý�
tuyến để�sớm�triển�khai�thực�hiện�theo�kiến�nghị�của�cử�tri. 

2.6.�Cử�tri�huyện�Châu�Phú:�Cử�tri�tiếp�tục�đề�nghị�lắp�đặt�đèn�giảm�tốc�độ�
2�đầu�điểm�trường�THPT�Châu�Phú�và�Trường�tiểu�học�A�Mỹ�Đức�vì�thời�gian�gần�
đây�thường�xảy�ra�tai�nạn. 

 Ghi�nhận�ý kiến�của�cử�tri,�Sở�Giao�thông�vận�tải�sẽ�liên�hệ�với�Cục�quản�lý 
đường�bộ� IV,�đơn�vị�quản�lý�Quốc� lộ�91�đoạn�qua�địa�phận�huyện�Châu�Phú�để�
sớm�triển�khai�thực�hiện�theo�kiến�nghị�của�cử�tri. 

2.7 Đề�nghị�nạo�vét�kênh�Tám�Ngàn�đoạn�đi�qua�địa�bàn�huyện�Tri�Tôn�nhằm�
tạo�điều�kiện�thuận�lợi�cho�ghe,�tàu�vận�chuyển�hàng�hóa�nhất�là�trong�mùa�khô. 

Tuyến kênh�Tám�Ngàn�do�Chi�cục�đường�thủy�nội�địa�phía�Nam�quản�lý.�Ghi 
nhận�ý kiến�của�cử�tri,�Sở�Giao�thông�vận�tải�sẽ�liên�hệ�với�đơn�vị�quản�lý�tuyến�
kênh�để�sớm�triển�khai�thực�hiện�theo�kiến nghị�của�cử�tri. 

2.8 Đề�nghị�Sở�Giao�thông�Vận�tải�làm�việc�với�chủ�đầu�tư�để�chi�tiền�hỗ�trợ�
khối� lượng� đất� do� người� dân� được�UBND� tỉnh� trả� lời� tại� báo� cáo� số� 323/BC– 
UBND�ngày�04�tháng�6�năm�2020�và�báo�cáo�số�639/BC–UBND ngày 20/10/2020 
đến�nay�chưa�thực�hiện.  
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Về�việc�này,�Sở�Giao�thông�vận�tải�đã�làm�việc�với�Ban�QLDA�ĐTXD công 
trình�giao�thông�và�nông�nghiệp�(đơn�vị�chủ�đầu�tư)�và�UBND�huyện�Tri�Tôn�(Chủ�
tịch�Hội�đồng�bồi�thường�GPMB�công�trình)�các�đơn�vị�này�cho�biết,�đang�xem�xét�
để�giải�quyết�theo�quy�định.� 

2.9.�Cử�tri�thị�xã�Tân�Châu:�Đề�nghị�UBND�tỉnh�khảo�sát,�nghiên�cứu�đầu�tư�
nâng�cấp�đoạn�đường�tỉnh�lộ�952�từ�Cầu�Cống�Bản�Hàng�Me�(ấp�2,�Vĩnh�Xương)�
lên�tới�đầu�cầu�Kinh�Huyện�(ấp�5,�Vĩnh�Xương),�độ�dài�khoảng�01km�đang�xuống�
cấp,�khi�mưa�xuống�bị�ngập�úng�gây�khó�khăn�cho�việc�đi�lại,�dễ�xảy� ra�tai�nạn�
giao� thông….�Về�lâu�dài,�đề�nghị�UBND� tỉnh�tiếp�tục�đầu�từ�cho�đoạn�đường�từ�
ranh�Vĩnh�Xương� - Vĩnh�Hòa�đến�Cầu�Cống�Bản�Hàng�Me�để�đáp�ứng�nhu�cầu�
phát�triển�kinh�tế�hạ�tầng�giao�thông�ở�vùng�biên�giới,�tương�ứng�bộ�mặt�kinh�tế�
quốc�tế�Cửa�Khẩu�Vĩnh�Xương.� 

Đường� tỉnh� 952� đoạn� từ� Cầu� Cống� Bản� Hàng� Me� (cống� Mương� Kinh,�
khoảng� km15+800)� lên� tới� đầu� cầu� Kinh� Huyện� (ấp� 5,� Vĩnh� Xương)� đã� được�
UBND�tỉnh�chấp�thuận�cho�sửa�chữa�trong�Kế�hoạch�bảo�trì�đường�bộ�2021.�Hiện�
tại,�Sở�Giao�thông�vận�tải�đang�hoàn�thiện�các�thu�tục�có�liên�quan�theo�quy�định,�
dự�kiến�sẽ�triển�khai�thi�công�trong�tháng�9�năm�2021 và hoàn thành�đưa�vào�sử�
dụng�trong�Quý�IV�năm�2021. 

Đề�nghị�UBND�tỉnh�quan�tâm,�chỉ�đạo�sớm�thực�hiện�tiếp�tục�dự�án�đầu�tư�
công�trình�Kè�đê�cấp�3�từ�ranh�Phú�Lộc�ra�Sông�Tiền�(Vĩnh�Xương). 

