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Căn cứ Báo cáo tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp cuối năm 

2021 HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 (Báo cáo số 435/BC-MTTQ-BTT 

ngày 15/10/2021 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 Tri Tôn, Chợ Mới, Thoại Sơn, An Phú, Châu Phú: Tiếp tục đề nghị các 

ngành chức năng của tỉnh có biệp pháp bình ổn giá các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, 

vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi 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,…(Ví dụ như phân đạm giá từ 500.000đ tăng lên 850.000đ, DAP giá từ 700.000 tăng 

lên 1.300.000đ), trong khi giá các mặt hàng nông sản thấp, rất khó tìm đầu ra như lúa, 

chanh, mít, xoài… (Ví dụ: Lúa giá từ 5.200đ/ký thì bị tụt giá còn 4.000đ/ký các thương 

lái tự hạ giá, người sản xuất phải bán giá thấp để kịp trả vốn vay Ngân hàng …). 

Kiến nghị chính quyền các cấp cần có giải pháp hữu hiệu giúp ổn định giá cả để 

người dân an tâm sản xuất có lãi ổn định đời sống, đồng thời tăng cường công tác 

kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện việc niêm yết giá, tăng giá 

không đúng quy định đối với các cơ sở mua bán vật tư phục vụ cho sản xuất nông 

nghiệp (Cử tri đã có kiến nghị trước đây nhưng tình hình giá cả vẫn chưa ổn định và 

tiếp tục tăng). 

Theo báo cáo của Bộ Công Thương và Bộ NN&PTNT thì nguyên nhân chính 

dẫn đến giá phân bón tăng cao như hiện nay là do: “chi phí nguyên liệu nhập khẩu để 

sản xuất phân bón tăng rất cao như: lưu huỳnh tăng 170%, axit sunphuric tăng 130-

140%, amoniac tăng gấp 2 lần,…so với đầu năm; chi phí dịch vụ logictics, chi phí vận 

chuyển trong nước và thế giới tăng cao, nhất là cước tàu biển; Bên cạnh đó, sự khan 

hiếm về nguyên liệu sản xuất phân bón do nguồn cung nhập khẩu từ Trung Quốc và 

Hàn Quốc vào Việt Nam bị hạn chế, đặc biệt là sản lượng Urea của Trung Quốc nhập 

khẩu bị giảm mạnh, một số nhà máy sản xuất phân bón công suất lớn của Trung Quốc 

cũng bị đóng cửa do dịch bệnh Covid-19 tái bùng phát, khiến sản lượng cung ứng 

ngày càng hạn chế cũng là nguyên nhân làm giá phân bón tăng cao, gây ảnh hưởng 

đến đời sống và việc tái sản xuất của bà con nông dân”.  

Từ những nguyên nhân nêu trên, cho thấy giá cả vật tư đầu vào cho sản xuất 

nông nghiệp tăng là ảnh hưởng chung của cả nước, không chỉ riêng của tỉnh An 

Giang. Qua đó, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh An Giang cũng đã nhiều lần kiến nghị 

Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp, Chính phủ có giải pháp để bình ổn giá vật tư nông 

nghiệp (VTNN) cũng như tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực 
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như: VTNN kém chất lượng, hàng gian, hàng giả, vi phạm các quy định về giá… 

Song song đó, UBND tỉnh An Giang đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp & PTNT phối hợp 

với Sở Công thương và các đơn vị lên quan tăng cường thanh kiểm tra, xử lý các vi 

phạm trên địa bàn, đồng thời, chỉ đạo các Sở, ngành chức năng tìm đầu ra các giải 

pháp, cũng như tiếp tục kiến nghị với Trung ương để phần nào giúp cho ổn định giá 

cả vật tư đầu vào giúp cho người dân an tâm sản xuất có lãi. 

- Cử tri thị trấn Núi Sập - Thoại Sơn: Đề nghị các ngành chức năng của tỉnh có 

giải pháp ổn định giống lúa khi chuyển đổi giống chất lượng cao và giá lúa sau thu 

hoạch, vì hằng năm giống lúa trong tỉnh thật sự chưa được ổn định, giống lúa có chất 

lượng cao cần nhân rộng và bao tiêu sản phẩm khi phát động nhân dân trồng giống 

mới, xoá giống kém chất lượng và nâng cao thu nhập. 

Thông qua chương trình khuyến nông tại các địa phương, Ngành nông nghiệp 

luôn khuyến cáo nông dân chọn giống lúa chất lượng cao: OM5451, Jasmine, Đài 

Thơm 8, OM18,... để sản xuất và theo nhu cầu của thị trường, của doanh nghiệp để 

nâng cao thu nhập cho người nông dân. 

Hiện nay, Ngành nông nghiệp đang mời gọi và liên kết với các doanh nghiệp: 

Tập đoàn Lộc Trời, Công ty Tấn Vương, Tập Đòan Tân Long,...vv để tiêu thụ lúa cho 

nông dân tại các huyện, triển khai ngay từ đầu vụ, giúp nông dân chủ động chọn giống 

ngay từ đầu vụ để sản xuất và biết được khả năng giá cả tiêu thụ vào cuối vụ. Hiện 

doanh nghiệp tập trung tiêu thụ các giống lúa chất lượng cao: OM5451, OM18, Đài 

Thơm 8, .... Trong cơ cấu giống lúa của tỉnh hiện nay nông dân sử dụng giống lúa chất 

lượng cao để canh tác chiếm khoảng 70%. 

  - Cử tri Châu Phú: Kiến nghị tỉnh có những giải pháp khôi phục sản xuất, kinh 

doanh để ổn định đời sống kinh tế, góp phần giảm gánh nặng An sinh xã hội của Nhà 

nước; quan tâm thực hiện việc bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản.  

Sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội ở mức độ khác nhau để tập trung cho 

công tác phòng chống dịch bệnh, kinh tế tỉnh An Giang tăng trưởng chậm lại. Trước 

tình hình đó, Lãnh đạo Tỉnh nhận thấy rằng việc mở cửa khôi phục các hoạt động sản 

xuất, kinh doanh để từng bước phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội là yêu cầu rất 

cấp bách. Ngày 16 tháng 11 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch 

692/KH-UBND phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện phòng, chống 

dịch COVID-19 tỉnh An Giang. Trước mắt, tập trung thực hiện một số giải pháp sau: 

Kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện phòng, chống 

dịch COVID-19 tỉnh An Giang đã đề ra mục tiêu và 14 nhiệm vụ tương ứng với 14 

lĩnh vực để phục hồi, phát triển kinh tế và các giải pháp kèm theo. Tương ứng với 

từng nhiệm vụ và giải pháp đó có sự phân công trách nhiệm duy nhất cho 01 cơ quan 

chủ trì xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm toàn 

diện trước Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đối với những nội dung do mình phụ trách, 

cụ thể bao gồm các lĩnh vực sau: (1) Y tế; (2) công nghệ thông tin và truyền thông; (3) 

giao thông vận tải; (4) sản xuất nông nghiệp; (5) sản xuất công nghiệp trong và ngoài 

khu công nghiệp, các khu chức năng của khu kinh tế; (6) thương mại – dịch vụ, bao 

gồm Thương mại nội địa và Xuất khẩu, thương mại biên giới; (7) du lịch; (8) đầu tư 

gồm đầu tư công, đầu tư kinh doanh ngoài ngân sách và hỗ trợ doanh nghiệp; (9) tài 

chính - tín dụng - thuế; (10) khoa học và công nghệ; (11)  an sinh xã hội; (12) quản lý 

nhà nước; (13) đối ngoại và (14) an ninh trật tự. Đồng thời, kèm theo Phụ lục quy 
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định khung về các biện pháp áp dụng theo cấp độ dịch đối với các hoạt động kinh tế 

và đi lại của người dân trên địa bàn tỉnh. 

