
 

BÁO CÁO 

Tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp giữa năm 2022 

 (kỳ họp thứ 8), Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 

____________ 

 

Theo Chương trình kỳ họp giữa năm 2022 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 

X, nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến 

nghị của cử tri trước kỳ họp giữa năm 2022 (kỳ họp thứ 8), Hội đồng nhân dân 

tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 (Báo cáo số 35/BC-HĐND ngày 17 tháng 6 năm 2022 

của Hội đồng nhân dân tỉnh), như sau:  

1. Lĩnh vực giao thông, vận tải: 

1.1. Cử tri Tân Châu, An Phú kiến nghị Sở Tài chính xem xét lại giá 

sàn để tổ chức đấu thầu Bến đò kênh Năm Xã, từ Tân An qua xã Châu Phong, 

thị xã Tân Châu, vì hiện nay giá sàn đưa ra là cao, nên không có doanh nghiệp 

tham gia dự thầu, bến đò ngưng hoạt động đã ảnh hưởng nhiều đến việc đi lại 

của bà con.  

Theo Quyết định số 34/2021/QĐ-UBND ngày 08/7/2021 của UBND tỉnh 

ban hành Quy định về tổ chức đấu giá quyền khai thác bến khách ngang sông 

trên địa bàn tỉnh An Giang, trong đó quy định cụ thể: Tại Điều 4 giá khởi điểm: 

“Giá khởi điểm của quyền khai thác bến khách ngang sông do Ủy ban nhân dân 

cấp huyện nơi có bến khách ngang sông đưa ra đấu giá đề xuất và phải được Ủy 

ban nhân dân tỉnh phê duyệt”; và tại khoản 1, Điều 30, trách nhiệm của Sở Tài 

chính: “Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt giá khởi điểm trên cơ sở đề 

xuất của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố”. Ghi nhận ý kiến cử tri, 

UBND tỉnh sẽ giao UBND thị xã Tân Châu đề xuất. 

Đối với giá khởi điểm quyền khai thác bến khách ngang sông Châu Phong 

– Kênh Năm xã trên địa bàn thị xã Tân Châu: UBND tỉnh có Công văn số 

1518/VPUBND-KTTH ngày 25/3/2022 về việc tổ chức đấu giá các bến khách 

ngang sông năm 2022 trên địa bàn thị xã Tân Châu, trong đó UBND tỉnh chỉ đạo 

như sau: Đề nghị UBND thị xã Tân Châu căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 20 

Quyết định số 34/2021/QĐ-UBND ngày 08/7/2021 của UBND tỉnh tiếp tục tổ 

chức đấu giá theo giá khởi điểm đã được tỉnh phê duyệt và tổ chức đấu giá 

quyền khai thác bến khách ngang sông theo đúng quy định. Trường hợp sau 3 

lần đấu giá không có người tham gia (hay đấu giá không thành); trường hợp do 

ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 được cơ quan có thẩm quyền cho phép 

dừng hoạt động các bến hoặc giảm số lượng người và phương tiện sang sông, 

giao UBND thị xã Tân Châu tiếp tục thực hiện.  

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH AN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 425 /BC-UBND 

 

An Giang, ngày 30 tháng  6  năm 2022 

  



 2 

1.2. Cử tri Tân Châu đề nghị (1) mở rộng đoạn đường từ bến phà Châu 

Giang đến cầu 26/3 sau khi cầu Châu Đốc - Tân Châu hình thành; (2) đầu tư 

nạo vét kinh 26/3 đoạn từ xã Lê Chánh qua xã Phú Vĩnh để tạo điều kiện thuận 

lợi cho bà con tưới tiêu; (3) đầu tư hệ thống thoát nước tuyến đường 952 từ cầu 

Nghĩa trang liệt sĩ đến ngã 3 khóm Long Hưng; (4) nâng cấp mở rộng đoạn 

đường từ Văn phòng ấp 5, xã Vĩnh Xương đến xã Phú Lộc, thị xã Tân Châu. 

- Về mở rộng đoạn đường từ bến phà Châu Giang đến cầu 26/3 sau khi 

cầu Châu Đốc - Tân Châu hình thành: Công trình xây dựng cầu Châu Đốc, nằm 

trong dự án Xây dựng tuyến đường liên kết vùng, đoạn từ thị xã Tân Châu đến 

thành phố Châu Đốc, kết nối tỉnh Kiên Giang và Đồng Tháp. Dự án này đã được 

Ban QLDA ĐTXDCTGT (đơn vị chủ đầu tư) triển khai thi công và dự kiến 

hoàn thành trong năm 2024. Ghi nhận ý kiến của cử tri, giao Sở Giao thông vận 

tải sẽ làm việc với UBND thị xã Tân Châu xem xét, đề xuất. 

- Về đầu tư nạo vét kinh 26/3 đoạn từ xã Lê Chánh qua xã Phú Vĩnh để 

tạo điều kiện thuận lợi cho bà con tưới tiêu: Kênh 26/3 (đoạn từ xã Lê Chánh - 

xã Phú Vĩnh) là kênh cấp II ranh huyện, có chiều dài 8.465 m, chiều rộng đáy 

kênh B = 8 m, do Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi An Giang quản lý. 

Qua phản ánh của cử tri, Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi An Giang đã 

kiểm tra sơ bộ cho thấy cao trình đáy kênh hiện trạng bình quân – 0,5m đến -

1,60m, do đó việc nạo vét tuyến kênh 26/3 (đoạn từ xã Lê Chánh - xã Phú Vĩnh) 

là cần thiết để phục vụ sản xuất và giao thông thủy, vận chuyển nông sản của 

người dân. Ghi nhận ý kiến của cử tri và giao Công ty TNHH MTV Khai thác 

Thủy lợi báo cáo đề xuất UBND tỉnh. 

- Về đề nghị đầu tư hệ thống thoát nước tuyến đường 952 từ cầu Nghĩa 

trang liệt sĩ đến ngã 3 khóm Long Hưng: việc đầu tư hệ thống thoát nước tuyến 

đường 952 từ cầu Nghĩa trang liệt sĩ đến ngã 3 khóm Long Hưng là cần thiết và 

phù hợp nhằm giải quyết nhu cầu tiêu thoát nước, đảm bảo môi trường đô thị và 

từng bước đáp ứng tiêu chí về hạ tầng kỹ thuật khi thị xã Tân Châu phát triển lên 

thành phố Tân Châu. Ghi nhận ý kiến cử tri, giao UBND thị xã Tân Châu báo 

cáo đề xuất. 

- Về nâng cấp mở rộng đoạn đường từ Văn phòng ấp 5, xã Vĩnh Xương 

đến xã Phú Lộc, thị xã Tân Châu: Đoạn đường từ Văn phòng ấp 5, xã Vĩnh 

Xương đến xã Phú Lộc do UBND thị xã Tân Châu quản lý; ghi nhận ý kiến của 

cử tri, giao UBND thị xã Tân Châu thực hiện. 

1.3. Cử tri Chợ Mới, Thoại Sơn, Tri Tôn đề nghị (1) đầu tư nâng cấp mở 

rộng tuyến đường Tỉnh lộ 946, 942; (2) có kế hoạch duy tu, sửa chữa các đoạn 

đường đã xuống cấp trên Tỉnh lộ 943 (nhất là đoạn đường tại khu dân cư ấp 

Sơn Lập, Vọng Đông); (3) đẩy nhanh tiến độ thi công đường Tỉnh lộ 947, Tỉnh 

lộ 955B từ xã Châu Lăng đến thị trấn Ba Chúc và Tỉnh lộ 958 kết hợp với xây hệ 

thống thoát nước nhằm tạo điều kiện thuận lợi đi lại và lưu thông hàng hóa. 

- Về đầu tư nâng cấp mở rộng tuyến đường Tỉnh lộ 946, 942: Đường tỉnh 

946 hiện trạng mặt đường nhỏ hẹp và đang bị xuống cấp; tuy nhiên, nguồn kinh 

phí đầu tư công đang gặp khó khăn, nên chưa thể bố trí để thực hiện. Trước mắt, 
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hàng năm sử dụng nguồn kinh phí bảo trì đường bộ để duy tu sửa chữa các đoạn 

tuyến bị hư hỏng nặng, nhằm đảm bảo giao thông cho tuyến. Đối với tuyến 

Đường tỉnh 942, ghi nhận ý kiến của cử tri, Sở Giao thông vận tải sẽ tiến hành 

duy tu dặm vá và mở rộng một số đoạn tuyến đang bị hư hỏng và có nguy cơ 

gây mất an toàn giao thông. 