Đây�là�công�trình�đê�cấp�III�vùng�Đông�kênh�Bảy�Xã�thuộc�Bộ�Nông�nghiệp�
và�Phát�triển�nông�thôn�quản�lý,�hàng�năm�căn�cứ�tình�hình�thực�tế�tại�03�tuyến�đê�
cấp�III,�Sở�Nông�nghiệp�và�Phát� triển�nông� thôn�xây�dựng�kế�hoạch�duy� tu,�sửa�
chữa�những�vị�trí�có�khả�năng�ảnh�hưởng�đến�an�toàn�đê�(như�sạt�lở�chân,�mái�đê,�
mặt�đê)�nhằm�đảm�bảo�an� toàn�đê� từ�nguồn�kinh�phí� sự�nghiệp�kinh� tế� thủy� lợi�
hàng�năm�do�Bộ�Nông�nghiệp�và Phát� triển�nông� thôn�quản� lý�để� thực�hiện.�Do�
nguồn�vốn�có�hạn,�nên�chỉ�ưu�tiên�thực�hiện�duy�tu�những�vị�trí�sạt�lở�nguy�cơ�ảnh�
hưởng�đến�an�toàn�đê,�cụ�thể�năm�2021,�đang�thực�hiện�duy�tu�đoạn�đê�Đông�kênh�
Bảy�Xã,�với�chiều�dài�479m�(từ� lý�trình�K0+750� ÷�K1+229),�với�kinh�phí�10� tỷ�
đồng. 

Đối�với�tuyến�đê�kênh�Nhánh�Đông�(từ�ranh�Phú�Lộc�ra�sông�Tiền�thuộc�xã�
Vĩnh�Xương)�theo�đề�nghị�của�cử�tri�thị�xã�Tân�Châu�thì�hiện�trạng�cơ�đê�và�mái�đê�
vẫn�cơ�bản�đảm�bảo�an�toàn�chống�lũ. 

3.�Lĩnh�vực�Y�tế 

  * Cử tri thành phố Long�Xuyên:�Đề nghị nhà�nước có chính sách miễn, giảm 
phí xét nghiệm Covid - 19� đối với những� người bị bệnh mãn tính phải� thường 
xuyên� đến bệnh viện Đa khoa tỉnh An�Giang�điều trị như:�Chạy thận nhân tạo, 
bệnh lý về máu phải�đi�truyền máu hàng tháng. 

Chi�phí�xét�nghiệm�định�kỳ�COVID-19 cho�người�bệnh�và�người�chăm�sóc�
đuợc� thực�hiện� theo�hướng�dẫn�của�Bộ�Y� tế�tại�Công�văn�số�5028/BYT-KHTC 
ngày�23/06/2021�về�việc�hướng�dẫn�nguồn�kinh�phí�chi�trả�chi�phí�xét�nghiệm�vi�
rút SARS-CoV-2�khi�tăng�cường�thực�hiện�xét�nghiệm�tại�các�cơ�sở�khám�bệnh�
chữa�bệnh.�Theo�hướng�dẫn�tại�mục�5�như�sau: 
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“a)�Quỹ�bảo�hiểm�y�tế�chi�trả�đối�với�đối�tượng�quy�định�tại�khoản�2�Công�
văn� này�có� thẻ�bảo�hiểm�y� tế� khi�đi�khám�bệnh,� chữa�bệnh� tại� cơ� sở�y� tế� theo�
phạm�vi�được�hưởng�và�mức�hưởng�của�người�được�cơ�sở�khám�bệnh,�chữa�bệnh�
chỉ�định�xét�nghiệm�để�chẩn�đoán�và�điều�trị� theo�hướng�dẫn�chẩn�đoán�và�điều�
trị�bệnh�COVID-19�của�Bộ�Y�tế� 

 b)� Ngân� sách� nhà� nước� chi� trả� theo� phân� cấp� ngân� sách� nhà� nước� hiện�
hành�đối�với�các�đối tượng�quy�định�tại�mục�2�Công�văn�này�không�có�thẻ�bảo�
hiểm� y� tế�hoặc�có� thẻ�BHYT�nhưng�không� thuộc�phạm�vi� thanh� toán�của�Quỹ�
BHYT�và�phần� cùng� chi� trả� (nếu�có)� của� người�bệnh� có� thẻ� bảo�hiểm�y� tế� tại�
điểm�a�mục�này”. 

* Cử tri huyện Tịnh�Biên:�Trước�đây�Ấp Trung Bắc�Hưng�và�Tây�Hưng�xã�
Nhơn�Hưng� thuộc diện�đặc biệt�khó�khăn� (theo�quyết�định 582), hiện nay quyết 
định�582�đã�hết hiệu lực nên 02 ấp này không còn thuộc diện�đặc biệt�khó�khăn�
nữa. Tuy nhiên, do ảnh�hưởng của dịch Covid-19�đời sống của�người dân ở đây�
vẫn�đang�gặp rất nhiều�khó�khăn�và�lo�lắng về công�tác�chăm�sóc�sức khỏe; vì vậy 
cử tri 02 ấp kiến nghị UBND tỉnh xem xét hỗ trợ gia hạn thẻ bảo hiểm y tế cho 
người�dân�thêm�01�năm�nữa�(đến hết�năm�2022).  

Trong�bối�cảnh�dịch�COVID-19�diễn�biến�phức�tạp,�đời�sống�người�dân�gặp�
nhiều�khó�khăn,�đặc�biệt�là�đồng�bào�người�dân�tộc,�vùng�sâu�vùng�xa,�vùng�khó�
khăn.�Việc�gia�hạn�thẻ�bảo�hiểm�y�tế�cho�người�dân�là�chủ�trương�mang�tính�nhân�
văn�sâu�sắc.�Giao�Sở�Y�tế�tham�mưu�Ủy�ban�nhân�dân�tỉnh�xem xét quyết�định. 

* Cử tri huyện Phú�Tân:�Đề nghị UBND tỉnh xem xét hỗ trợ bảo hiểm y tế cho 
Tổ trưởng tổ tự quản�trên�địa bàn tỉnh.  

Tổ�trưởng�tổ�tự�quản�không�thuộc�đối�tượng�được�hỗ�trợ�bảo�hiểm�y�tế�theo�
quy�định�của�Luật�Bảo�hiểm�y�tế�và�Nghị�định�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.�Đối�tượng�này�được�tham�gia�bảo�hiểm�y�tế�theo�hộ�gia�đình�
và�được giảm�trừ�mức�đóng�bảo�hiểm�y�tế�theo�quy�định�khi�các�thành�viên  trong 
hộ�gia�đình�cùng�tham�gia�bảo�hiểm�y�tế. 