Ngoài ra, Kế hoạch số 692/KH-UBND đặt dưới sự chỉ đạo toàn diện, xuyên 

suốt của Ban Chỉ đạo phục hồi, phát triển kinh tế và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh 

An Giang, từng Sở, Ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm 

xây dựng Kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội chi tiết cho từng ngành, lĩnh 

vực được phân công với mục tiêu, giải pháp cụ thể, đồng thời lồng ghép nội dung 

kiểm tra, giám sát và báo cáo tiến độ định kỳ hàng tháng kết quả thực hiện về Ban Chỉ 

đạo (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Lĩnh vực Xây dựng cơ bản - Giao thông nông thôn. 

- Cử tri huyện Tri Tôn: Đề nghị đầu tư xây dựng thêm hệ thống cống thoát lũ 

núi trên tuyến đường 955B từ cổng chùa Sà Lôn đến Trạm Bơm (cử tri xã Lương Phi); 

sớm thi công công trình thoát nước lũ Núi Dài khu vực khóm An Bình từ Ðại đội 3 

đến Chùa Sộp Gia. Vì hiện nay vào mùa mưa nước tràn lên mặt đường 955B gây khó 

khăn cho việc lưu thông và làm hư hỏng mặt đường (Cử tri thị trấn Ba Chúc). 

Theo báo cáo của UBND huyện Tri Tôn, hiện trạng tuyến đường Tỉnh lộ 955B 

từ cổng chùa Sà Lôn đến Trạm Bơm và Núi Dài khu vực khóm An Bình từ Ðại đội 3 

đến Chùa Sộp Gia, thì hệ thống cống thoát lũ núi tuyến đường Tỉnh lộ 955B không 

đảm bảo, vào mùa mưa hệ thống lũ núi đổ xuống thoát không kịp nước tràn qua tuyến 

đường Tỉnh lộ 955B làm hư hỏng mặt đường, ảnh hưởng đến việc giao thông của 

người dân trong và ngoài khu vực. Hiện nay, Sở Giao thông vận tải đang thực hiện cải 

tạo nâng cấp một số đoạn hư hỏng trên tuyến đường Tỉnh lộ 955B.    

Nghi nhận kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải khảo sát 

làm việc với UBND huyện Tri Tôn và các đơn vị liên quan, báo cáo, đề xuất UBND 

tỉnh xem xét giải quyết. 

Đường tỉnh lộ 945 đã được giải phóng mặt bằng để đầu tư nâng cấp nhưng hiện 

nay hư hỏng đi lại khó khăn, cử tri mong muốn sớm thi công để thuận lợi cho việc vận 

chuyển hàng hóa và đi lại của bà con nông dân (Cử tri xã Tà Đảnh).  

 Dự án Nâng cấp tuyến đường liên tỉnh nối từ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang 

qua khu vực tứ giác Long Xuyên nối với huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang (ĐT.945) 

đoạn từ điểm giao với đường tỉnh 941 đến cuối tuyến (giáp ranh với huyện Hòn Đất 

tỉnh Kiên Giang) thuộc địa bàn huyện Tri Tôn (xã Tà Đảnh và thị trấn Cô Tô) hiện 

nay đang triển khai thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, dự kiến đến đầu quý II năm 

2022 sẽ tổ chức thi công.  

- Cử tri Châu Phú: Kiến nghị tỉnh cần đẩy nhanh tiến độ khắc phục các đoạn 

đường sạt lở trên địa bàn tỉnh.  

Vừa qua, trên địa bàn tỉnh An Giang đã xảy ra các vụ sạt lở, làm ảnh hưởng đến 

an toàn giao thông đường bộ trên một số tuyến. Đối với hệ thống Đường tỉnh có 04 vị 

trí nằm trên các tuyến ĐT946, ĐT943 và ĐT957. Trong đó, có 3 vị trí đã khắc phục 

xong và nối lại hoạt động giao thông bình thường. Còn lại 01 vị trí tại ấp An Thạnh, 

thị trấn An Phú, huyện An Phú (ảnh hưởng ĐT957) dự kiến khắc phục hoàn thành 

trước ngày 31/12/2021.  
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Đối với hệ thống đường giao thông nông thôn thuộc thẩm quyền quản lý và bảo 

trì của UBND cấp huyện. Sở Giao thông vận tải sẽ phối hợp với chính quyền địa 

phương và các ngành có liên quan tìm giải pháp sớm khắc phục.  

- Cử tri Chợ Mới: Tình trạng sạt lở ở các đoạn đường giao thông nông thôn hiện 

nay xảy ra nhiều nơi trên địa bàn huyện ảnh hưởng đến nơi ở và giao thông, cũng như 

sinh hoạt, vận chuyển hàng hóa của người dân. Đề nghị tỉnh sớm có khảo sát và có 

giải pháp khắc phục các đoạn đường bị sạt lở, cũng như nâng cấp, mở rộng đường 

giao thông nội đồng để đảm bảo an toàn giao thông và thuận lợi cho người dân vận 

chuyển hàng hóa. Đồng thời xây dựng mới các cụm, tuyến dân cư để di dời người dân 

vùng sạt lở đến nơi ở an toàn, ổn định cuộc sống.  

Theo phân cấp, hệ thống đường giao thông nông thôn thuộc thẩm quyền quản lý 

và bảo trì của UBND cấp huyện. Hiện nay, huyện Chợ Mới đang được chọn ưu tiên 

đầu tư kết cấu hạ tầng để được công nhận là huyện nông thôn mới. Vì vậy, địa 

phương nên tranh thủ các nguồn vốn của Chương trình mục tiêu Quốc gia nông thôn 

mới để thực hiện, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại về người và tài sản do 

các vụ sạt lở gây ra. 

3. Lĩnh vực quản lý nhà nước 

- Xây dựng cơ bản: Cử tri huyện Tri Tôn đề nghị tỉnh bổ sung thêm các chính 

sách hỗ trợ cho xã xây dựng Nông thôn mới nâng cao.  

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 (dự thảo 

Quyết định) của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng 

nông thôn mới, có nội dung hỗ trợ một phần kinh phí vốn đầu tư phát triển từ ngân 

sách trung ương. Để hỗ trợ cho các xã duy trì nâng chất, thực hiện bộ tiêu chí xã nông 

thôn mới nâng cao. Sau khi Trung ương ban hành chính thức, UBND tỉnh giao Sở 

Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên 

quan tham mưu UBND tỉnh phân bổ theo quy định. 

Bên cạnh đó, UBND huyện Tri Tôn cần tăng cường công chỉ đạo các ban 

ngành, đoàn thể cấp huyện và các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-

2020, và nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025 xây dựng tiêu chí theo hướng 

bền vững trong giai đoạn 2021-2025, phấn đấu đạt chuẩn bộ tiêu chí xã nông thôn mới 

nâng cao theo quy định; tránh tình trạng trông chờ vào ngân sách nhà nước kế hoạch 

vận động, tuyên truyền, huy động sự tham gia của người dân, xây dựng các giải pháp 

thực hiện, nhất là các tiêu chí không bền vững như thu nhập, hộ nghèo, cảnh quan, 

môi trường, an ninh trật tư... qua đó, sẽ giúp tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các 

tiêu chí. 

- Lao động, việc làm; Cử tri Phú Tân đề nghị sớm có giải pháp tạo công ăn 

việc làm kịp thời cho lao động ngoài tỉnh trở về địa phương do ảnh hưởng 

dịch Covid-19.  

Ngày 16 tháng 11 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch 

692/KH-UBND về phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện phòng, 

chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang. Kế hoạch đã đề ra mục tiêu và 14 nhiệm vụ 

tương ứng với 14 lĩnh vực để phục hồi, phát triển kinh tế và các giải pháp kèm theo, 

trong đó có việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, tạo việc làm cho người lao 

động với các nhóm giải pháp sau: 
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- Về nhóm giải pháp tạo việc làm tại chỗ ổn định, nâng cao thu nhập cho người 

lao động. 