- Về đề nghị có kế hoạch duy tu, sửa chữa các đoạn đường đã xuống cấp 

trên Tỉnh lộ 943 (nhất là đoạn đường tại khu dân cư ấp Sơn Lập, Vọng Đông): 

Dự án nâng cấp Đường tỉnh 943 đoạn từ cầu Thoại Giang đến cầu Mớp Văn (đi 

qua khu vực xã Vọng Đông) đã được UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho Ban QLDA 

ĐTXD CTGT (làm Chủ đầu tư) để triển khai thực hiện. Hiện tại, dự án này đang 

được chủ đầu tư triển khai các bước thủ tục chuẩn bị đầu tư theo quy định. Ghi 

nhận ý kiến của cử tri, giao Sở Giao thông vận tải báo cáo đề xuất UBND tỉnh. 

- Về đẩy nhanh tiến độ thi công đường Tỉnh lộ 947, Tỉnh lộ 955B từ xã 

Châu Lăng đến thị trấn Ba Chúc và Tỉnh lộ 958 kết hợp với xây hệ thống thoát 

nước nhằm tạo điều kiện thuận lợi đi lại và lưu thông hàng hóa: Dự án Nâng 

cấp Đường tỉnh 947 được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 25/NQ-

HĐND ngày 22/7/2021, thời gian thực hiện từ năm 2024 đến năm 2027 nên 

chưa có cơ sở triển khai thực hiện. Riêng dự án Nâng cấp ĐT.958 (Tuyến Tri 

Tôn – Vàm Rầy) hiện nay đang khẩn trương hoàn chỉnh báo cáo nghiên cứu khả 

thi dự án, để chuẩn bị các bước tiếp theo. 

1.4. Cử tri huyện An Phú đề nghị tỉnh sớm nâng cấp và lắp đèn chiếu 

sáng trên Quốc lộ 91C thuộc địa phận xã Phước Hưng, huyện An Phú. 

Ghi nhận ý kiến của cử tri, giao Sở Giao thông vận tải sẽ phối hợp với 

UBND huyện An Phú và Công ty cổ phần Điện Nước An Giang để có kế hoạch 

thực hiện. 

1.5. Cử tri Phú Tân, Long Xuyên đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh tiếp tục 

kiến nghị đến Chính Phủ có chủ trương bố trí vốn xây dựng cầu Thuận Giang 

nối Phú Tân qua Chợ Mới; cầu Mỹ Hòa Hưng qua Long Xuyên và cầu nối 

huyện Phú Tân với huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. 

Các công trình xây dựng cầu Thuận Giang nối Phú Tân qua Chợ Mới; cầu 

Mỹ Hòa Hưng qua Long Xuyên và cầu nối huyện Phú Tân với huyện Hồng 

Ngự, tỉnh Đồng Tháp đã được UBND tỉnh An Giang nhiều lần có Văn bản kiến 

nghị các cơ quan Trung ương và Chính phủ cho triển khai thực hiện. Hiện nay, 

Bộ Giao thông vận tải đã giao nhiệm vụ cho đơn vị tư vấn thiết kế (Tedi) nghiên 

cứu, đề xuất dự án để Bộ Giao thông vận tải xem xét, làm cơ sở triển khai theo 

quy định. 

1.6. Cử tri Tri Tôn đề nghị địa phương hỗ trợ nạo vét kênh Ninh Phước 

02 (còn gọi là kênh Ranh), Kênh Hậu tuyến dân cư Ninh Phước - Cây Gòn vì 

hiện nay bị cạn và ô nhiễm. 

Đối với Kênh Ninh Phước 2 Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi An 

Giang đã kiểm tra sơ bộ cho thấy việc nạo vét tuyến kênh Ninh Phước 2 là cần 

thiết để phục vụ sản xuất và giao thông thủy, vận chuyển nông sản của người 
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dân. Ghi nhận ý kiến của cử tri giao Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi 

khảo sát báo cáo UBND tỉnh xem xét trong thời gian sớm nhất. Và đối với Kênh 

Hậu tuyến dân cư Ninh Phước - Cây Gòn: việc nạo vét tuyến kênh là cần thiết 

để đảm bảo cấp nước tưới, tiêu phục vụ sản xuất và khắc phục tình trạng ô 

nhiểm môi trường. Ghi nhận ý kiến cử tri, giao Sở Nông nghiệp và PTNT phối 

hợp huyện Tri Tôn xem xét đề xuất 

1.7. Cử tri Tri Tôn, Châu Phú đề nghị (1) sớm bồi thường cho các hộ 

dân bị ảnh hưởng khi thực hiện dự án đường Tỉnh lộ 945; (2) mở đường dẫn từ 

Tỉnh lộ 945 (mới) đấu nối vào các trục đường ngang như đường Kênh 2. 

-Về đề nghị sớm bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng khi thực hiện 

dự án đường Tỉnh lộ 945: Đã thực hiện bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng 

khi thực hiện dự án đường Tỉnh lộ 945, dự án đang triển khai thi công trên toàn 

tuyến. Do có khiếu nại trong công tác bồi thường nên Hội đồng bồi thường của 

địa phương đang giải quyết khiếu nại của một số hộ dân có khiếu nại. 

- Về đề nghị mở đường dẫn từ Tỉnh lộ 945 (mới) đấu nối vào các trục 

đường ngang như đường Kênh 2: ghi nhận ý kiến của cử tri, giao UBND huyện 

Châu Phú phối hợp Sở Giao thông vận tải và các đơn vị có liên quan xem xét 

đề xuất. 

1.8. Cử tri Châu Thành đề nghị (1) đẩy nhanh tiến độ thi công, bồi 

thường hỗ trợ kịp thời đối với dự án kiểm soát lũ Tây Sông Hậu; (2) xúc tiến thi 

công đảm bảo đúng tiến độ tuyến đường giao thông nông thôn bờ Tây kênh 

Chắc Cà Đao; (3) kiến nghị đầu tư kè tuyến đường từ cầu Chắc Cà Đao ra vàm 

Sông Hậu (ấp Hòa Phú 4, TT. An Châu); (4) tiếp tục thi công lộ nông thôn bờ 

Bắc kênh Mặc Cần Dưng (đoạn từ số 5 đến số 10). 

- Về Đẩy nhanh tiến độ thi công, bồi thường hỗ trợ kịp thời đối với dự án 

kiểm soát lũ Tây Sông Hậu: Hiện nay, Ban Quản lý dự án đang đôn đốc phối 

hợp với Hội đồng bồi thường huyện Châu Thành để sớm phê duyệt phương án 

bồi thường đối với hạng mục Nâng cấp đê bao kết hợp với giao thông bờ Tây 

kênh Núi Chóc Năng Gù (đoạn 1, xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành).  

- Về kiến nghị đầu tư kè tuyến đường từ cầu Chắc Cà Đao ra vàm Sông 

Hậu (ấp Hòa Phú 4, TT. An Châu); tiếp tục thi công lộ nông thôn bờ Bắc kênh 

Mặc Cần Dưng (đoạn từ số 5 đến số 10): Ghi nhận ý kiến của cử tri, giao 

UBND huyện Châu Thành phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các đơn vị có 

liên quan xem xét đề xuất. 

1.9. Cử tri Long Xuyên, Châu Thành đề nghị công khai thông tin về 

tiến độ thi công và đơn vị thi công tuyến tránh thành phố Long Xuyên, cao tốc 

Châu Đốc – Sóc Trăng – Cần Thơ vì đây là công trình trọng điểm của tỉnh và 

đề nghị mở rộng cầu Cần Xây và cầu Xếp Bà Lý để tránh ùn tắc giao thông. 

Ngoài ra, cử tri cho rằng đường tránh thành phố Long Xuyên đấu nối với quốc 

lộ 91 gần cầu Cần Xây thì chưa giải quyết được vấn đề ùn tắc giao thông qua 

trung tâm thành phố Long Xuyên nên cử tri đề nghị địa phương có định hướng 

quy hoạch xây dựng đường tránh Long Xuyên đấu nối với quốc lộ 91 tại ngã 3 



 5 

Lộ Tẻ - Tri Tôn thuộc ấp Bình Phú 1 xã Bình Hòa và tiếp tục đấu nối với 

đường 941 là phù hợp. 