* Cử tri huyện An�Phú:�Đề nghị ngành chức�năng�của tỉnh xem xét cho phòng 
khám�đa� khoa� khu� vực� Đồng�Ky�được� khám� và� điều trị nội� trú� cho� người dân, 
nhằm góp phần làm giảm bớt những�khó�khăn�và�tốn�kém�cho�người bệnh. 

Hiện�nay,�Phòng�khám�đa�khoa�khu�vực�Đồng�Ky�chưa�đảm�bảo�về�cơ�sở�
vật�chất,�trang�thiết�bị�và�nhân�lực�để�đảm�bảo�công�tác�điều�trị,�chăm�sóc�người�
bệnh�nội�trú.�Mặt�khác,�tình�hình�dịch�COVID-19�đang�diễn�biến�phức�tạp,�tỉnh�
có�chủ�trương�cải�tạo�Phòng�khám�đa�khoa�khu�vực�Đồng�Ky�thành�Cơ�sở�điều�trị�
bệnh�nhân�COVID-19.�Sau�khi�kết�thúc�nhiệm�vụ�điều�tri�COVID-19,�nếu�phòng�
khám�đảm�bảo�các�điều�kiện�theo�quy�định�sẽ�xem�xét�cho�điều�trị�nội�trú.� 

4.�Công�tác�phòng�chống�Covid-19 

Trước�diễn� biến�hết� sức�phức� tạp� của�dịch�Covid-19,�UBND� tỉnh� chỉ�đạo�
thực�hiện�giãn�cách�xã�hội�theo�Chỉ�thị�15/CT-TTg và 16/CT-TTg�nên�người�dân�
cũng�gặp�nhiều�khó�khăn,�vì�vậy�cử�tri�kiến�nghị:� 
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* Cử tri thành phố Long Xuyên: UBND tỉnh chỉ đạo�cơ�quan�chức�năng�sớm 
đưa�các� thông tin phòng, chống dịch�lên�các�phương�tiện�thông�tin�đại chúng và 
trang mạng xã hội�để người�dân�được biết khỏi tự tìm hiểu lẫn nhau, lan truyền 
thông tin gây tâm lý bất an.  

Tình hình dịch�COVID-19�đang�diễn�biến�phức�tạp,�việc�cung�cấp�thông�tin�
về�dịch�bệnh�là�cần�thiết�để�người�dân�biết�rõ�tình�hình�dịch�bệnh�của�tỉnh,�tránh�
hoang�mang�và�đưa�tin�không�chính�xác.�Hằng�ngày,�Sở�Y�tế�cung�cấp�thông�tin�về�
tình�hình�dịch�bệnh�của�tỉnh�cho�Sở�Thông�tin�và�Truyền�thông,�Đài�phát�thanh�và�
Truyền�hình�An�Giang,�Báo�An�Giang�để�đưa�tin�kịp�thời.�� 

* Cử tri huyện Châu Thành, Thoại� Sơn,�Châu�Phú� và� thành� phố Châu 
Đốc: Các ngành chức�năng� tăng�cường�hơn�nữa các biện pháp phòng chống 
dịch bệnh Covid-19, kiểm soát chặt chẽ người dân và các tài xế xe tải�đi�từ 
vùng dịch và xử lý nghiêm những trường hợp không chấp hành và để lây lan 
dịch bệnh.  

Công� tác� phòng� chống�dịch� luôn�được� các� ngành,� các� cấp�quyết� liệt� thực�
hiện�bằng�nhiều�giải�pháp.�Ủy�ban�nhân�dân�tỉnh�đã�ban�hành�lệnh�giãn�cách�xã�hội�
theo�Chỉ�thị�16/CT-TTg�của�Thủ�tướng�Chính�phủ�trên�địa�bàn�toàn�tỉnh�từ�ngày�
19/07/2021�đến�hết�ngày�15/08/2021.�Trong�thời�gian�thực�hiện�giãn�cách�xã�hội,�
các�địa�phương�đã�tăng�cường�công�tác�kiểm�tra,�giám�sát,�lập�thêm�các�chốt�kể�cả�
cố�định�và�lưu�động.�Đối�với�các�tài xế,�đăc�biệt�là�các�tài�xế�vận�chuyển�hàng�hóa�
đường� dài,� các�chốt�kiểm�dịch� luôn�kiểm� tra�chặt� chẽ,�cho�khai� báo�y� tế� và�xét�
nghiệm�nhanh�SARS-CoV-2�âm�tính�mới�cho�vào�địa�bàn�tỉnh. 

* Cử�tri�huyện�Thoại�Sơn�và�thị�xã�Tân�Châu:�Các�ngành�chức�năng�
của� tỉnh sớm� có� chính� sách� hỗ� trợ cho� người� dân� mất việc� làm� như:� hộ�
nghèo,�hộ�cận�nghèo,�hộ�khó�khăn,�người�bán�vé�số�và�người�lao�động�tự�do�
bị�ảnh�hưởng�trong�mùa�dịch�Covid-19�diễn�biến�rất�phức�tạp�như�hiện�nay�
đã ảnh� hưởng� đến� đời� sống� của� một� bộ� phận� người� dân.� Sở� Lao� động� - 
Thương�Binh�và�Xã�hội�trả�lời. 