Các địa phương cần duy trì và phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, 

làng nghề truyền thống thu hút lao động tại chỗ; đồng thời quan tâm việc hình thành 

và phát triển các ngành nghề mới, làng nghề mới. Việc phát triển các ngành nghề mới 

ngoài lĩnh vực nông nghiệp, không những tạo thêm việc làm cho lao động nông thôn 

mà còn góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động tại địa phương. 

Cho vay ưu đãi đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh 

doanh và người lao động, cho vay khởi nghiệp đối với lao động là thanh niên. Thực 

hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ vốn vay giải quyết việc làm cho người lao động; 

đổi mới, tạo cơ chế thông thoáng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các dự án sản 

xuất, kinh doanh được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để tăng gia sản xuất, tạo việc 

làm cho người lao động và tự tạo việc cho bản thân. 

Tăng cường mời gọi đầu tư từ các tập đoàn, các công ty lớn; hỗ trợ phát triển 

một số doanh nghiệp có quy mô lớn, có sử dụng nhiều lao động; mở rộng và phát triển 

công nghiệp, các khu công nghiệp và các cụm công nghiệp hiện có; khuyến khích 

phát triển sản xuất kinh doanh nhằm tạo việc làm mới và tăng thêm thu nhập cho 

người lao động trên địa bàn tỉnh. 

- Nhóm giải pháp khuyến khích lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp 

đồng tại các thị trường có thu nhập cao. 

Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND 

ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ người lao 

động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh 

An Giang; Kế hoạch số 186/KH-UBND ngày 12/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

triển khai công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai 

đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh An Giang. 

Các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch đưa lao động đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng và mạnh dạn giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể đến từng ấp, khóm, 

xã, phường, thị trấn để triển khai thực hiện. 

- Nhóm giải pháp hỗ trợ phát triển thị trường lao động 

Thường xuyên thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, thông tin cho người lao 

động về thị trường lao động, cơ hội việc làm, chính sách hỗ trợ tạo việc làm,… tuyên 

truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như tổ chức tư vấn tập trung, sinh 

hoạt chuyên đề, phát hành các tờ rơi, tờ bướm,… thông qua phương thức truyền thông 

thế hệ mới như: website, zalo, facebook,… để tăng cường khả năng tiếp cận của người 

dân về các chủ trương, chính sách, quyền lợi,…khi tham gia thị trường lao động. 

Tăng cường kết nối các Phiên giao dịch việc làm trực tuyến giữa các tỉnh Đồng 

bằng sông Cửu Long với các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nhằm giúp 

người lao động và doanh nghiệp rút ngắn thời gian tìm kiếm việc làm và tuyển dụng 

lao động. 

Tăng tần suất và chất lượng phiên giao dịch việc làm (được tổ chức định kỳ vào 

ngày 10 hằng tháng tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh) và tổ chức lưu động tại các 

địa phương trên địa bàn tỉnh; qua đó, tạo cơ hội cho người lao động, người sử dụng 

lao động và các cơ sở đào tạo tiếp cận về thông tin thị trường đầy đủ hơn.  
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Tăng cường công tác hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng lao động qua nhiều kênh 

khác nhau như: đăng tải thông tin nhu cầu tuyển lao động của các doanh nghiệp trên 

website của Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh, tạo cầu nối gắn kết giữa người lao 

động với người sử dụng lao động… nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh 

nghiệp tham gia tuyển dụng lao động, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp đồng thời 

tạo điều kiện để người lao động nghỉ việc trong thời gian vừa qua có điều kiện trở lại 

thị trường lao động. 

Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống dịch vụ việc làm; khuyến khích 

doanh nghiệp tham gia hoạt động dịch vụ việc làm trên địa bàn tỉnh, từ đó nâng cao 

hiệu quả kết nối cung, cầu lao động. 

- Cử tri Long Xuyên: Đề nghị đẩy nhanh tiến độ cấp phát căn cước công dân vì 

có những công dân đã làm thẻ hơn 6 tháng vẫn chưa được cấp. Cử tri Tân Châu: 

Thời gian qua ngành Công an thực hiện việc cấp Căn cước công dân cho người dân 

rất nhiều. Nhưng thời gian trả CCCD cho người dân thì rất lâu có trường hợp làm 

gần 04 tháng mà vẫn chưa nhận được căn cước. Mặt khác, ngành Bưu điện đã nhận 

của người dân 25.000đ/01giấy (chi phí nhận và phát CCCD cho người dân) nhưng 

đến nay vẫn không thấy phát. Có trường hợp bưu điện không đến phát tại nhà mà 

điện thoại kêu người dân ra Bưu cục nhận hoặc đưa chuyền tay cho 01 cá nhân khác 

đi phát thay rồi người này nhận thêm của người dân từ 5.000 - 20.000đ /01giấy. Đề 

nghị lãnh đạo ngành Công an và Bưu điện xem xét lại vấn đề này. Kiến nghị ngành 

Công an có giải pháp tiếp công dân thực hiện các giao dịch hành chính như làm giấy 

tờ (CCCD, hộ khẩu..v.v); cấp đổi giấy xe..v.v. hiện nay tạm ngưng do phòng chống 

dịch bệnh, đều này là cần thiết những cũng gây khó khăn cho người dân… cần có giải 

pháp phù hợp hơn.  

- Điều 25 Luật CCCD quy định thời hạn trả thẻ CCCD như sau:    

+ Tại thành phố, thị xã không quá 07 ngày làm việc đối với trường hợp cấp mới 

và đổi; không quá 15 ngày làm việc đối với trường hợp cấp lại; 

+ Tại các huyện miền núi vùng cao, biên giới, hải đảo không quá 20 ngày làm 

việc đối với tất cả các trường hợp; 

+ Tại các khu vực còn lại không quá 15 ngày làm việc đối với tất cả các trường 

hợp. 

- Thời gian qua, việc trả thẻ CCCD có chậm hơn so với quy định là do:  

+ Đại dịch Covid-19 bùng phát đã làm ảnh hưởng đến ngành sản xuất chíp điện 

tử của nhiều nước, việc sản xuất chíp điện tử bị ngưng hoặc chậm so với yêu cầu, 

trong khi Việt Nam phải nhập khẩu chíp điện tử từ nước ngoài. Từ đó đã ảnh hưởng 

đến tiến độ sản xuất phôi thẻ CCCD gắn chíp điện tử.   

+ Thời gian vừa qua, do số lượng người làm CCCD trong toàn quốc quá lớn, cả 

nước có hơn 50 triệu hồ sơ đề nghị cấp CCCD gắn chíp điện tử dẫn đến việc in, cấp 

thẻ CCCD để trả cho công dân còn chậm so với quy định (Công an địa phương chỉ thu 

nhận hồ sơ, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH - Bộ Công an in, gửi về địa phương phát 

thẻ CCCD cho công dân).      

+ Một số hồ sơ đề nghị cấp CCCD của công dân thiếu thông tin hoặc thông tin 

chưa chính xác, đồng bộ với hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phải xác 
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minh, thu thập, điều chỉnh thông tin cho đồng bộ với hệ thống Cục Cảnh sát QLHC về 

TTXH mới cấp CCCD.     

+ Ngoài ra, những công dân nhận thẻ CCCD qua đường Bưu điện phải mất 

thêm thời gian Bưu điện nhận từ Công an và giao bưu tá chuyển đến nhà công dân. 

Tuy nhiên, việc chậm trả thẻ CCCD cũng không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của 

công dân, vì công dân vẫn có thể sử dụng giấy Chứng minh nhân dân cũ để thực hiện 

các giao dịch dân sự (trừ trường hợp chưa có Chứng minh nhân dân hoặc có nhưng bị 

mất).    