Dự án tuyến tránh thành phố Long Xuyên, đang được Bộ Giao thông vận 

tải triển khai thi công, dự kiến hoàn thành trong năm 2023. Thời gian qua, Ban 

Quản lý dự án Mỹ Thuận (đơn vị điều hành dự án) cũng đã phối hợp với các đơn 

vị liên quan công bố thông tin dự án tại công trường và làm lễ khởi công vào 

tháng 01/2022. Đối với dự án cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng, Bộ 

Giao thông vận tải đã giao nhiệm vụ cho các đơn vị chuyên môn tiến hành thực 

hiện các bước thủ tục thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư theo quy định. Ghi nhận ý 

kiến của cử tri, giao Sở Giao thông vận tải chuyển nội dung phản ánh đến đơn vị 

điều hành dự án để sớm tổ chức thực hiện. 

Đối với nội dung “đề nghị địa phương có định hướng quy hoạch xây dựng 

đường tránh Long Xuyên đấu nối với quốc lộ 91 tại ngã 3 Lộ Tẻ - Tri Tôn thuộc 

ấp Bình Phú 1 xã Bình Hòa...”, Vừa qua UBND tỉnh An Giang cũng đã thống 

nhất triển khai tuyến đường tránh thị trấn An Châu nối từ tuyến tránh Long 

Xuyên đến Ngã ba lộ tẻ Tri Tôn trong giai đoạn Trung hạn 2021-2025. Hiện tại, 

các đơn vị chuyên môn đang tiến hành triển khai dự án theo kế hoạch. 

1.10. Cử tri Long Xuyên, Châu Thành: Hiện nay nhiều đoạn đường trên 

tuyến Quốc lộ 91 nhất là và đoạn từ Cái Sắn đến ngã 3 lộ tẻ Tri Tôn đã xuống 

cấp, việc nâng cấp sửa chữa còn thiếu đồng bộ và không đạt yêu cầu, thường 

xuyên bị ứ đọng, ngập nước vào mùa mưa gây hư hỏng; đoạn đường trên tuyến 

Quốc lộ 91 thuộc phường Bình Đức không có hệ thống thoát nước và vỉa hè, bên 

cạnh đó tính hiệu quả của hệ thống thu gom nước mưa chưa rõ rệt. Đề nghị 

ngành giao thông có ý kiến đến Cục Quản lý đường bộ IV sớm khắc phục. 

Ghi nhận ý kiến của cử tri, giao Sở Giao thông vận tải sẽ làm việc với Cục 

quản lý đường bộ IV đi khảo sát hiện trạng tuyến và có giải pháp khắc phục 

trong thời gian tới. 

1.11. Cử tri Long Xuyên kiến nghị quy hoạch và đầu tư xây dựng các 

nhánh đường giao thông để kết nối các điểm du lịch, di tích lịch sử của tỉnh nhà 

(tuyến Long Xuyên – Châu Đốc - An Phú - Tri Tôn - Tịnh Biên - Lộ Tẻ - Núi 

Sập,…) để tạo thành tour du lịch khép kín, khách du lịch thuận tiện tham quan 

trên địa bàn tỉnh An Giang. 

Ghi nhận ý kiến của cử tri, giao Sở Giao thông vận tải phối hợp với các 

đơn vị có liên quan xem xét, báo cáo đề xuất. 

1.12. Cử tri Long Xuyên đề nghị có định hướng mở rộng thêm các dự án 

LIA (dự án mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam – Tiểu dự án TP. Long Xuyên) 

trên địa bàn thành phố nói chung và phường Mỹ Phước nói riêng. Vì hiện nay 

thành phố và phường Mỹ Phước còn nhiều khu nhà dột nát rất khó khăn trong 

việc sinh hoạt và phòng cháy, chữa cháy. 

Hạng mục cải tạo các khu thu nhập thấp (LIA) trên địa bàn thành phố 

Long Xuyên nói chung và phường Mỹ Phước nói riêng đang được triển khai thi 

công, một số tuyến đã hoàn thiện và được sự tán thành của người dân trong khu 
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vực, cho thấy hiệu quả bước đầu của việc cải tạo nâng cấp các khu LIA. Hiện 

nay đang tập trung hoàn thiện các hạng mục thuộc giai đoạn 1 theo nội dung 

Văn bản số 2447/VPUBND-KTN, ngày 12/05/2022 Văn phòng UBND tỉnh An 

Giang về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. Ghi nhận ý 

kiến của cử tri sẽ giao UBND thành phố Long Xuyên xem xét đề xuất.  

2. Lĩnh vực đầu tư, xây dựng: 

2.1. Cử tri Tân Châu, An Phú kiến nghị địa phương xem xét, quan tâm 

đầu tư xây dựng cụm tuyến dân cư cho dân tộc Chăm, tạo điều kiện cho bà con 

dân tộc có nơi sinh hoạt cộng đồng vì hiện nay người dân tộc Chăm cất nhà 

chen chúc lẫn nhau, nhiều lớp gây ô nhiễm môi trường, có nhiều hộ sống trên 

ghe, xuồng không nơi ở ổn định. Đồng thời, đề nghị xây dựng thêm cụm, tuyến 

dân cư nhằm tạo cho người dân có nơi ở ổn định, sinh sống, vì hiện nay còn 

nhiều hộ dân là hộ nghèo, cận nghèo và những hộ thờ cúng liệt sĩ, người ở nhờ 

trên đất người khác hoặc ở cập mé sông, trên ghe, bè. 

Theo Thông báo số 264/TB-VPUBND ngày 16/6/2021 của Văn phòng 

UBND tỉnh thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh 

Bình giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp các đơn vị có liên quan xây dựng Đề án 

đầu tư các khu, cụm tuyến dân cư để di dời dân từ các vùng sạt lở trên địa bàn 

tỉnh. Đề án đã được Sở Xây dựng lập, lấy ý kiến và tiếp thu phản biện từ các Sở 

ngành, địa phương và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang. Sở 

Xây dựng đã hoàn thiện trình UBND tỉnh theo Văn bản số 1685/SXD-

QLN&HTKT ngày 25/5/2022. Theo nội dung đề án sẽ đầu tư phát triển cơ sở hạ 

tầng cụm tuyến dân cư để di dời các hộ có nhà ở trong vùng sạt lở trên địa bàn 

tỉnh như sau: giai đoạn 2022 – 2025: dự kiến đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng 21 

khu, cụm tuyến dân cư để di dời khoảng 8.347 hộ; và giai đoạn 2026 – 2030: dự 

kiến đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng 29 khu, cụm tuyến dân cư để di dời khoảng 

12.797 hộ. 

2.2. Cử tri Phú Tân kiến nghị UBND tỉnh sớm phê duyệt và công bố Đồ 

án quy hoạch đô thị thị trấn Phú Mỹ, để người dân có thể xây dựng nhà, cơ sở 

kinh doanh. 

Thị trấn Phú Mỹ đã được Bộ Xây dựng công nhận là đô thị loại IV (Quyết 

định số 97/QĐ-BXD ngày 02/02/2016) và theo quy định của pháp luật về Quy 

hoạch đô thị (điểm a khoản 2 Điều 44 Luật Quy hoạch đô thị) đối với Đồ án quy 

hoạch chung đô thị loại II, III, IV và đô thị mới, trước khi phê duyệt phải có ý 

kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng. Do vậy, UBND tỉnh đã có Tờ 

trình số 91/TTr-UBND ngày 17/02/2022 về việc xin ý kiến thỏa thuận Đồ án 

điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang đến 

năm 2030 (gọi tắt là Đồ án) và được Bộ Xây dựng có ý kiến tại Công văn số 

1918/BXD-QHKT ngày 31/5/2022. 

Hiện nay, UBND huyện Phú Tân đang phối hợp cùng đơn vị tư vấn rà 

soát, điều chỉnh, bổ sung hồ sơ Đồ án theo ý kiến đóng góp của Bộ Xây dựng, 

để gửi Sở Xây dựng trình UBND tỉnh gửi Bộ Xây dựng cho ý kiến lần 2 đối với 

nội dung Đồ án trước khi UBND tỉnh phê duyệt Đồ án này.  



 7 

2.3. Cử tri Tri Tôn đề nghị (1) có quan tâm đẩy nhanh tiến độ thi công 

xây dựng hồ Tulơr thuộc khóm Tô Lợi, thị trấn Cô Tô và (2) có kế hoạch, quy 

hoạch, đầu tư cho huyện Tri Tôn phát triển lên Thành phố. 

- Về đề nghị có quan tâm đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng hồ Tulơr 

thuộc khóm Tô Lợi, thị trấn Cô Tô: ghi nhận ý kiến cử tri, giao UBND huyện Tri 

Tôn xem xét đề xuất. 