Hiện�nay,� dịch� bệnh� COVID-19� đang� diễn� biến� vô� cùng� phức� tạp� và� nguy�
hiểm,�ảnh�hưởng�rất�lớn�đến�đời�sống�nhân�dân,�nhất�là�các�hộ�nghèo,�hộ�có�hoàn�
cảnh�khó�khăn,�người�lao�động�trên�địa�bàn�tỉnh.�Để�đảm bảo�đời�sống�cho�nhân�
dân,�người�lao�động�Ủy�ban�nhân�dân�tỉnh�An�Giang�đã�tích�cực�chỉ�đạo�các�ngành,�
các�cấp�xây�dựng�các�giải�pháp�tích�cực�trong�tuyên�truyền,�vận�động�các�nguồn�
lực�xã�hội�tham�gia�cùng�với�chính�quyền�trong�công�tác�chăm�lo�an�sinh�xã�hội,�
phúc�lợi�xã�hội,�phát�huy�truyền�thống�tinh�thần�đoàn�kết� “tương�thân,�tương�ái”�
mang�đậm�nét�văn�hóa�riêng�của�tỉnh�về�an�sinh�xã�hội�vì�cộng�đồng,�cụ�thể: 

a)� Đối� với� việc� hỗ� trợ� người� dân� gặp� khó� khăn� do� ảnh� hưởng� dịch� bệnh�
COVID-19�trên�địa�bàn�tỉnh 

Với�quan�điểm�không�để�hộ�nghèo,�cận�nghèo�và�các�đối�tượng�yếu�thế�lâm�
vào�cảnh�không�có�lương� thực,�thực�phẩm�phục�vụ�cho�đời� sống�hàng�ngày.�Ủy�
ban�nhân�dân�tỉnh�đã�có�văn�bản�đề�nghị�Ủy�ban�Mặt�trận�Tổ�quốc�Việt�Nam�tỉnh�
phối�hợp�Sở�Lao�động�- Thương�binh�và�Xã�hội�cùng�chính�quyền,�các�ngành,�các�
cấp�tích�cực�vận�động�hỗ�trợ�lương�thực,�thực�phẩm,�nhu�yếu�phẩm�thiết�yếu�cung�
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cấp�cho�người�dân.�Bên�cạnh�đó,�Sở�Lao�động�– Thương�binh�và�Xã�hội�cũng�có�
văn�bản�đề�nghị�Phòng�Lao�động�– Thương�binh�và�Xã�hội�cấp�huyện�chủ�động�rà�
soát,�nắm�tình�hình�đời�sống�của�các�hộ�nghèo,�hộ�cận�nghèo�và�phối�hợp�với�Uỷ�
ban�Mặt�trận�Tổ�quốc�Việt�Nam�cấp�huyện�vận�động�các�nguồn�lực�xã�hội�để�hỗ�
trợ� cho� các� hộ� nghèo,�hộ� cận� nghèo� (hỗ� trợ� lương� thực,� các� nhu� yếu� phẩm� cần�
thiết,�dụng�cụ�y�tế�phòng�chống�dịch�Covid-19,…).�Kết�quả�là�đến�thời�điểm�này�
thì�11�huyện,��thị�xã,�thành�phố�đã�tổ�chức�thực�hiện�mô�hình�“cửa�hàng�0�đồng”,�
“chuyến�xe�0�đồng”�và�“quầy�hàng�0�đồng”�với�189�địa�điểm�ở�xã,�phường,�trị�trấn�
trên�địa�bàn tỉnh�trong�đó�tập�trung�chủ�yếu�các�mặt�hàng�thiết�yếu�như:�gạo,�mì�
gói,�rau,�củ�quả,�nước�tương,�dầu�ăn,�hột�gà,�hột�vịt,�khẩu�trang,�quần�áo,…�đã�hỗ�
trợ�trên�159.916�lượt�hộ�dân,�với�giá�trị�trên�15.140�triệu�đồng. 

Bên�cạnh�đó,� với� sự�quan� tâm,� chia� sẻ� hỗ� trợ� của� các�doanh� nghiệp,�mạnh�
thường�quân,�nhà�hảo�tâm�trong�và�ngoài�tỉnh�thông�qua�Ủy�ban�Mặt�trận�Tổ�quốc�
Việt�Nam�tỉnh,�Công�an�tỉnh,�UBND�huyện�đến�thời�điểm�này�đã�hỗ�trợ�cho�trên�
89.779� lượt� hộ� nghèo,� hộ� cận� nghèo,� hộ� khó� khăn,� hộ� gia� đình� sống� tại� nơi� bị�
phong� tỏa,�dụng� cụ� y� tế,…� với� tổng� số� tiền� trên� 53.845� triệu�đồng� (tiền�mặt� và�
hàng�hóa�quy�ra�tiền)�góp�phần�giúp�các�hộ�dân�vượt�qua�khó�khăn,�ổn�định�cuộc�
sống… 

b)�Về�việc� tổ� chức� triển�khai�Nghị�quyết� số�68/NQ-CP�ngày�01/7/2021�của�
Chính� phủ và� Quyết� định� số� 23/2021/QĐ-TTg� ngày� 07/7/2021� của� Thủ� tướng�
Chính�phủ�thực�hiện�một�số�chính�sách�hỗ�trợ�người�lao�động�và�người�sử�dụng�
lao�động�gặp�khó�khăn�do�đại�dịch�COVID-19: 

Mục�tiêu�của�Nghị�quyết�là�hỗ�trợ�cho�người�lao�động�và�người�sử�dụng�lao 
động�gặp�khó�khăn�do�ảnh�hưởng�của�đại�dịch�Covid-19,�góp�phần�phục�hồi�sản�
xuất,�kinh�doanh,�giảm� thiểu�những� tác�động� tiêu� cực� của� đại�dịch,� ổn� định�sản�
xuất,�kinh�doanh,�đảm�bảo�đời�sống�và�an�toàn�cho�người�lao�động. 