* Đối với kiến nghị về cước phí gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh. 

- Tháng 3 tháng 2021, CATX.Tân Châu bố trí 02 trạm thu nhận hồ sơ cấp 

CCCD lưu động tại các phường, xã trên địa bàn và có hợp đồng thoả thuận với Bưu 

điện TX.Tân Châu về chuyển phát nhanh thẻ CCCD khi công dân có nhu cầu, với 

mức giá là 25.000 đ/01thẻ (trong tỉnh), 45.000 đ/01 thẻ (ngoài tỉnh).  

- Về thu phí trả thẻ CCCD: Bưu điện TX.Tân Châu thực hiện thu đúng theo 

bảng giá cước của Bưu điện tỉnh ban hành. Bưu điện TX.Tân Châu không có chủ 

trương, quy định thu thêm tiền của công dân (có thể có trường hợp cộng tác viên đi 

phát thay tự ý thu thêm tiền trái quy định).  

* Giải pháp thực hiện trong thời gian tới 

- Đối với công tác cấp CCCD:  

+ Công an tỉnh đã triển khai thu nhận hồ sơ cấp CCCD từ ngày 09/11/2021.  

+ Công an tỉnh sẽ kiến nghị về Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 

hội, Bộ Công an sớm sản xuất, in trả thẻ CCCD cho công dân.   

+ Tăng cường chỉ đạo lực lượng Công an tập trung cập nhật, điều chỉnh, bổ 

sung thông tin công dân đối với các trường hợp đã thu nhận hồ sơ cấp CCCD nhưng 

còn thiếu hoặc sai lệch thông tin để đảm bảo dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống” và nhanh 

chóng truyền dữ liệu về Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội để in, trả 

thẻ CCCD cho công dân.  

+ Đề nghị Bưu điện tỉnh nói chung và Bưu điện TX.Tân Châu nói riêng chấn 

chỉnh công tác chuyển trả thẻ CCCD và khẩn trương trả thẻ cho công dân sau khi đã 

tiếp nhận.  

- Đối với công tác đăng ký xe: Công an tỉnh đã triển khai đăng ký xe ô tô từ 

ngày 18/10/2021; dự kiến, ngày 29/11/2021 sẽ triển khai đăng ký xe mô tô trở lại trên 

địa bàn tỉnh.  

- Đối với công tác đăng ký cư trú: Thời gian qua, do thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19, nhất là việc thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn 

tỉnh theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, một số địa phương đã tạm 

ngưng tiếp dân giải quyết các thủ tục về cư trú nhưng vẫn tiếp nhận giải quyết trên 

Cổng dịch vụ công quốc gia, hiện nay Công an các địa phương đã tiếp dân trở lại bình 

thường để giải quyết các thủ tục hành chính về đăng ký cư trú.  

+ Cử tri Châu Phú: Cần tăng cường việc cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp. 
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Hiện nay, Bộ thủ tục hành chính được quy định theo quy định của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường tại Quyết định số 1686/QĐ-BTNMT ngày 30/8/2021 thì thủ 

tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp (lần đầu) gồm có các loại 

giấy tờ như: Đơn đăng ký, cấp giấy chứng nhận; các loại giấy tờ về quyền sử dụng 

đất; chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm 

nghĩa vụ tài chính về đất đai (nếu có), thời gian thực hiện là không quá 30 ngày. Cho 

nên việc giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp được 

thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định nêu trên. 

Tuy nhiên, vướng mắc hiện nay trong vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất nông nghiệp là buộc phải có xác nhận người trực tiếp sản xuất nông nghiệp 

theo quy định tại Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường. Việc này UBND tỉnh đã có Báo cáo số 278/BC-UBND ngày 

27/5/2021 kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét bỏ quy định xác nhận trực 

tiếp sản xuất nông nghiệp để rút ngắn thời gian, thành phần hồ sơ giải quyết thủ tục 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho người dân. 

4. Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo 

- Cử tri Long Xuyên, Chợ Mới: Việc học sinh học online tại nhà đối với các cấp 

học để đảm bảo phòng, chống dịch đến nay đã đi vào nền nếp, tuy nhiên một số gia 

đình gặp khó khăn trong việc hỗ trợ con em mình như quay video nộp bài cho giáo 

viên (kỹ năng đọc hiểu môn tiếng Anh), hỗ trợ ghi hình bài học thể dục cho con…vì 

phải đi làm thường xuyên, vì thiếu hiểu biết trong ứng dụng công nghệ; một số phụ 

huynh lo cho con em mình tiếp xúc với máy tính, điện thoại nhiều quá ảnh hưởng đến 

sức khỏe; ... Cho nên, đề xuất ngành giáo dục nên xem xét, tính toán lại cho việc học 

phù hợp hơn, thông dụng hơn đối với từng hộ gia đình, cũng như giảm thời gian học 

sinh tiếp xúc với máy tính, điện thoại quá nhiều.  

* Việc phụ huynh phải hỗ trợ con em mình như quay video nộp bài cho giáo viên 

(kỹ năng đọc hiểu môn tiếng Anh), hỗ trợ ghi hình bài học thể dục:  

Việc kiểm tra đánh giá được ngành GDĐT hướng dẫn triển khai đa dạng với 

nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị và hoàn cảnh của 

học sinh như: hỏi - đáp, viết; đánh giá qua hồ sơ học tập, vở hoặc sản phẩm học tập; 

đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập, nghiên cứu 

khoa học kĩ thuật, báo cáo kết quả thực hành, thí nghiệm; đánh giá qua bài thuyết 

trình về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập... đảm bảo đáp ứng với yêu cầu cần đạt 

của chương trình môn học. 

+ Đối với môn tiếng Anh ngoài các hình thức nêu trên giáo viên có thể thực hiện 

kiểm tra kỹ năng nói của học sinh bằng việc yêu cầu học sinh trình bày kỹ năng nói và 

ghi âm lại, gửi cho giáo viên nhận xét, đánh giá (vì thời gian tương tác trực tiếp của 

giáo viên và học sinh không đủ để thực hiện cho từng học sinh trong quá trình lên 

lớp); việc ghi âm này chỉ giao động thời gian từ 02 đến 04 phút, không yêu cầu cao về 

kỹ thuật, hầu như tất cả các điện thoại hoặc các thiết bị mà học sinh sử dụng để học 

trực tuyến đều có chức năng ghi âm và học sinh đều có thể tự thực hiện dưới sự 

hướng dẫn của giáo viên, không đòi hỏi sự hỗ trợ từ phụ huynh, trong một học kỳ, học 

sinh thực hiện hình thức này từ 01-02 lần. 

+ Đối với môn Giáo dục thể chất cũng đa dang hình thức kiểm tra. Bên cạnh, 

trong quá trình dạy học, học sinh mở camera và thực hiện động tác trực tiếp trong giờ 
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học hoặc ghi hình động tác. Trường hợp học sinh không thể bật camera hoặc không 

thể ghi hình, giáo viên yêu cầu học sinh trình bày, mô tả kĩ thuật động tác. Giáo viên 

căn cứ vào mức độ trình bày mà đánh giá.  

* Việc xem xét, tính toán lại cho việc học phù hợp hơn, thông dụng hơn đối với 

từng hộ gia đình, cũng như giảm thời gian học sinh tiếp xúc với máy tính, điện thoại 

quá nhiều 

Trong thời gian qua, ngành GDĐT không ngừng nghiên cứu, hướng dẫn, tập 

huấn cho giáo viên, học sinh đổi mới cách dạy, cách học nhằm kịp thời khắc phục 

những hạn chế trong việc học trực tuyến; đã thực hiện điều chỉnh thời gian dạy học 

của 1 tiết, tăng thời lượng giải lao giữa hai tiết học liên tiếp, sắp xếp thời khóa biểu 

hợp lý giữa các môn để tránh gây áp lực cho học sinh; giới hạn số tiết dạy học trong 

tuần....  