- Về đề nghị có kế hoạch, quy hoạch, đầu tư cho huyện Tri Tôn phát triển 

lên Thành phố: Tri Tôn là huyện miền núi, vừa được Chính phủ phê duyệt công 

nhận là huyện nghèo theo Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 về phê 

duyệt danh sách huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và 

hải đảo giai đoạn 2021 – 2025. Do đó, trước mắt cần quan tâm đầu tư phát triển 

“thoát nghèo”. Sau khi huyện “thoát nghèo” sẽ tiếp tục quy hoạch phát triển để 

đảm bảo tiếp cận các tiêu chuẩn của Đơn vị hành chính đô thị, trước khi phát 

triển thành Thành phố trong tương lai xa. 

2.4. Cử tri Tri Tôn, Long Xuyên: Hiện nay tình trạng xây dựng nhà ở, 

trại cặp theo tỉnh lộ 941 trên địa bàn xã Tà Đảnh tiếp tục tái diễn. Nhưng trong 

quá trình giải quyết không cho cất nhà, trại thì người dân so sánh với địa bàn 

xã Vĩnh An, Châu Thành, vì có nhiều người dân xã Vĩnh An cất nhà lấn chiếm 

bờ kênh. Do vậy, cử tri kiến nghị cần có sự thống nhất chủ trương chung, nhằm 

thuận lợi trong việc giải quyết các vụ việc phát sinh liên quan đến việc xây 

dựng nhà ở, trại cặp tỉnh lộ 941, ngoài ra tăng cường quản lý hành lang an 

toàn sông rạch, tránh trường hợp lấn chiếm. 

Để chấn chỉnh công tác quản lý nhà ở trên sông, kênh, rạch trên địa bàn 

tỉnh, UBND tỉnh đã ban Văn bản số 31/UBND-ĐTXD ngày 11/01/2016 và Văn 

bản số 1055/UBND-KTN ngày 01/10/2018 với mục tiêu kiên quyết không để 

phát sinh các trường hợp lấn chiếm, cất mới nhà ở vi phạm hành lang sông kênh 

rạch. Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thị xã., thành phố tăng 

cường công tác kiểm tra, giám sát định kỳ và xử lý vi phạm việc phát sinh nhà ở 

vi phạm hành lang sông, kênh, rạch trên địa bàn; kiên quyết không để phát sinh 

các trường hợp cơi nới lấn chiếm, cất mới hoặc tái cất nhà ở ven sông, kênh, 

rạch; xử lý trách nhiệm đối với UBND các xã trong trường hợp buông lỏng quản 

lý để phát sinh nhà ở trên hành lang các tuyến sông, kênh, rạch trên địa bàn 

mình quản lý. 

Ngoài ra, Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch số 1012/KH-SXD ngày 

13/4/2021 về việc kiểm tra tình hình nhà ở trên sông, kênh, rạch trên địa bàn 

tỉnh. Theo định kỳ 06 tháng, UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo cập 

nhật tình hình quản lý nhà ven sông, kênh, rạch trên địa bàn cũng như các kiến 

nghị nhằm giải quyết khó khăn vướng mắc để UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực 

hiện. Ghi nhận ý kiến của cử tri, giao Sở Xây dựng phối hợp với UBND huyện 

Châu Thành xem xét đề xuất.  

2.5. Cử tri Châu Thành: Hiện nay nhà ở xã hội giá bán rất cao, trong 

khi thu nhập của công nhân thì không thể mua được nhà ở. Đề nghị xem xét tạo 
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thêm quỹ đất xây mới nhà ở xã hội cho công nhân có thu nhập thấp và có chính 

sách hỗ trợ mua nhà. 

Theo quy định tại Luật Nhà ở, Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 

20/10/2015 của Chính phủ về quản lý và phát triển nhà ở xã hội và Nghị định 

49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

100/2015/NĐ-CP:  

- Đối với chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội: được hỗ trợ tiền sử 

dụng đất; được miễn giảm thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp; được vay vốn 

ưu đãi để xây dựng nhà ở xã hội…. 

- Đối với công nhân lao động: được hỗ trợ vay vốn ưu đãi với lãi suất thấp 

và mức vốn vay lên đến 80% giá trị hợp đồng để mua, thuê mua nhà ở xã hội; 

trường hợp xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở thì mức vốn cho vay tối 

đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay, tối đa không quá 500 triệu 

đồng và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay; lãi suất cho vay tại 

Ngân hàng Chính sách xã hội do Thủ tướng Chính phủ quyết định đảm bảo 

không vượt quá 50% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng thương mại; 

thời hạn vay do ngân hàng và khách hàng thỏa thuận phù hợp với khả năng trả 

nợ của khách hàng có thể lên đến 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu 

tiên”…. 

Và theo Quyết định số 2142/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh An Giang giai đoạn 2021 – 

2025 và định hướng đến năm 2030 với mục tiêu phát triển như sau: Trong giai 

đoạn 2021-2025 diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt khoảng 22,3 m2/người 

(trong đó: Tại khu vực đô thị là 25,3m2/người; tại khu vực nông thôn 

20,8m2/người); diện tích nhà ở tối thiểu 10m2 sàn/người. Nhà ở xã hội: Tăng 

thêm khoảng 175.500m2 sàn với 3.510 căn. Các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn 

tỉnh An Giang đang thực hiện là 03 dự án, dự kiến tiếp tục triển khai thực hiện 

08 dự án trong giai đoạn 2021-2025. Ngoài ra, các dự án nhà ở thương mại theo 

quy định (tại các đô thị loại III trở lên) phải dành quỹ đất để đầu tư xây dựng 

nhà ở xã hội. 

Hiện nay, UBND tỉnh đang tổ chức thực hiện điều chỉnh Chương trình 

phát triển nhà ở, tiếp tục rà soát điều chỉnh bổ sung nhu cầu nhà ở xã hội trên 

các địa bàn huyện, thị xã, thành phố để điều chỉnh bổ sung Chương trình phát 

triển nhà ở cho phù hợp với nhu cầu thực tế của các địa phương. 

2.6. Cử tri Long Xuyên đề nghị (1) sớm triển khai xây dựng sân vận động 

tỉnh; (2) di dời các nhà máy sản xuất xi măng ra khỏi khu dân cư; (3) đề nghị 

tăng cường kêu gọi đầu tư của các doanh nghiệp để sử dụng nguồn nhân lực 

của tỉnh do Trường cao đẳng nghề và Đại học An Giang đào tạo. 

- Về việc sớm triển khai xây dựng sân vận động tỉnh: Dự án Sân vận động 

tỉnh An Giang được UBND tỉnh giao Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và 

Khu vực phát triển đô thị tỉnh làm chủ đầu tư, Ban Quản lý Dự án đã thực hiện 

khảo sát địa hình, hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng 
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sân vận động tỉnh An Giang và tổ chức lựa chọn nhà thầu (đấu thầu rộng rãi) gói 

thầu số 02 – Khảo sát địa chất. Hiện nay đang khẩn trương thực hiện các thủ tục 

phê duyệt dự án và thực hiện các bước tiếp theo để triển khai dự án. 

- Về di dời các nhà máy sản xuất xi măng ra khỏi khu dân cư: Nhà máy 

Xi măng An Giang thuộc Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang (nay là Công 

ty Cổ phần Xây lắp An Giang), là trạm nghiền có công suất thiết kế 500.000 

tấn/năm, sản lượng đạt khoảng 440 nghìn tấn/năm. Dây chuyền sản xuất của nhà 

máy xi măng An Giang đã được đầu tư tương đối hiện đại, tự động hóa cao. Sản 

phẩm của nhà máy là xi măng PCB 30, 40 và PCB50, đảm bảo yêu cầu chất 

lượng theo TCVN; hệ thống quản lý chất lượng của nhà máy phù hợp tiêu chuẩn 

TCVN ISO 9001:2008; chất lượng ổn định và có thương hiệu trên thị trường. Vị 

trí nhà máy là phù hợp với phương án tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Nhà máy Xi 

măng đã được UBND thành phố Long Xuyên phê duyệt tại Quyết định số 

2574/QĐ-UBND ngày 26/12/2017.  

Ngoài ra, theo Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh An Giang thời 

kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050 thì giai đoạn 2031 - 2050: di dời Nhà 

máy Xi măng An Giang thuộc Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang đến nơi có vị 

trí phù hợp hơn, để đáp ứng nhu cầu đầu tư sản xuất của đơn vị và nhằm đảm 

bảo cung cấp đầy đủ cả về số lượng, chất lượng sản phẩm phục vụ nhu cầu sử 

dụng của xã hội và đảm bảo môi trường sản xuất theo quy định pháp luật. 