Với�tinh�thần�quyết�liệt,�khẩn�trương�trong�triển�khai�thực�hiện�các�chính�sách�
theo�quy� định� tại�Nghị� quyết� số�68/NQ-CP�và�Quyết� định�số� 23/2021/QĐ-TTg. 
Ngày� 19� tháng� 7� năm� 2021,� Ủy� ban� nhân� dân� tỉnh� đã� ban� hành� Kế� hoạch� số�
437/KH-UBND,�trong�đó,�quy�định�cụ�thể�điều�kiện,�phương�thức,�mức�hỗ�trợ�cho�
từng�nhóm�đối� tượng,�đồng� thời�phân�công�cụ�thể�trách�nhiệm�của�các�cơ�quan,�
ban,�ngành,�Ủy�ban�nhân�dân�cấp�huyện�triển�khai�thực�hiện�và�đến�thời�điểm�này�
đạt�được�một�số�kết�quả�sau: 

- Về�lao�động�không�có�giao�kết�hợp�đồng�lao�động�(lao�động�tự�do): 

Đối�với�người�lao�động�tự�do�hiện�nay�đời�sống�rất�khó�khăn,�bị�giảm�sâu�thu�
nhập,�mất�việc�làm...�Lãnh�đạo�Tỉnh�rất�quan�tâm�đến�nhóm�đối�tượng�này�– trước�
nhất�là�người�đang�bán�lẻ�vé�số�lưu�động.�Ngày�19/7/2021,�UBND�tỉnh�có�Công�
văn�số�719/UBND-KGVX�về�việc� thực�hiện�hỗ� trợ�người�bán�lẻ�vé�số� lưu�động�
gặp� khó� khăn� do� dịch� COVID-19� trên� địa� bàn� tỉnh� An� Giang;� mức� hỗ� trợ� là�
1.500.000�đồng/người,�hỗ�trợ�một�lần�bằng�tiền�mặt�từ�nguồn�tài�chính�của�Công�ty�
TNHH�MTV�Xổ�số�Kiến�thiết�An�Giang. 

Đến� nay,� trên� cơ� sở� rà� soát,� thẩm�định� của� các�UBND� cấp� huyện,� Sở�Lao�
động� - TBXH� đã� trình� UBND� tỉnh� quyết� định� phê� duyệt� danh� sách� hỗ� trợ� cho�



 19

người� bán� lẻ� vé� số� lưu� động� trên� địa� bàn� tỉnh� là� 13.978 người� với� số� tiền�
20.967.000.000� đồng,� từ� nguồn� kinh� phí� của� Công� ty�TNHH�MTV�Xổ� số�Kiến�
thiết�An�Giang.�Hiện�nay�Công�ty�Xổ�số�Kiến�thiết�An�Giang�đã�chuyển�kinh�phí�
hỗ�trợ�đến�11/11�huyện,�thị�xã,�thành�phố;�các�địa�phương�đang�tiến�hành�triển�khai�
thực�hiện�chi�hỗ� trợ�cho�người� lao�động� (do�tỉnh�An�Giang�đang� thực�hiện�giãn�
cách� xã�hội� theo�Chỉ� thị�16� của�Thủ� tướng�nên�việc�hỗ� trợ�cho� người� lao� động�
được�triển�khai�từng�bước,�tránh�tập�trung�đông�người�nhằm�đảm�bảo�an�toàn�theo�
quy�định�Phòng,�chống�dịch�COVID-19). 

- Các�nhóm�đối�tượng�lao�động�tự�do�khác: 

Thực�hiện�chỉ�đạo�của�UBND�tỉnh,�Sở�Lao�động�– Thương�binh�và�Xã�hội�đã�
chủ� trì,�phối� hợp�Sở�Tài� chính,�Ủy�ban�Mặt� trận�Tổ�quốc�Việt�Nam� tỉnh�và�các�
ngành�liên�quan�xác�định�đối�tượng,�điều�kiện�hỗ�trợ,�mức�tiền�hỗ�trợ,� tham�mưu�
UBND� tỉnh� ban� hành� chính� sách� hỗ� trợ� từ� nguồn� ngân� sách� địa� phương� và� các�
nguồn�huy�động�hợp�pháp�khác.�Hiện�UBND� tỉnh�đang�xem�xét,�cân�nhắc�thật�kỹ�
để�quyết�định�chính�sách�hỗ�trợ�phù�hợp�đối�với�nhóm�đối�tượng�này� trên�cơ�sở�
tăng�độ�bao�phủ�của�chính�sách�trên�địa�bàn�tỉnh,�đưa�chính�sách�tiếp�cận�đến�được�
các�đối�tượng�thật�sự�bị�khó�khăn�bởi�dịch�bệnh�COVID-19.  

* Đề�nghị�cấp�trên�cần�quan�tâm�đến�chính�sách�hỗ�trợ�công�tác�phòng�chống�
dịch�đối�với�lực�lượng�tham�gia�phòng�chống�dịch�ở�cơ�sở�như�cán�bộ�đoàn�thể�xã�
và�khóm,�ấp.  

Theo�điểm�d,�đ,�khoản�3�điều 2 Nghị quyết 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của 
Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong 
phòng, chống dịch COVID-19 có�quy�định�như�sau: 

“3.�Chế�độ�phụ�cấp�chống�dịch�mức�150.000�đồng/người/ngày�được áp�dụng�
đối�với: 

d)�Người�làm�nhiệm�vụ�kiểm�soát�dịch�bệnh�tại�tổ,�chốt,�đường�mòn,�lối�mở�
trên�toàn�tuyến�biên�giới;�làm�thủ�tục�cho�người�nhập�cảnh�tại�các�cửa�khẩu,�cảng�
biển, 

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”. 