Trong thời gian tới, khi học sinh được tiêm vắc xin, ngành sẽ trình UBND tỉnh 

phê duyệt kế hoạch hoạt động giáo dục, theo đó sẽ chuyển đổi sang hình thức dạy học 

vừa trực tuyến, vừa trực tiếp hoặc trực tiếp hoàn toàn nhằm hạn chế việc học sinh tiếp 

xúc quá nhiều với thiết bị điện tử.  

Đối với học sinh tiểu học, nhằm đảm bảo sức khỏe, giảm áp lực căng thẳng cho 

giáo viên và học sinh tiểu học sau 9 tuần dạy và học trực tuyến, Sở GDĐT đã hướng 

dẫn tạm dừng dạy và học trực tuyến, dạy học qua truyền hình đối với học sinh tiểu 

học từ ngày 29/11/2021 đến hết ngày 05/12/2021 (như tuần nghỉ giữa học kỳ I). 

- Cử tri Châu Phú: Việc học online đối với học sinh Tiểu học hiệu quả chưa cao, 

cần có biện pháp nâng cao chất lượng học tập. 

Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay, học 

sinh phải tạm nghỉ học để đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe. Do đó, việc dạy học 

linh hoạt (trực tuyến, qua truyền hình, xem video clip, giao nhiệm vụ học tập...) là yêu 

cầu tất yếu mà ngành GDĐT cần phải thích nghi trong điều kiện học sinh không thể 

đến trường. Mặc dù các hình thức dạy học linh hoạt không thể nào đạt chất lượng 

bằng dạy học trực tiếp, nhất là đối với học sinh tiểu học. Tuy nhiên, ngay từ đầu năm 

học, ngành GDĐT đã chủ động hướng dẫn các đơn vị tổ chức dạy học linh hoạt trong 

điều kiện dịch bệnh nhằm phát huy tối đa hiệu quả dạy học (như lựa chọn nội dung 

cốt lõi để cung cấp cho học sinh, sắp xếp thời khóa biểu hợp lý, không tạo áp lực cho 

học sinh...), đồng thời đảm bảo an toàn cho học sinh trong quá trình học trực tuyến 

(như hướng dẫn học sinh cách sử dụng thiết bị, dụng cụ học để đảm bảo an toàn khi 

sử dụng các thiết bị điện, tư thế ngồi, không gian, địa điểm học để đảm bảo sức khỏe, 

tâm lý và chất lượng học tập, ...), hạn chế đến mức thấp nhất những tác động tiêu cực 

của việc học sinh tiếp cận với thiết bị điện tử. 

Ngoài ra, Sở GDĐT đã tổ chức nhiều cuộc họp, hội thảo tập huấn, giao ban với 

các trường nhằm hỗ trợ, rút kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn, điều chỉnh kịp thời 

những vướng mắc tại các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện. Sở GDĐT cũng 

đã chỉ đạo hiệu trưởng các trường tiểu học có biện pháp khảo sát nắm tình hình về 

chất lượng, hiệu quả sau thời gian tổ chức dạy học trực tuyến (mức độ đạt được của 

học sinh về kiến thức và kỹ năng); thường xuyên dự họp trực tuyến với tổ chuyên 

môn và giáo viên để nắm bắt kịp thời những khó khăn vướng mắc, định hướng điều 

chỉnh phù hợp; tuyệt đối không tạo áp lực cho giáo viên và học sinh. 
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Sở GDĐT An Giang cũng đã tổ chức tập huấn nâng cao năng lực dạy học trực 

tuyến, dạy học qua truyền hình cho cán bộ quản lý, tổ trưởng chuyên môn trường tiểu 

học; sau đó, các trường đã tổ chức tập huấn lại cho tất cả giáo viên. Thông qua khoá 

tập huấn, các giáo viên được nâng cao năng lực tổ chức dạy học trực tuyến để đảm 

bảo hiệu quả, chất lượng, đáp ứng mục tiêu giáo dục. Song song đó, Sở GDĐT đang 

tổ chức biên soạn lại chương trình GDPT ở cấp tiểu học với thời lượng 22/35 tuần 

nhằm chuẩn bị khi học sinh có thể trở lại trường sẽ tổ chức thực hiện cho phù hợp.  

Toàn ngành GDĐT đã và đang từng ngày cố gắng nỗ lực phấn đấu bằng tất cả 

các biện pháp có thể để nâng cao chất lượng học tập của học sinh. Ngành GDĐT cũng 

mong muốn được sự đồng hành, chia sẻ của phụ huynh học sinh và toàn xã hội trong 

những khó khăn trước mắt. Sau khi dịch bệnh được kiểm soát, học sinh trở lại trường 

học trực tiếp, nhà trường sẽ tiến hành bổ sung kiến thức, tổ chức phụ đạo cho học sinh 

những nội dung còn hạn chế trong quá trình học trực tuyến.  

5. Lĩnh vực Y tế 

- Cử tri thị xã Tân Châu: Kiến nghị tỉnh xem xét lại việc đăng ký khám chữa 

bệnh ban đầu của người dân tại Bệnh viện đa khoa khu vực Tân Châu, rất phiền hà 

cho người dân trong việc tiếp cận dịch vụ y tế khi mà Tân Châu không có bệnh viện 

tuyến huyện (lại không cho đăng ký khám chữa bệnh ban đầu bằng BHYT tại Bệnh 

viện ĐKKV Tân Châu). 

Theo quy định tại Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y 

tế quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến 

khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, Bệnh vện đa khoa khu vực Tân Châu là bệnh 

viện tuyến tỉnh, được tiếp nhận đăng ký khám chữa bệnh ban đầu một số đối tượng, 

trong đó không có đối tượng là người tham gia bao hiểm y tế theo hộ gia đình, trừ 

một số trường hợp đặc biệt có sự thống nhất của Giám đốc Sở Y tế và Giám đốc Bảo 

hiểm xã hội tỉnh bằng văn bản.  

Hiện nay, trên địa bàn thị xã Tân Châu có hai Cở sở khám bệnh, chữa bệnh 

bảo hiểm y tế tuyến huyện, gồm: Trung tâm Y tế thị xã Tân Châu, Phòng khám đa 

khoa Bs. Hà Văn Tâm đủ điều kiện đăng ký khám chữa bệnh ban đầu bảo hiểm y tế, 

người tham gia bảo hiểm y tế được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại hai cơ sở 

này, trường hợp quá khả năng chuyên môn sẽ được chuyển đến Bệnh viện đa khoa 

khu vực Tân Châu theo quy định.  

- Cử tri huyện Phú Tân, Châu Phú, Chợ Mới: Hiện nay tình hình dịch bệnh 

Covid-19 có nguy cơ tiếp tục tái bùng phát, đề nghị tỉnh có kế hoạch phân bổ và sớm 

tiêm Vaccine cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi, tạo điều kiện cho các em trở lại lớp học 

vì hiện nay học online các em tiếp thu không kịp chương trình học, đồng thời 

tiêm đủ liều cho người dân (theo từng loại Vaccine). 

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã 

hội. Việc tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 là chiến lược hữu hiệu để sống 

chung với COVID-19. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2550/QĐ-

UBND ngày 04/11/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 cho trẻ em từ 12 – 17 tuổi trên địa bàn tỉnh An Giang, ngành Y tế đã 

khẩn trương triển khai thực hiện theo Quyết định này. Tính đến ngày 22/11/2021 đã 

tiêm 93.948 liều vắc xin, đạt tỷ lệ 49,90%, đang tiếp tục tiêm theo kế hoạch. 