- Về đề nghị tăng cường kêu gọi đầu tư của các doanh nghiệp để sử dụng 

nguồn nhân lực của tỉnh do Trường cao đẳng nghề và Đại học An Giang đào 

tạo: UBND tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm thu hút đầu tư và phát triển 

doanh nghiệp để sử dụng nguồn lao động dồi dào của tỉnh. Đặc biệt, năm 2022, 

Tỉnh sẽ tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang (dự kiến vào ngày 02 

tháng 11 năm 2022). Đây là cơ hội để nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn đến tìm 

hiểu cơ hội và đầu tư trên địa bàn tỉnh, từ đó tạo ra nhiều việc làm, góp phần 

đảm bảo an sinh xã hội và tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Ngoài ra, để giải quyết 

nhu cầu việc làm của sinh viên tốt nghiệp từ Trường Cao đẳng nghề và Trường 

Đại học An Giang, bên cạnh việc tăng cường chất lượng đào tạo, các trường cần 

khảo sát, đánh giá nhu cầu sử dụng lao động của các nhà đầu tư, các tập đoàn, 

các doanh nghiệp lớn, từ đó chọn lọc những ngành nghề cần đào tạo cho phù 

hợp, đào tạo theo đơn đặt hàng... 

3. Lĩnh vực công thương: 

3.1. Cử tri Tân Châu kiến nghị có giải pháp bình ổn giá điện, nước, 

đồng thời không tính giá điện lũy tiến (điện nông thôn). 

Hiện nay, giá bán điện cho các mục đích sử dụng điện từ lưới điện quốc 

gia như: sinh hoạt, sản xuất, dịch vụ,… đều áp dụng thống nhất trên cả nước 

theo Quyết định 468/QĐ-BCT ngày 20/03/2019 của Bộ Công Thương quy định 

về giá bán điện. Đến thời điểm hiện tại, Bộ Công Thương chưa có hướng dẫn 

mới về cơ cấu và biểu giá bán lẻ điện cho các mục đích sử dụng điện. Do đó, 

giá bán lẻ điện vẫn được áp dụng theo quy định của Bộ Công Thương. 
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3.2. Cử tri Chợ Mới: Hiện nay, điện sinh hoạt và nước sạch được đầu tư, 

cung cấp hầu hết các tuyến đường cho người dân sử dụng, đảm bảo an toàn, vệ 

sinh. Tuy nhiên trên địa bàn huyện Chợ Mới vẫn còn một số đoạn đường chưa 

được đầu tư, cung cấp điện, nước sạch, hoặc nước rất yếu không đảm bảo cho 

người dân sinh hoạt. Đề nghị ngành điện nước nghiên cứu, khảo sát và lắp đặt 

thêm hệ thống điện, nước sạch hoặc cải thiện phục vụ cho người dân (cử tri xã 

Long Điền A, Hội An, Nhơn Mỹ, Kiến Thành, Mỹ Hiệp). 

Ghi nhận ý kiến của cử tri, giao Sở Công Thương phối hợp cùng địa 

phương, ngành điện (Công ty Điện lực và Công ty Cổ phần Điện nước) khảo 

sát, nắm tình hình và báo cáo UBND tỉnh trong thời gian tới. 

3.3. Cử tri Tân Châu; Châu Đốc; Tri Tôn; Chợ Mới; Châu Phú; Thoại 

Sơn; Phú Tân; Châu Đốc; Long Xuyên tiếp tục có ý kiến và kiến nghị về giá 

vật tư nông nghiệp, xăng dầu, thức ăn gia súc liên tục tăng giá, trong khi giá 

sản phẩm nông nghiệp vẫn thấp, khó tìm đầu ra, đời sống người dân gặp nhiều 

khó khăn. Đề nghị có giải pháp thiết thực, căn cơ để bình ổn giá nông sản, vật 

tư nông nghiệp, hỗ trợ người dân liên kết với các Công ty, doanh nghiệp, hướng 

dẫn giúp nông dân tìm các loại con giống, cây trồng mới và ứng dụng khoa 

học, công nghệ giảm chi phí trong quá trình sản xuất, đồng thời tăng cường 

công tác kiểm tra việc niêm yết giá đối với các cơ sở mua bán vật tư nông 

nghiệp và xử lý nghiêm các trường hợp tăng giá không đúng quy định, bán 

hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc. 

Để có giải pháp thiết thực, căn cơ để bình ổn giá nông sản, vật tư nông 

nghiệp, hỗ trợ người dân liên kết với các Công ty, doanh nghiệp, UBND tỉnh đã 

chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT chủ động triển khai nhiều chương trình, kế 

hoạch, mô hình, giải pháp, khuyến cáo cụ thể nhằm giúp nông dân quản lý tốt 

dịch hại, giảm chi phí giá thành sản xuất trong vụ Hè Thu và Thu Đông 2022 

nhằm đảm bảo sản xuất hiệu quả nhất, cụ thể như: Kế hoạch Phát triển vùng sản 

xuất chuyên canh và Xúc tiến tiêu thụ sản phẩm cây ăn trái tỉnh An Giang giai 

đoạn 2021 – 2025; Kế hoạch phát triển vùng sản xuất chuyên canh và xúc tiến 

tiêu thụ sản phẩm rau màu, rau màu công nghệ cao tỉnh An Giang giai đoạn 

2021-2025; và dự thảo Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh giai đoạn 2021-

2025 và tầm nhìn đến năm 2030… Ngoài ra, đã tăng cường công tác thường 

xuyên tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng phân bón bằng nhiều hình thức khác 

nhau, nhằm tăng cường công tác kiểm tra việc niêm yết giá đối với các cơ sở 

mua bán vật tư nông nghiệp và xử lý nghiêm các trường hợp tăng giá không 

đúng quy định, bán hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc.  

Trong thời gian tới, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp 

tục phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra chất lượng vật 

tư nông nghiệp, 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… 
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4. Lĩnh vực tư pháp, an ninh, quốc phòng: 

4.1. Cử tri Phú Tân, Tân Châu, Tri Tôn đề nghị cơ quan thẩm quyền 

địa phương xem xét hoặc kiến nghị cấp trên xem xét việc người dân khi làm thẻ 

căn cước công dân và cấp mã số định danh đối với những trường hợp trong độ 

tuổi từ 50 - 60 tuổi không có ngày, tháng phải đi trích lục khai sinh nhưng tàng 

thư không còn (hoặc không có) phải làm nhiều thủ tục phức tạp. Kiến nghị 

những trường hợp không có khai sinh hoặc bổ sung ngày tháng thì nên đơn 

giản hoá thủ tục hành chính để được làm thẻ căn cước công dân. 

- Về việc làm thẻ CCCD đối với công dân lớn tuổi thiếu thông tin về ngày, 

tháng sinh: Quá trình thu nhận hồ sơ, có rất nhiều trường hợp công dân thiếu 

thông tin ngày, tháng sinh (do trong Giấy khai sinh của công dân chỉ có năm 

sinh hoặc trong Sổ hộ khẩu chỉ thể hiện năm sinh) chưa thể thu nhận hồ sơ cấp 

Căn cước công dân theo quy định. Nhằm tạo điều kiện cho công dân, nhất là các 

trường hợp công dân lớn tuổi thiếu thông tin về ngày, tháng sinh được cấp thẻ 

Căn cước công dân, Công an tỉnh đã có văn bản xin ý kiến Bộ Công an về việc 

hướng dẫn, tạo điều kiện để các trường hợp trên được cấp thẻ Căn cước công 

dân và được Bộ Công an trả lời, như sau: 

“Theo quy định của Luật Căn cước công dân, trên thẻ Căn cước công dân 

có thông tin về ngày, tháng, năm sinh của công dân, đây cũng là căn cứ để xác 

định thời điểm thẻ Căn cước công dân được cấp khi công dân đủ 14 tuổi, thời 

điểm thẻ Căn cước công dân phải đổi khi công dân đủ 25 tuổi, 40 tuổi và 60 

tuổi. Điều 18 Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân quy định: Công dân 

Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên đã đăng ký thường trú được cấp thẻ Căn cước 

công dân. Cơ sở để tính tuổi căn cứ vào ngày, tháng, năm sinh của công dân 

trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; trường hợp thông tin về ngày, tháng, 

năm sinh của người đó chưa có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì căn 

cứ vào giấy khai sinh bản chính hoặc sổ hộ khẩu để xác định ngày, tháng, năm 

sinh của người đó”.  