Vì�vậy�nếu�cán�bộ�đoàn�thể�xã�và�khóm,�ấp�làm�các�công�việc�trên�sẽ�được�
chế�độ�phụ�cấp�chống�dịch�COVID-19�với�mức�150.000�đồng/người/ngày. 

5.�Lĩnh�vực�Đất�đai�và�Môi�trường  

* Cử�tri�huyện�Tri�Tôn:�Đề�nghị�có�kế�hoạch�tái�định�cư�cho�người�dân�sống�
khu�vực�kênh�T4�Vĩnh�Lạc�(đường�lên�tập�đoàn�TH�True�milk)�để�có�chỗ�ở�ổn�định�
khi�tập�đoàn�TH�triển�khai�thực�hiện�dự�án. 

Hiện� nay Trung� tâm� Phát� triển� quỹ� đất� huyện� Tri� Tôn� đang� xây� dựng�
phương�án�thu�hồi�đất,�bồi�thường,�hỗ�trợ�của�công�trình�nâng�cấp,�mở�rộng�đường�
kênh T4 (đã�thông�qua�Hội�đồng�bồi�thường,�hỗ�trợ�và�tái�định�cư�của�huyện�Tri�
Tôn�vào�ngày�28�tháng�7�năm�2021)�và�chưa�được�cấp�có�thẩm�quyền�phê�duyệt.� 
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Trình�tự�tổ�chức�bồi�thường,�hỗ�trợ�tái�định�cư�trên�địa�bàn�tỉnh�được�nêu�cụ�
thể�tại�Chương�VI�(từ�điều�39�đến�điều�55)�của�Quyết�định�số�33/2018/QĐ-UBND 
ngày�09� tháng�10�năm�2018�của�Ủy�ban�nhân�dân� tỉnh�An�Giang�ban�hành Quy 
định�về�bồi�thường,�hỗ�trợ�và�tái�định�cư�khi�nhà�nước�thu�hồi�đất�trên�địa�bàn�tỉnh�
An Giang. 

Yêu� cầu�Ủy� ban� nhân� dân� huyện�Tri� Tôn� trong� quá� trình� thẩm�định,� phê�
duyệt�phương�án�hỗ�trợ�tái�định�cư�cần�tham�khảo�ý�kiến,�nguyện�vọng�của�các�hộ�
dân bị�ảnh�hưởng�trực� tiếp�để�có�phương�án�đên�bù,�hỗ� trợ,� tái�định�cư�cho�phù�
hợp,�tránh�phát�sinh�khiếu�nại�về�sau. 

* Cử�tri�thị�xã�Tân�Châu:�Địa�bàn�Vĩnh�Xương�là�biên�giới�phức�tạp�về�phân�
bố�dân�cư�khó�khăn,�qua�thực�trạng�khảo�sát�nhu�cầu�về�đất,�nhà�ở�có trên�khoảng�
300� hộ� dân� thuộc� diện� sạt� lở,� gia� đình� chính� sách,� hộ� nghèo,� cận� nghèo,� khó�
khăn…� vì� vậy� đề�nghị� với�UBND� tỉnh� đầu� tư,� xây� dựng� cụm� tuyến� dân� cư� mới�
nhằm�đáp�ứng�nhu�cầu�về�nhà�ở�để�từ�đó�ổn�định�cuộc�sống,�an�cư�lạc�nghiệp.  

Hiện�nay,�chương�trình�xây�dựng�cụm,�tuyến�dân�cư�vượt�lũ�không�còn�được�
hỗ�trợ�từ�ngân�sách�Trung�ương�mà�phải�thực�hiện�đầu�tư�xây�dựng�từ�nguồn�ngân�
sách�địa�phương�và�các�nguồn�vốn�hợp�pháp�khác.�Trong�tình�hình�ngân�sách�địa�
phương�còn�khó�khăn,�vừa�qua,�nhằm�tranh�thủ�các�nguồn�vốn�hỗ�trợ�đầu�tư�xây�
dựng�cụm,�tuyến,�Sở Kế hoạch và Đầu tư�đã�có�Tờ trình số 156/TTr-SKHĐT ngày 
30�tháng�7�năm�2020� trình�Ủy�ban�nhân�dân�tỉnh�về�việc�giao�kế�hoạch�bổ�sung�
danh�mục�và�vốn�đầu� tư�công� trung�hạn�thuộc�nguồn�vốn�ngân�sách� trung�ương�
giai�đoạn�2016-2020�và�năm�2020�và�được�Ủy�ban�nhân�dân�tỉnh�phê�duyệt�tại�tại�
Quyết�định�số�1809A/QĐ-UBND�ngày�30�tháng�7�năm�2020;�trong�đó,�thị�xã�Tân�
Châu� được�đề�xuất�đầu� tư�xây�dựng:�Tuyến�dân�cư� di�dời khẩn cấp vùng sạt lở 
sông Hậu xã Châu�Phong�với�quy�mô�khoảng�9,07ha�với�khoảng�422�nền.� 

Do�đó,�đề�nghị�Ủy�ban�nhân�dân�thị�xã�Tân�Châu�nghiên�cứu�các�đối�tượng�
phù�hợp�để�bố�trí�vào�tuyến�dân�cư�nêu�trên�nhằm�đảm�bảo�an�toàn�cho�người�và�
tài�sản�của�người�dân. 