6. Lĩnh vực phòng chống Covid-19 
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- Cử tri Phú Tân, Tân Châu, Châu Phú, Chợ Mới, Long Xuyên, Châu Đốc:  

Tiếp tục kiến nghị về hỗ trợ người lao động tự do theo Nghị quyết 68/NQ-CP của 

Chính phủ và Quyết định số 1856/QÐ-UBND, ngày 13/8/2021 của UBND tỉnh 

(nội dung này đã được tổng hợp trong Báo cáo số 412/BC-MTTQ-BTT ngày 

07/10/2021 Báo cáo tổng hợp ý kiến của cử tri sau kỳ họp thứ 3 của Ban 

Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh:  

+ Cử tri Tân Châu: Việc hỗ trợ lao động tự do theo Quyết định 1856 của 

UBND tỉnh các địa phương vẫn còn nhiều đối tượng khó khăn chưa được xem xét hỗ 

trợ: Người bốc vác, người làm thuê trong lĩnh vực nông nghiệp như xịt thuốc, làm cỏ, 

thu hoạch nông sản, thu hoạch thủy, hải sản, người se tơ; dệt chiếu, giúp việc nhà, 

làm thuê trong lĩnh vực xây dựng như thợ sắt, thợ nhôm, thợ hàn, thợ sơn bê, thợ làm 

trần nhà, thợ mộc, người làm nghề đánh bắt thủy, hải sản như chài, lưới, câu, cào cá, 

xúc cá, những người mua bán nhỏ lẻ có địa điểm cố định như bán rau, cá, tạp hoá… 

Mặt khác, Nghị quyết 68 quy định là hỗ trợ lao động tự do, trong khi đó tỉnh mình lại 

quy định thêm ngành nghề (QĐ 1856), do vậy, còn thiếu sót rất nhiều… cần có sự 

xem xét thấu đáo hơn.  

+ Cử tri Châu Phú: Kiến nghị hỗ trợ những người làm cỏ mướn, cỏng gạch, 

mua bán quần áo, lái xe 4 bánh thuê, những người làm thuê trong lĩnh vực nông 

nghiệp như xịt thuốc, xạ phân, chăm sóc cây ăn trái, hái hoa màu, làm cỏ mướn, 

trong lĩnh vực chăn nuôi thủy sản, thợ mộc cất nhà gỗ…   

+ Cử tri Phú Tân: Kiến nghị tỉnh 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.  

+ Cử tri Chợ Mới: Lao động tự do (ai thuê gì làm nấy, thợ làm thuê được trả 

công theo ngày làm như trong các cơ sở mộc, gạch, chăm sóc cây ăn trái.  

+ Cử tri Long Xuyên, Châu Đốc: Kiến nghị tỉnh cần có chính sách hỗ trợ cho 

người lao động tự do không thuộc đối tượng hưởng chính sách theo Nghị quyết 

68/NQ-CP của Chính phủ và các cơ sở nhỏ, lẻ không có giấy phép kinh doanh vì khi 

địa phương áp dụng Chỉ thị 16 thì hầu hết các ngành nghề đều ngừng hoạt động ảnh 

hưởng 01 phần không nhỏ đến cuộc sống của những đối tượng này. 

+ Cử tri Châu Phú: Tiếp tục đề nghị mở rộng, bổ sung nhóm đối tượng được 

hỗ trợ theo nghị Quyết 68 của Chính phủ cụ thể theo Quyết định 1856 của UBND tỉnh 

An Giang như.  

+ Cử tri Long xuyên, Tân Châu: Cần có hướng dẫn chính sách mở đối với 

những đối tượng lao động tự do đúng ngành nghề được hưởng theo Nghị quyết 

68/NQ-CP nhưng do họ không có giấy CMND hoặc mất CMND thì không nhận được 

chính sách hỗ trợ, hiện nay theo như quy định của Sở Lao động Thương binh – Xã hội 

thì không có giấy CMND thì không được nhận chính sách hỗ trợ 

+ Cử tri Long xuyên, Tân Châu, Thoại Sơn, Châu Phú: Kiến nghị Tỉnh có ý 

kiến ngành chức năng đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ chính sách cho các đối tượng lao 

động tự do vì hiện nay các đối tượng này đang gặp khó khăn.  
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* Liên quan đến các kiến nghị đề nghị mở rộng, bổ sung nhóm đối tượng nằm 

ngoài Quyết định số 1856/QĐ-UBND của UBND tỉnh. 

Ngày 06/8/2021, UBND 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 01/7/2021 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh An Giang; 

theo đó UBND tỉnh 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 06/8/2021 của UBND 

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 theo quy định nhằm hỗ trợ người lao động sớm 

nhận được chính sách theo quy định.  

* Đối với tiến độ hỗ trợ lao động tự do 

Thời gian qua, các địa phương đã chủ động triển khai thực hiện Quyết định số 

1856/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 của UBND tỉnh 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 

theo quy định nhằm hỗ trợ người lao động sớm nhận được chính sách theo quy định.  

Tính đến ngày 23/11/2021, trên cơ sở thẩm định danh sách người lao động đủ 

điều kiện hỗ trợ đã được UBND các huyện, thị xã, thành phố phê duyệt, Sở LĐ-

TBXH đã tổng hợp, trình UBND tỉnh quyết định phê duyệt kinh phí cho 209.589 

người lao động không có giao kết hợp đồng lao động trên địa bàn tỉnh với tổng số 

kinh phí 314.383.500.000 đồng (trong đó có 14.709 người bán lẻ xổ số lưu động được 

hỗ trợ 22.063.500.000 đồng từ nguồn kinh phí của Công ty TNHH một thành viên Xổ 

số Kiến thiết An Giang). Hiện nay, các địa phương đã và đang khẩn trương tiến hành 

hỗ trợ chính sách cho người lao động (đã chi 164.379/209.589 người, đạt tỷ lệ 

78,43%); việc chi hỗ trợ người lao động được các địa phương triển khai từng bước, 

đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch -19 theo hướng dẫn của ngành y tế. 

* Về thủ tục, hồ sơ 

Theo Quyết định số 1856/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh An Giang về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao 

động (lao động tự do) gặp khó khăn do 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. Trong đó, UBND tỉnh giao các địa phương rà soát, lập danh sách 

người, thẩm định, phê duyệt danh sách người lao động đủ điều kiện hỗ trợ. Việc xác 

định người lao động đang sinh sống, làm việc và cư trú hợp pháp trên địa bàn là thuộc 

thẩm quyền của địa phương. 

+ Cử tri Châu Phú, Chợ Mới: 

- Hiện nay, tại những nơi tổ chức Test nhanh số lượng người dân có nhu cầu 

cao nên tập trung rất đông, dẫn đến nguy cơ dịch bệnh Covid-19 lây lan, bùng phát 

khó kiểm soát. Đề nghị tỉnh cho phép tổ chức nơi lấy mẫu test nhanh, PCR tại các 

Trạm Y tế địa phương; Trong thời gian tới tình hình dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến 

rất phức tạp, với nhiều biến chủng mới (Châu Phú).  
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Trước đây, việc kiểm soát dịch thực hiện theo giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, 

16 của Thủ tướng Chính phủ, các địa phương thành chốt kiểm soát kiểm tra giấy xác 

nhận kết quả âm tính với SARS-CoV-2 nên xảy ra tình trạng người dân tập trung 

đông tại các cơ sở xét nghiệm. Nhưng nay, thực hiện theo Nghị quyết số 128/NQ-

CP, không bắt buộc xét nghiệm nên tình trạng tập trung đông hiện này không còn 

nữa. Thời gian qua, nhân viên y tế công tác tại các Trạm Y tế được tập huấn, hướng 

dẫn lấy mẫu xét nghiệm tầm soát trong cộng đồng. 