Căn cứ vào các quy định như trên, việc xác định ngày, tháng, năm sinh 

của công dân khi làm thủ tục cấp Căn cước công dân là bắt buộc và phải dựa vào 

thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc thông tin ghi trong Giấy 

khai sinh, Sổ hộ khẩu của công dân đó. Do đó, đối với trường hợp công dân 

thiếu thông tin về ngày, tháng sinh phải liên hệ cơ quan Tư pháp để trích lục, bổ 

sung ngày, tháng sinh theo quy định. 

- Về việc Thông báo số định danh cá nhân: theo quy định tại Điều 12, 

Luật Căn cước công dân: “Số định danh cá nhân được xác lập từ Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư dùng để kết nối, cập nhật, chia sẻ, khai thác thông tin của 

công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên 

ngành”. Đối với các trường hợp công dân đã được cấp thẻ CCCD, CMND 12 

số, Giấy khai sinh có thông tin số định danh cá nhân thì số thẻ CCCD, CMND 

12 số, số định danh cá nhân trong Giấy khai sinh cũng chính là số định danh cá 

nhân của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Từ ngày 
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01/07/2021, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tiến hành 

thông báo số định danh cá nhân và thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư đối với tất cả các trường hợp công dân chưa được cấp thẻ 

CCCD, CMND 12 số, Giấy khai sinh chưa có thông tin số định danh cá nhân; 

các trường hợp công dân chưa được thu nhận hồ sơ cấp CCCD theo Mẫu số 01 

ban hành kèm theo Thông tư số 59/2021/TT-BCA, ngày 15/5/2021 của Bộ 

Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân. 

Công dân dùng thông báo này để thực hiện các giao dịch với cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có liên quan. Thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư có thể thiếu thông tin về ngày, tháng sinh do dữ liệu thu thập ban đầu 

công dân cung cấp không có ngày, tháng sinh. Vì vậy, việc thiếu thông tin về 

ngày, tháng sinh không ảnh hưởng đến việc công dân nhận thông báo số định 

danh cá nhân và dùng thông báo này trong giao dịch với các cơ quan, tổ chức, 

cá nhân theo quy định. 

4.2. Cử tri Chợ Mới, Châu Thành: Thực trạng thanh thiếu niên sử dụng 

các chất ma túy đáng báo động, thường xuyên gây mất an ninh trật tự địa 

phương như gây rối trật tự công cộng, trộm cắp,...diễn ra ngày càng manh 

động, gây hoang mang, lo lắng trong Nhân dân. Ngoài ra, trên không gian 

mạng và viễn thông, một số đối tượng giả danh các ngành chức năng gọi điện, 

nhắn tin yêu cầu trả tiền, nạp tiền điện thoại, nhận quà trúng thưởng và nhiều 

nội dung khác nhau nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản người dân. Đề nghị tăng 

cường công tác kiểm tra, quản lý và tấn công trấn áp, xử lý nghiêm các đối 

tượng này. 

Trong 06 tháng đầu năm 2022, các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt 

giữ một số đối tượng liên quan có hành vi “Tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái 

phép chất ma túy”. Đồng thời, đã rà soát, lên danh sách quản lý 08 cơ sở nghi 

vấn (21 đối tượng) và 61 đối tượng hoạt động riêng lẻ (trong tỉnh 55, ngoài tỉnh 

11) có liên quan “tín dụng đen” (trong đó số phát sinh mới: 05 đối tượng hoạt 

động riêng lẻ trong tỉnh; 04 cơ sơ nghi vấn, liên quan 07 đối tượng).  

Trong thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa 

phương thực hiện tốt một số nhiệm vụ như sau: Triển khai thực hiện có hiệu quả 

Kế hoạch triển các hoạt động và mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về 

ma tuý hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma tuý năm 2022; Tiếp tục 

phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tốt công tác phòng ngừa và cai 

nghiện ma túy để kiềm chế, ngăn chặn sự gia tăng của tệ nạn ma túy trong thời 

gian tới... Tăng cường phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục phòng, chống 

ma túy, nhất là về tác hại của các loại ma túy, tập trung trên tuyến biên giới, các 

nhóm đối tượng có nguy cơ cao, thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên, đồng bào 

vùng sâu, vùng xa; lồng ghép công tác phòng, chống ma túy với thực hiện các 

chương trình mục tiêu khác.... 

5. Lĩnh vực nông nghiệp, nông dân: 

5.1. Cử tri Châu Đốc, Châu Phú, Thoại Sơn: Thời gian qua, 39 hộ dân 

nuôi 97 cá bè bị chết bất thường tại phường Vĩnh Ngươn, thành phố Châu Đốc 



 13 

sản lượng cá chết 201 tấn; vụ lúa Đông Xuân bị tình trạng muỗi hành (sâu năn) 

tấn công, mưa bão nhiều ảnh hưởng rất lớn về khả năng tái sản xuất cũng như 

cuộc sống, kiến nghị địa phương có chính sách hỗ trợ cho bà con như: Cho vay 

một phần vốn, giãn, khoanh nợ Ngân hàng. 

Hiện nay, chính sách tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn của Chính 

phủ được thực hiện thống nhất chung trên toàn quốc, cụ thể quy định tại Nghị 

định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 và Nghị định 116/2018/NĐ-CP ngày 

07/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 

55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ 

phát triển nông nghiệp, nông thôn; Thông tư số 10/2015/TT-NHNN ngày 

22/07/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về hướng dẫn thực hiện một số 

nội dung của nghị định số 55/2015/NĐ-CP; Thông tư số 25/2018/TT-NHNN 

ngày 24/10/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về sửa đổi, bổ sung một 

số điều của thông tư số 10/2015/TT-NHNN ngày 22/7/2015. 

Thời gian qua, NHNN-AG đã luôn quan tâm, chú trọng bám sát chỉ đạo 

của NHNN Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, phối hợp tốt với các Sở, ngành trên 

địa bàn tỉnh, chỉ đạo kịp thời đến các tổ chức tín dụng tập trung nguồn vốn tín 

dụng vào các lĩnh vực ưu tiên, các chương trình kinh tế trọng điểm của tỉnh. 

Tổng đầu tư tín dụng trên địa bàn ước thực hiện đến cuối tháng 6/2022, là 

97.377 tỷ đồng. Trong đó: tín dụng đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn 

là 60.524 tỷ đồng, chiếm 62,15% trên tổng dư nợ tín dụng của Tỉnh. 

Về chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ (giãn), khoanh nợ Ngân hàng 

được thực thực hiên theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 12 Nghị định 

55/2015/NĐ-CP và được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 116/2018/NĐ-CP. Nếu 

khách hàng gặp khó khăn và có nhu cầu cơ cấu lại thời hạn trả nợ hay vay mới 

nhằm khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất có thể gửi đơn đề nghị đến tổ chức 

tín dụng đang quan hệ để được xem xét, hỗ trợ đúng theo quy định. Riêng vấn 

đề "khoanh nợ ngân hàng" thì cần phải đáp ứng đủ các điều kiện như đã đề cập 

tại khoản 2, Điều 12 Nghị định 55/2015/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị 

định 116/2018/NĐ-CP).  

Ngoài ra, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh An Giang (NHCSXH) cũng 

có những quy định hỗ trợ khách hàng vay gặp thiệt hại do nguyên nhân khách 

quan theo Quyết định 08/2021/QĐ-TTg ngày 11/3/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ Quy định nguyên nhân bị rủi ro khách quan, vì vậy các hộ nêu trên nuôi cá 

bị thiệt hại được xử lý rủi ro theo quy định. Vì vậy, đề nghị các hộ nuôi cá bị 

thiệt hại đang quan hệ tín dụng với NHCSXH liên hệ NHCSXH thành phố Châu 

Đốc để được hướng dẫn hồ sơ thủ tục. 