* Cử� tri�huyện�Châu�Thành:�Đề� nghị�cơ�quan� chức�năng�kiểm� tra� lò�
giết�mổ�heo�của�ông�Thức�thuộc�ấp�Bình�Phú�II,�xã�Bình�Hòa�vì�cơ�sở�này�
không� đảm�bảo�vệ� sinh�môi� trường,� gây�mùi� hôi� thối,� xả�nước� thải� ra� đen�
kênh�Mương�Út�Xuân.� 

Thanh�tra�Chi�cục�Chăn�nuôi�và�thú�ý� - Sở�Nông�nghiệp�và�Phát�triển�
nông� thôn� có� thành� lập�đoàn� kiểm� tra� định� kỳ� việc chấp�hành�qui�định�pháp�
luật�về�kiểm�dịch,�kiểm�soát�giết�mổ;�kiểm� tra�vệ�sinh� thú�y động�vật,�sản�phẩm�
động� vật theo Quyết�định�số�23/QĐ-CNTY ngày 18/01/2021 của�Chi� cục�Chăn�
nuôi và Thú y,� thành�phần�Đoàn�gồm:�công�chức�thanh�tra�chuyên�ngành� ,�công�
chức�Phòng�Quản�lý�dịch�bệnh�của�Chi�cục�và�cán�bộ�của�Phòng�Cảnh�sát�phòng,�
chống�tội�phạm�về�Môi�trường�– Công�an�tỉnh.�� 

Vào�ngày�21/5/2021,�Đoàn kiểm�tra�việc chấp�hành�qui�định�của pháp�luật�
về�kiểm�dịch,�kiểm�soát�giết�mổ;�kiểm�tra�vệ�sinh�thú�y động�vật,�sản�phẩm�động�
vật của�Chi�cục�Chăn�nuôi�và�Thú�y�tiến�hành�kiểm�tra�định�kỳ�cơ�sở�giết�mổ�gia�
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súc,�gia�cầm�tập�trung�Thuận�Ý;�địa�chỉ:�xã�Bình�Hòa,�huyện�Châu�Thành,�tỉnh�An�
Giang do�ông�Võ�Trí�Thức�làm�chủ�cơ�sở.� 

Kết�quả�kiểm�tra:�Tại�Biên�bản�kiểm�tra�số�04/BBKT-ĐKT�ngày�21/5/2021�
của�Đoàn�kiểm�tra�ghi�nhận�nội�dung�tại�thời�điểm�kiểm�tra�cơ�sở�chấp�hành�tốt�các�
quy�định�của�pháp�luật�về�điều�kiện�vệ�sinh�thú�y,�quy�trình�giết�mổ�động�vật.�Về�
vệ� sinh�môi� trường,�cơ� sở� có� đề� án�bảo� vệ�môi� trường,� tại� thời� điểm�này�Đoàn�
không�ghi�nhận�cơ�sở�xả�nước�thải�ra�môi�trường,�kênh�mương�(có�giám�sát�của�
cán�bộ�phòng�Cảnh�sát�phòng,�chống� tội�phạm�về�môi� trường� – Công�an� tỉnh� là�
thành viên của�Đoàn�kiểm�tra).�Tuy�nhiên,�tại�khu�vực�giết�mổ�và�xung�quanh�chưa�
đảm�bảo�vệ�sinh�(nền�khu�vực�giết�mổ�tại�một�số�nơi�còn�loang�lỗ,�đọng�nước;�các�
vật�dụng,�dụng�cụ�giết�mổ,�chất�đốt�còn�bố�trí�bừa�bải).�Do�đó�Đoàn�đã�tiến�hành�
nhắc�nhở�chủ�cơ�sở�cam�kết��khắc�phục�các�điều�kiện�nêu�trên.�Đến�nay�chủ�cơ�sở�
đã�thực�hiện�cam�kết�qua�sự�giám�sát�của�Trạm�Chăn�nuôi�và�Thú�y�huyện�Châu�
Thành. 

6.�Lĩnh�vực�Điện�- Nước 

* Cử� tri� thị� xã� Tân�Châu:�Đề� nghị�UBND� tỉnh� chỉ� đạo� ngành�chức�năng�
khảo�sát�hạ�thế�đường�điện�bờ�bắc�kinh�huyện�thuộc�ấp�5,�Vĩnh�Xương�nhằm�phục�
vụ�sinh�hoạt�và�sản�xuất�đời�sống�của�người�dân�(Vĩnh�Xương).� 

Theo�báo�cáo�của�Cty�Cổ�phần�Điện�nước�An�Giang,�công�trình�này�đã�giao�
lại�cho�Điện�lực�Tân�Châu�quản�lý.�Ghi�nhận�kiến�nghị�của�cử�tri,�UBND�tỉnh�sẽ�có�
văn�bản�đề�nghị�Cty�Điện�lực�An�Giang�xem�xét�đề�nghị�này.� 

* Để�giúp�cho�việc�sản�xuất�nông�nghiệp�trên�địa�bàn�2�xã�Vĩnh�Xương,�Phú�
Lộc�được�phát�triển�bền�vững�và�giảm�chi�phí�đầu�tư�cho�các�hộ�nông�dân,�đề�nghị�
UBND�tỉnh�chỉ�đạo�ngành�chức�năng�sớm�có�kế�hoạch�đầu�tư�hệ�thống�đường�điện�
dài�hơn�3,2km�để�phục�vụ�cho�nông�dân�trong�việc�tưới�tiêu�sản�xuất�vườn�cây�ăn�
trái. (Vĩnh�Xương). 

Ghi�nhận�kiến�nghị�của�cử�tri,�Cty�Cổ�phần�Điện�nước�An�Giang�sẽ�đưa�vào�
kế�hoạch�triển�khai�thực�hiện�công�trình�này�vào�quý�I�năm�2022. 

- Hiện�nay�giá�điện,�nước�thu�03�mức�(bậc�thang)�từ�50KW�trở�lên�thu�giá�
cao�hơn,�kiến�nghị�các�ngành�chức�năng�có�biện�pháp�để�điều�chỉnh�thu�giá�điện,�
nước�là�qui�định�thành�01�giá�để�giảm�bớt�chi�phí�một�phần�nào�cho�người dân.  