- Trong công tác kiểm soát, phòng chống dịch covid-19 trên địa bàn trong 

thời gian qua, người dân có nhu cầu đi lại giữa các địa phương cần có giấy xác 

nhận tets nhanh âm tính, tuy nhiên người dân rất bức xúc việc thu giá test mỗi nơi 

mỗi khác (kể cả test gộp), nhất là hiện nay việc thu phí test chưa thống nhất. Đề 

nghị các ngành chức năng có giải pháp và quy định thống nhất giá xét nghiệm 

nhanh để người dân an tâm. Bên cạnh đó cần có chính sách giảm hoặc miễn phí đối 

với những người thăm, khám bệnh tại bệnh viện;  Công tác ngăn chặn, phòng chống 

và kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn huyện được triển khai thực hiện chặt chẽ, quyết 

liệt, trong thời gian qua tình hình dịch bệnh có diễn biến phức tạp, nhiều nơi xuất 

hiện các chùm ca bệnh mới, do thực hiện chính sách nới lỏng kiểm soát sự đi lại của 

người dân, từ đó hình thành tính chủ quan của người dân, bên cạnh đó một số người 

dân không chấp hành tốt các khuyến cáo trong phòng, chống dịch bệnh, khai báo 

không trung thực,... làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Đề 

nghị các ngành chuyên môn tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý 

nghiêm các hành vi vi phạm quy định trong phòng chống dịch bệnh (Chợ Mới).  

Thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ quy định 

tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, 

không bắt buộc việc xét nghiệm để đi lại giữa các địa phương, trừ trường hợp đi ra 

từ vùng có mức độ dịch ở cấp 4 (vùng đỏ) hoặc cần điều tra dịch tễ. Hiện nay, các 

địa phương đã dỡ bỏ các chốt kiểm soát, không còn việc kiểm tra giấy kết quả xét 

nghiệm COVID-19 khi đi lại. Ngày 08/11/2021 Bộ Y tế ban hành Thông tư số 

16/2021/TT-BYT Quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2. Sở Y tế đã tham 

mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép tạm thời áp dụng mức giá quy định tại Thông 

tư số 16/2021/TT-BYT để sử dụng thống nhất trong toàn tỉnh. 

Việc kiểm tra, giám sát và xử lý các hành vi vi phạm quy định trong phòng 

chống dịch bệnh là việc làm thường xuyên của các cơ quan chức năng và địa 

phương. Hàng ngày, Sở Y tế có tổng hợp và báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh về tình hình 

kiểm tra và xử phạt của các địa phương. 

7. Ý kiến khác: 

 - Trong báo cáo phần kết quả về “hoạt động Ngân hàng” có nội dung “Chính 

sách miễn, giảm phí dịch vụ thanh toán: bên cạnh các giải pháp hỗ trợ của ngành 

ngân hàng như cơ cấu lại thời hạn nợ, miễn, giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ, cho 

vay mới...”. Đề nghị bổ sung thêm số liệu cụ thể là giảm được lãi vay, miễn lãi vay 

cho được bao nhiêu trường hợp, bao nhiêu đối tượng, với số tiền bao nhều. Vì thực tế 

hiện nay, người dân vẫn phải chi trả phần lãi suất cho mà không có thay đổi gì. 

Trong điều kiện tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng với sự chỉ đạo 

kịp thời, quyết liệt của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, 

UBND tỉnh, cùng với sự hỗ trợ, phối hợp có hiệu quả của các Sở, ngành, Hiệp hội 
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doanh nghiệp tỉnh đã giúp ngành ngân hàng trên địa bàn tỉnh có thể kịp thời hỗ trợ 

khách hàng vay do ảnh hưởng của dịch Covid-19. 

* Về hỗ trợ khách hàng vay cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giảm lãi vay, cho vay 

mới với lãi suất ưu đãi theo Thông tư 01/2020/TT-NHNN, Thông tư  03/2021/TT-

NHNN, Thông tư 14/2021/TT-NHNN và hỗ trợ giảm lãi vay theo cam kết của 16 Chi 

nhánh NHTM gồm: Vietinbank, Vietcombank, Agribank, BIDV, MB, Bưu Điện Liên 

Việt, TPBank, VIB, ACB, Seabank, SHB, HDBank, MSB, VPBank, Techcombank, 

Sacombank. Thời gian thực hiện hỗ trợ: Từ ngày 15/7/2021 đến 31/12/2021. 

Tổng số khách hàng được cơ cấu lại thời hạn trả nợ giữ nguyên nhóm nợ, giảm 

lãi vay, cho vay mới tính đến cuối tháng 10/2021: 156.890 lượt khách hàng (115.717 

khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh và 1.173 doanh nghiệp). Trong đó: 

(i) Số khách hàng được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ là 

8.597 khách hàng (8.521 cá nhân, hộ kinh doanh và 76DN) với số dư nợ vay được cơ 

cấu lại thời hạn trả nợ là 2.924 tỷ đồng; 

(ii) Số khách hàng được giảm lãi vay: 80.263 khách hàng (79.548 cá nhân, 715 

DN), số tiền lãi được giảm 113,92 tỷ đồng. Mức giảm lãi suất (%/năm/số dư nợ) theo 

đánh giá mức độ chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 đối với khách hàng, ngành nghề 

kinh doanh và khả năng tài chính của Ngân hàng chia sẻ hỗ trợ phổ biến: 0,2; 0,3; 0,5; 

1; 1,2; 1,5; 1,8%/năm. Nổi bật nhất là các ngân hàng Agribank thực hiện giảm lãi suất 

cho 100% khách hàng vay hiện hữu; Vietcombank giảm 1%/năm đối với khách hàng 

thuộc ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 và giảm tối đa 

0,5%/năm đối với các khách hàng còn lại đang có dư nợ vay tại Vietcombank. 

Trong đó: 

- Số tiền giảm lãi theo Thông tư 01, Thông tư 03 và Thông tư 14: 31,03 tỷ đồng 

với 7.856 khách hàng (7.689 cá nhân và 167DN) 

- Số tiền giảm lãi theo cam kết 16NH thực hiện Nghị quyết 63/NQ-CP là: 82,89 

tỷ đồng với 72.407 khách hàng (71.859 cá nhân và 548DN) 

(iii) Số khách hàng được cho vay mới với lãi suất ưu đãi: 68.030 khách hàng 

(67.648 cá nhân, 548DN), số tiền cho vay 23.865 tỷ đồng.  

* Cho vay theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định số 23/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ 

Đến cuối tháng 10/2021, NH Chính sách xã hội tỉnh đã tiếp nhận 23 hồ sơ (23 

DN) đề nghị vay vốn, đã giải ngân 23 hồ sơ, số tiền cho vay 4,9 tỷ đồng để trả lương 

ngừng việc cho 1.766 lao động.  

Để tiếp tục hỗ trợ khách hàng khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, hiện 

nay theo Chi nhánh được biết: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các Bộ, ngành đang 

có đề xuất trình Chính phủ, Quốc hội xem xét gói tín dụng cấp bù lãi suất hỗ trợ 

doanh nghiệp chịu ảnh hưởng khó khăn do dịch Covid 19 với quy mô cấp bù 3.000 tỷ 

lãi suất hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ lãi suất 3%/năm, tương đương quy mô 100.000 tỷ 

đồng. 

* Về chương trình tín dụng ưu đãi hỗ trợ khách hàng (cho vay mới) với lãi suất 

ưu đãi: Xin giới thiệu với quý doanh nghiệp một số ngân hàng đang có chương trình 

tín dụng với lãi suất ưu đãi, hấp dẫn. 
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* Giảm phí dịch vụ thanh toán chuyển tiền 

Bên cạnh các giải pháp hỗ trợ của ngành Ngân hàng như cơ cấu lại thời hạn nợ, 

miễn, giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ, cho vay mới. Nhiều tổ chức tín dụng còn 

giảm phí chuyển tiền, miễn phí chuyển tiền kể cả trong hệ thống và ngoài hệ thống, 

mức giảm phổ biến từ 50% - 100% phí chuyển tiền. Tính đến cuối tháng 10/2021, một 

số tổ chức tín dụng đã giảm phí dịch vụ thanh toán là 3,8 tỷ đồng.  