5.2. Cử tri Chợ Mới: Các Hợp tác xã nông nghiệp hiện nay hoạt động 

chủ yếu phục vụ tưới tiêu, kém hiệu quả, chưa có phương án sản xuất và định 

hướng kinh doanh, nên rất cần các ngành chuyên môn hướng dẫn, xây dựng kế 

hoạch hoạt động hiệu quả hơn, nhất là trong việc phục vụ sản xuất, tiêu thụ sản 

phẩm, tạo thương hiệu cho Hợp tác xã, nhất là các loại cây ăn trái có thế mạnh 

ở địa phương. 
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Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT tổ 

chức nhiều hoạt động để hỗ trợ các hợp tác xã (HTX) nông nghiệp trên địa bàn 

huyện Chợ Mới nói riêng, tỉnh An Giang nói chung cụ thể như sau: (1) Tổ chức 

kiểm tra, khảo sát thực tế tình hình hoạt động của 50 HTX nông nghiệp năm 

2022; (2) Phối hợp với UBND huyện Chợ Mới tổ chức nhiều cuộc hội nghị, hội 

thảo tuyên truyên, vận động và kết nối các doanh nghiệp có uy tín, tiềm lực tài 

chính; (3) tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên đề, các lớp giám đốc điều 

hành HTX nông nghiệp, hỗ trợ học phí đào tạo trình độ đại học, cao đẳng, hỗ trợ 

trả lương nhân sự trẻ có trình độ đại học về làm việc tại các HTX nông nghiệp. 

Để các HTX nông nghiệp trên địa bàn huyện Chợ Mới duy trì, nâng chất 

và phát triển trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ tiếp tục phối hợp 

với địa phương tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ quản 

lý, điều hành HTX nông nghiệp (tập huấn bồi dưỡng chuyên đề, hỗ trợ học phí 

đào tạo trình độ đại học, cao đẳng, trả lương nhân sự trẻ có trình độ về làm việc 

tại các HTX nông nghiệp) theo Quyết định 1700/QĐ-UBND ngày 22/7/2021 

của UBND tỉnh, hỗ trợ thu hút doanh nghiệp thực hiện liên kết sản xuất và tiêu 

thụ theo chuỗi giá trị ngành hàng xoài của huyện Chợ Mới theo Chương trình 

hành động số 06-CTr/TU ngày 29/06/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.  

5.3. Cử tri Châu Phú: (1) Công trình bê tông hoá đường Mương Bờ Dâu 

từ kênh 7 đến kênh 10 (thuộc dự án VnSat) do Sở Nông nghiệp và PTNT làm 

chủ đầu tư, có nhiều đoạn bị rạn nứt, sạt lở taluy. Ngoài ra, (2) tuyến đường 

Bắc kênh 10 Châu Phú (từ kênh 12 đến kênh 13) do Công ty TNHH MTV Khai 

thác thủy lợi tỉnh làm chủ đầu tư bị sạt lở đoạn tại tổ 16, ấp Ba Xưa, xã Thạnh 

Mỹ Tây. Đề nghị đơn vị thi công sớm khắc phục. 

- Về Công trình bê tông hoá đường Mương Bờ Dâu từ kênh 7 đến kênh 

10 (thuộc dự án VnSat) do Sở Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư, có nhiều 

đoạn bị rạn nứt, sạt lở taluy: Công trình bê tông hoá đường Mương Bờ Dâu từ 

kênh 7 đến kênh 10 thuộc xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú nằm trong dự án 

chuyển đổi Nông nghiệp bền vững (Vnsat). Trong quá trình thi công do ảnh 

hưởng của mưa nên một số đoạn có hiện tượng Taluy bị rạn nứt và sạt lở. Ngay 

khi sự việc xảy ra, Sở Nông nghiệp & PTNT đã phối hợp địa phương và các 

đơn vị có liên quan đưa ra giải pháp và yêu cầu đơn vị thi công xử lý gia cố 

không để ảnh hưởng đến công trình cũng như đi lại của bà con. Đến nay việc thi 

công, khắc phục đã xong. Ngày 20/6/2022 Sở Nông nghiệp & PTNT đã phối 

hợp Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Châu Phú, UBND xã Thạnh Mỹ Tây 

đi khảo sát toàn tuyến cho thấy không còn hiện tượng rạn nứt, sạt lở Taluy. 

- Về tuyến đường Bắc kênh 10 Châu Phú (từ kênh 12 đến kênh 13) do 

Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi tỉnh làm chủ đầu tư bị sạt lở đoạn tại 

tổ 16, ấp Ba Xưa, xã Thạnh Mỹ Tây. Đề nghị đơn vị thi công sớm khắc phục: 

Hiện công trình đã bàn giao mốc, mặt bằng thi công và đã tiến hành khởi công 

công trình ngày 20/6/2022, nhà thầu đang tập kết vật tư, thiết bị triển khai thi 

công công trình, dự kiến thời gian thi công hoàn thành công trình đến trong 

năm 2022. 
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5.4. Cử tri Châu Thành: Để vận động và thực hiện chủ trương chuyển 

dịch từ đất trồng lúa sang trồng cây ăn trái hoặc chăn nuôi, thủy sản thì địa 

phương cần có nhà máy chế biến sau thu hoạch, đảm bảo đầu ra, hạn chế 

được tình trạng tồn đọng hàng hoá như hiện nay. Đề nghị tăng cường kêu gọi 

đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến sau thu hoạch, phát triển thị trường 

tiêu thụ, có kế hoạch hỗ trợ vốn và kỹ thuật để người dân thực hiện chuyển đổi 

đạt hiệu quả.  

UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch Phát triển vùng sản xuất chuyên canh 

và Xúc tiến tiêu thụ sản phẩm cây ăn trái tỉnh An Giang giai đoạn 2021 – 2025, 

trong đó, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp địa phương tổ 

chức rà soát lại diện tích cây ăn quả trên địa bàn, đối với những cây trồng diện 

tích lớn như xoài, mít … Đồng thời UBND tỉnh đã mời gọi các doanh nghiệp 

liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ, chế biến xuất khẩu để sản xuất được bền 

vững và hiệu quả hơn như: Tập Đoàn Lộc Trời, Angimex, Tập đoàn 

THTrueMilk, Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang (Antesco); Công 

ty TNHH XNK Trái cây Chánh Thu; Công Ty TNHH Hoàng Phát Fruit; Công 

Ty THHH Kim Nhung Đồng Tháp; Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải 

(THACO); Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn, Công ty Hoàng Phan…vv để liên kết 

sản xuất và tiêu thụ. 

6. Lĩnh vực tài chính, ngân hàng. 

6.1 Cử tri là giáo viên Mỹ Hoà Hưng, TP Long Xuyên kiến nghị xem xét 

Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2021 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh An Giang về quy định giá dịch vụ sử dụng phà trên địa bàn tỉnh An 

Giang, theo quy định hiện hành giá vé qua phà tăng cao so với trước đây (vé 

năm xe gắn máy của CBCC, VC tăng từ 480.000đ lên 2.160.000đ), đề nghị có 

điều chỉnh cho phù hợp tình hình thu nhập của CBCC, VC hiện nay. 

- Đối với mức giá vé năm áp dụng cho xe gắn máy: giai đoạn 2017- 2021 

được thực hiện theo Quyết định số 92/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của 

UBND tỉnh và Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của UBND 

tỉnh về sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 Quyết định 92/2016/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh; theo đó, mức thu giá dịch vụ sử dụng phà vẫn không thay đổi (từ 

01/04/2011- 31/12/2021). Từ 01/01/2022 đến nay giá dịch vụ sử dụng phà trên 

địa bàn tỉnh áp dụng theo Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND ngày 25/5/2021 

của UBND tỉnh An Giang quy định giá dịch vụ sử dụng phà trên địa bàn tỉnh An 

Giang, trong đó có quy định giá vé áp dụng cho đối tượng là người đi xe gắn 

máy, xe mô tô 02 bánh, xe mô tô 03 bánh (kể cả xe máy điện). 

Mức giá vé xe gắn máy hiện nay tăng 20% so với mức giá vé các năm 

trước (theo Quyết định số 92/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 giá vé thực hiện 

đến năm 2021 là 1.800.000 đồng/xe/năm) là do vé lượt của xe gắn máy tăng từ 

5.000 đồng lên 6.000 đồng do đã gộp xe gắn máy với hành khách đi cùng. 

- Đối với vé năm xe gắn máy của cán bộ công chức, viên chức thay đổi từ 

480.000 đồng/xe/năm thành 2.160.000 đồng/xe/năm, được thực hiện theo Quyết 

định số 24/2021/QĐ-UBND ngày 25/5/2021 của UBND tỉnh An Giang quy định 
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giá dịch vụ sử dụng phà trên địa bàn tỉnh An Giang. Như vậy, mức giá vé xe gắn 

máy qua phà năm 2022 so với các năm trước tăng 20% (từ 1.800.000 đồng năm 

2021 lên 2.160.000 đồng) là do vé lượt của xe gắn máy tăng từ 5.000 đồng lên 

6.000 đồng do đã gộp xe gắn máy với hành khách đi cùng. Việc thay đổi giá vé 

năm xe gắn máy của cán bộ công chức, viên chức từ 480.000đồng/xe/năm lên 

2.160.000 đồng/xe/năm là do Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND ngày 

25/5/2021 của UBND tỉnh không còn quy định mức giá áp dụng cho đối tượng 

cán bộ, công chức, viên chức. 