 Ghi�nhận� kiến� nghị�của� cử� tri,� hiện� nay phương� án�về� giá� bán� lẻ� điện� đã�
được� Bộ� Công� Thương� xây� dựng� hoàn� chỉnh� dự� thảo� và� đang� chờ� Thủ� tướng�
Chính�phủ�xem�xét,�quyết�định.� 

7.�Lĩnh�chính�sách,�việc�làm�và�lĩnh�vực�khác 

- Cử�tri huyện Phú�Tân:�Đề�nghị�UBND�tỉnh�nghiên�cứu,�xem�xét�thêm�01�
định�suất� làm�công� tác�khối�vận� ở�xã,� phường,� thị� trấn�để�chia� sẻ�bớt�công�
việc�cho�đồng�chí�Phó�Chủ�tịch�MTTQ�cấp�xã,�hiện�nay�đang�quá�tải . 

Thực�hiện�chủ�trương�của�Đảng�và�quy�định�của�Chính�phủ�trong�việc�tinh 
giản� biên� chế,� giảm� mạnh� số� lượng� người� hoạt� động� không� chuyên� trách� tăng�
cường�kiêm�nhiệm,�phân�công�sắp�xếp�bố�trí�lại�nhiệm�vụ,�Hội�đồng�nhân�dân�tỉnh�
ban�hành�Nghị�quyết�số�12/2020/NQ-HĐND,�ngày�10/7/2020�quy�định�số�lượng,�



 22

chức�danh�và�một�số�chính�sách�đối�với�người�hoạt�động�không�chuyên�trách�ở�xã,�
phường,�thị�trấn và�ấp,�khóm�trên�địa�bàn�tỉnh�An�Giang.  

Theo�nội�dung�của�Nghị�quyết�đã�có�bố� trí�chức�danh�”Phụ�trách�công�tác�
xây�dựng�Đảng”�thực�hiện�“nhiệm vụ tổng hợp hoạt�động công tác dân vận của hệ 
thống chính trị ở cấp xã”.�Đồng�thời�nếu�khối�lượng�công�việc�nhiều,�cần�hỗ�trợ�bổ�
sung�thêm�nhân�sự�theo�dõi�phụ�trách�thì�Nghị�quyết�cũng�quy�định�rõ� “theo�yêu�
cầu�nhiệm�vụ�của�công�việc�một�chức�danh�có�thể�bố�trí�hai�người�đảm�nhiệm”. 

* Cử�tri� thị�xã�Tân�Châu:�Đề�nghị�UBND�tỉnh�quan�tâm�thực�hiện�cơ�chế�
chính� sách� tiền� phụ� cấp� lương�đối� với�những�người�công� tác� ở�ấp� (khóm),� kiến 
nghị�nên�cho�hưởng�theo�bằng�cấp�như�cán�bộ�bán�chuyên�trách�của�xã,�vì�hiện�
nay�công�việc�nhiều�nhưng�phụ�cấp�thấp�nên�ảnh�hưởng�đời�sống�một�bộ�phận�cán�
bộ�ấp�còn�gặp�khó�khăn�trong�sinh�hoạt.  

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�tại�
cấp�xã�và�ấp�khóm;�trên�cơ�sở�nguồn�kinh�phí�tiết�kiệm�do�tinh�giảm�số�lượng�theo�
quy�định,�xây�dựng�chế�độ,�chính� sách�mới�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�
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”. 
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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�cấp�xã�và�
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�huyện�An Phú: Đề�nghị�tỉnh�trang�bị�cho�huyện�An�Phú�01�xe�phòng 
cháy chữa�cháy. 

 Công�tác�phòng�cháy,�chữa�cháy�được�Chính�phủ�giao�cho�Bộ�Công�an�thực�
hiện�theo�quy�định�của�Luật�Phòng�cháy�và�chữa�cháy�ngày�29/6/2001;�Luật�sửa�
đổi,� bổ� sung�một� số� điều� của� Luật� Phòng� cháy� và� chữa� cháy� ngày� 22/11/2013;�
trong�đó,�tổ�chức�bộ�máy�của�Bộ�Công�an�có�Cục�Cảnh�sát�phòng�cháy,�chữa�cháy�
và�cứu�nạn�cứu�hộ�trực�thuộc�Bộ;�tổ�chức�bộ�máy�của�lực�lượng�Cảnh�sát�phòng�
cháy,�chữa�cháy�và�cứu�nạn�cứu�hộ�(viết�tắt�là�PCCC�và�CNCH)�Công�an�tỉnh�An�
Giang�được�thực�hiện�theo�Quyết�định�số�2413/QĐ-BCA�ngày�09/4/2019�của�Bộ�
Công� an� quy� định� về� chức� năng,� nhiệm� vụ,� quyền� hạn� và� tổ� chức� bộ�máy� của�
Phòng�Cảnh�sát�PCCC�và�CNCH�Công�an�các�tỉnh,� thành�phố� trực� thuộc�Trung�
ương.� 

Theo�đó,�Phòng�Cảnh�sát�PCCC�và�CNCH�Công�an�tỉnh�An�Giang�có�Đội�
Chữa�cháy�và�cứu�nạn,�cứu�hộ�khu�vực�Châu�Đốc�phụ�trách�chữa�cháy�và�cứu�nạn,�
cứu�hộ�tại�địa�bàn�TP. Châu�Đốc�và�huyện�An�Phú,�vì�vậy�Công�an�tỉnh�không�thể�
trang�bị�xe�chữa�cháy�cho�huyện�An�Phú�như�đề�xuất.  

Trên�là�báo�cáo�tổng�hợp�trả�lời�ý�kiến,�kiến�nghị�của�cử�tri�trước�kỳ�họp�lần�
thứ�3 HĐND�tỉnh�khóa�X,�nhiệm�kỳ�2021-2026./. 
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