- Về tình hình sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản trong báo cáo kết 

quả thực hiện dịch Covid-19 ảnh hưởng đến việc thu hoạch, tiêu thụ và giá,...đặc biệt 

là giá lúa tươi đã giảm so thời điểm đầu vụ và so với cùng kỳ. Nhưng đến thời điểm 

hiện tại vẫn chưa có giải pháp cụ thể để hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng về giá 

trong canh tác lúa, nếp.   

Vụ Thu Đông 2021 bắt đầu cho thu hoạch vào khoảng đầu tháng 10, tập trung 

tại huyện Tri Tôn và thành phố Long Xuyên, thời điểm này một số nơi vẫn đang thực 

hiện giãn cách xã hội do dịch Covid- 19 nên lưu thông chưa thuận lợi, doanh nghiệp 

giảm sức mua, một số giống lúa có giá phổ biến như: IR50404: 4.500 - 4.700 đồng/kg, 

OM380:4.600 đồng/kg, ĐT8: 5.700 – 5.800 đồng/kg, OM5451: 5.100 – 5.200 

đồng/kg, OM18: 5.600 đồng/kg, Nàng hoa 9: 6.000 -6.100 đồng/kg.  

Trước tình hình đó, UBND tỉnh đã có các ngành chức năng kịp thời tháo gỡ 

cho lưu thông, vận chuyển, từ đó, tình hình tiêu thụ nông sản đã có những chuyển 

biến tích cực. Hiện nay, giá lúa đã có xu hướng tăng trở lại cụ thể: IR50404 có giá 

5.600 – 5.700 đồng/kg (+1.000 đồng/kg), OM380: 5400 - 5.600 đồng/kg (+1.000 

đồng/kg), OM5451: 5.600 - 5.800 đồng/kg(+600 đồng/kg), ĐT 8: 6.200 - 6.300 

đồng/kg (+500 đồng/kg), Nàng Hoa 9: 6.300 - 6.400đồng/kg (+300 đồng/kg) so với 

thời điểm đầu vụ.  

Song song đó, UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT tăng 

cường phối hợp các cơ quan ban ngành có liên quan thực hiện các giải pháp như: tổ 

chức tuyên truyền, tập huấn kỹ thuật canh tác (3 giảm 3 tăng, 1 phải 5 giảm, 

SRP…vv), tổ chức tọa đàm trên đài truyền hình An Giang với nội dung giải pháp 

quản lý và kỹ thuật sử dụng phân bón hiệu quả trên cây trồng nhằm giúp nông dân 

giảm chi phí sản xuất và có lợi nhuận trong quá trình canh tác, tăng cường hoạt động 

khuyến nông tuyên truyền áp dụng các kỹ thuật sản xuất tiên tiến, đồng thời, phối hợp 

với các địa phương tích cực đẩy mạnh các giải pháp để giúp nông dân có lợi nhuận 

trong sản xuất, chẳng hạn, đã tổ chức nhiều đợt triển khai mô hình liên kết LT123 của 

Tập đoàn Lộc trời đến các huyện, đảm bảo nông dân tham gia mô hình sẽ có lợi 

nhuận. Bên cạnh đó, cũng đã tăng cường kết nối, mời gọi một số doanh nghiệp khác 

như Tân Long, Sunrice, Angimex, Angimex Kitoku, Chánh Thu, Kim Nhung, Ánh 

Sao Dương, Hoàng Phan, Hoàng Phát,... thu mua nông sản cho nông dân, đẩy mạnh 

các hoạt động kết nối hình thành chuỗi sản xuất và tiêu thụ một cách bền vững hơn. 

- Về tình hình chăn nuôi trong công tác ngừa dịch bệnh trên Bò, hiện nay cần 

có báo cáo cụ thể về tình hình bệnh nổi hột đỏ trên Bò.   

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, bệnh Viêm da nổi 

cục (VDNC) trên trâu, bò lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam vào tháng 10 năm 2020. 

Hiện cả nước đã có trên 4.317 ổ dịch xảy ra tại 4.286 xã, thuộc 456 huyện của 55 tỉnh, 

thành phố với tổng số gia súc mắc bệnh trên 206.746 con, số chết và tiêu hủy trên 

28.889 con. Tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long xảy ra tại 6 tỉnh: Đồng Tháp, An 
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Giang, Vĩnh Long, Kiên Giang, Cần Thơ và Trà Vinh với 173 ổ dịch xảy ra tại 173 

xã, thuộc 30 huyện với tổng số gia súc mắc bệnh là 5.008 con, số chết và tiêu hủy là 

745 con. Trong đó, tại tỉnh An Giang bệnh Viêm da nổi cục xảy ra từ đầu tháng 8 năm 

2021 với 56 ổ dịch, ở 56 xã của 8 huyện, thị thành với tổng số gia súc mắc là 783 con 

và được can thiệp, điều trị khỏi là 783 con.  

Để chủ động phòng chống dịch bệnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp 

và PTNT phối hợp với địa phương tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải 

pháp phòng, chống dịch bệnh trên gia súc theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng 

Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Cục Thú y và UBND tỉnh như: Chỉ thị số 

8634/CT-BNN-TY ngày 9/12/2020; Công điện khẩn 7575/CĐ-BNN-TY ngày 

31/10/2020; Công điện 631/CĐ-TTg ngày 17/5/2021; Công văn số 2271/BNN-TY 

ngày 19/4/2021, Công văn số 2746/BNN-TY ngày 12/5/2021 và Công văn số 

1076/BNN-TY ngày 24/02/2021 và Quyết định số 1992/QĐ-UBND ngày 26/8/2021 

cho 5 vùng khống chế như Tịnh Biên, Tri Tôn, An Phú, Tân Châu và Châu Đốc. Sở 

Nông nghiệp cũng đã ban hành công văn số 254/HD-CNTY ngày 25/5/2021 về  

Hướng dẫn một số biện pháp phát hiện và phòng bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò; 

gởi các áp phích, tờ bướm đến hộ chăn nuôi... Vận động lực lượng thú y địa phương 

rà soát cập nhật gia súc mắc bệnh và có biện pháp xử lý kịp thời; Tuyên truyền và 

hướng dẫn người chăn nuôi cách phòng bệnh trên đàn vật nuôi, đồng thời, UBND tỉnh 

đã đồng ý mở rộng tiêm phòng vắc xin miễn phí ngừa bệnh Viêm da nổi cục năm 

2021 cho đàn trâu, bò của các hộ chăn nuôi nhỏ, lẻ thuộc diện tiêm phòng bắt buộc 

trên địa bàn 06 huyện, thành phố: Châu Thành, Thoại Sơn, Chợ Mới, Phú Tân, Châu 

Phú và Long Xuyên (theo công văn số 5900/VPUBND-KTN ngày 02/11/2021).  

Như vậy, dự kiến đến tháng 12/2021 đàn trâu, bò của tỉnh sẽ được hỗ trợ tiêm 

miễn phí bệnh VDNC và tình hình dịch VDNC được khống chế và kiểm soát tốt, hạn 

chế trường hợp bệnh mới phát sinh. 

Trên là báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp cuối 

năm 2021 HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026./. 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- TT. HĐND tỉnh; 

- ĐB HĐND tỉnh 

- CT, PCT. UBND tỉnh; 

- Các sở, ban ngành; 

- UBND các huyện, thị, thành phố; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Các phòng trực thuộc VPUBND tỉnh; 

- Lưu: VTLT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Văn Phước 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-12-06T13:52:05+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân tỉnh<ubnd@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