6.2. Cử tri Phú Tân, Châu Thành: Đề nghị có chính sách cho vay ưu 

đãi đối với bà con nông dân có diện tích sản xuất nhỏ lẻ với lãi suất 0% và cho 

thanh niên khó khăn vay không phải đảm bảo tài sản. 

Hiện nay, chưa có chủ trương hỗ trợ lãi suất cho bà con nông dân có diện 

tích sản xuất nhỏ lẻ với lãi suất 0%/năm như đề xuất. Ngoài trừ vừa qua, 

NHCSXH cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất với lãi 

suất 0% thực hiện theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ 

về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 

khăn do đại dịch Covid-19. 

Về cho thanh niên khó khăn vay không tài sản đảm bảo được thực hiện 

theo khoản 2 Điều 9 Nghị định 55/2015/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị 

định 116/2018/NĐ-CP). Theo những quy định trên, các cá nhân, hộ gia đình, tổ 

hợp tác, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và chủ trang trại đủ 

điều kiện có thể liên hệ các tổ chức tín dụng trên địa bàn để được tư vấn, hướng 

dẫn thủ tục hỗ trợ vốn không có tài sản đảm bảo đúng theo quy định. Bên cạnh 

đó, Ngân hàng Chính sách xã hội cũng có nhiều chương trình hỗ trợ vốn cho 

người dân, thanh niên khó khăn không có đảm bảo tài sản như: Cho vay học 

sinh, sinh viên; cho vay giải quyết việc làm; cho vay hỗ trợ xuất khẩu lao động; 

cho vay hộ nghèo về nhà ở; cho vay thương nhân vùng khó khăn; cho vay hộ 

cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; cho vay hộ SXKD vùng khó khăn…. 

7. Lĩnh vực y tế, bảo hiểm xã hội. 

7.1. Cử tri Phú Tân đề nghị (1) ngân sách Nhà nước quan tâm đầu tư 

trang thiết bị y tế cho các Trạm y tế xã, thị trấn để đảm bảo công tác khám, sàng 

lọc bệnh ban đầu và tạo nguồn nhân lực chất lượng hơn, đáp ứng yêu cầu chăm 

sóc sức khoẻ Nhân dân trong tình hình hiện nay và (2) đề nghị bệnh viện Đa 

Khoa Trung tâm An Giang có sắp xếp, bố trí phù hợp để tổ chức khám bệnh cho 

đối tượng ưu tiên được nhanh chóng hơn. 

- Về đề nghị ngân sách Nhà nước quan tâm đầu tư trang thiết bị y tế cho 

các Trạm y tế xã, thị trấn để đảm bảo công tác khám, sàng lọc bệnh ban đầu và 

tạo nguồn nhân lực chất lượng hơn, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khoẻ Nhân 

dân trong tình hình hiện nay: Trong những năm qua, Tỉnh luôn quan tâm đầu tư 

trang thiết bị cho ngành ý tế, đã ban hành Đề án “Xây dựng và phát triển mạng 

lưới y tế cơ sở tỉnh An Giang trong tình hình mới giai đoạn 2018-2025” theo 

Quyết định số 948/QĐ-UBND ngày 02/05/2018 của UBND tỉnh An Giang; phối 

hợp với UBND huyện, thị, thành phố tranh thủ nguồn vốn đầu tư xây dựng, 
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nâng cấp, cải tạo điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, đào tạo, chính sách thu 

hút nguồn nhân lực cho y tế cơ sở, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu và nhiệm 

vụ trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình 

hình mới. Đồng thời, theo Danh mục dự kiến dự án đầu tư từ Chương trình phục 

hồi và phát triển kinh tế - xã hội có 17 Trạm y tế xã, phường được đưa vào danh 

mục dự án đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 và 39 trạm y tế xã, phường 

được đưa vào danh mục dự án đầu tư ngoài trung hạn 2021-2025 với tổng mức 

đầu tư dự kiến là 150 tỷ đồng. 

- Về đề nghị bệnh viện Đa Khoa Trung tâm An Giang có sắp xếp, bố trí 

phù hợp để tổ chức khám bệnh cho đối tượng ưu tiên được nhanh chóng hơn: 

Bệnh viện đã có áp dụng quy trình khám bệnh cho các đối tượng ưu tiên, cụ thể 

như sau: Thực hiện theo tại khoản 4 Điều 3 Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 

40/2009/QH12 quy định nguyên tắc trong hành nghề khám, chữa bệnh là ưu tiên 

khám, chữa bệnh đối với trường hợp cấp cứu, trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết 

tật nặng, người từ đủ 80 tuổi trở lên, người có công với cách mạng, phụ nữ có 

thai. Qua đó bệnh viện có thực hiện quy trình khám ưu tiên cho các bệnh nhân 

theo quy định như trên, từ quầy hướng dẫn bắt số đến quầy tiếp nhận có bố trí 

quầy đăng ký ưu tiên số 10. Sau đó bệnh nhân được hướng dẫn lên khám tại các 

phòng khám, hệ thống phần mềm sẽ ưu tiên đưa danh sách các đối tượng ưu tiên 

như trên lên đầu danh sách chờ khám. 

7.2. Cử tri Chợ Mới: Hiện nay, ngành BHXH đang sử dụng ứng dụng 

VSSID để đi khám, chữa bệnh không cần thẻ BHYT nhưng vẫn còn tình trạng khi 

đến Bệnh viện Chợ Mới thì lại buộc xuất trình thẻ BHYT. Bên cạnh đó, khi người 

nằm viện thuộc hộ nghèo (được hưởng BHYT 100%), buộc phải ký cam kết, đóng 

tạm ứng, mua thuốc thêm (dù thuốc đó nằm trong danh mục) làm gây mất lòng 

tin của người dân và khó khăn trong công tác vận động tham gia BHYT tự 

nguyện. Đề nghị có thanh kiểm tra và có giải pháp thống nhất chung. 

Thực hiện chủ trương tăng cường ứng dụng tin học hóa trong khám chữa 

bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế (BHYT), tạo điều tạo điều kiện cho người bệnh 

được sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng Vss-ID khi đi khám chữa bệnh, 

Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới triển khai tại đầu vào tiếp nhận bệnh nhân có 

tham gia BHYT, tuy nhiên còn nhiều bệnh nhân, thân nhân chưa có điện thoại và 

không biết sử dụng điện thoại thông minh nên việc tiếp cận chưa đầy đủ. Do đó, 

đối với các trường hợp không sử dụng được ứng dụng Vss-ID sẽ tiếp nhận thông 

tin trên thẻ BHYT. 

Thực hiện quy trình khám chữa bệnh tại các khoa lâm sàng theo hướng 

dẫn của Quyết định số 1313/QĐ-BYT ngày 22/4/2013 của Bộ Y tế và Quy trình 

nhập viện của Trung tâm Y tế áp dụng cho tất cả người bệnh đến khám. Khi bệnh 

nhân điều trị nội trú tùy theo bệnh lý mà nhân viên y tế ước tính số tiền đồng chi 

trả và chi phí ngoài phạm vi thanh toán của quỹ BHYT. Nên có việc tạm ứng 

viện phí, bao gồm thuốc và các chi phí không được thanh toán BHYT. Khi bệnh 

nhân được xuất viện hoặc chuyển viện sẽ tổng kết và xuất hóa đơn.  
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Việc mua thuốc thêm (dù thuốc nằm trong danh mục BHYT), trong thời 

gian gần đây việc mua thuốc gặp nhiều khó khăn, nhất là các thuốc trong danh 

mục cấp cứu cần thiết cho bệnh nhân. Do tình hình dịch bệnh COVID-19 kéo 

dài, một số mặt hàng cung ứng bị đứt gãy nhà thầu không có thuốc giao hoặc 

giao thuốc có hạn sử dụng ngắn, không đủ điều kiện tiếp nhận theo các điều 

khoản có trong hợp đồng đã ký trước đó; Thuốc ngoài danh mục thanh toán 

BHYT theo phân tuyến kỹ thuật (Ceftriaxon, Amikacin, Becozym, Laroscorbin, 

...) bệnh nhân phải mua sau khi ký thỏa thuận với các khoa lâm sàng…. 

7.3. Cử tri Tịnh Biên: Hiện nay, các Phòng khám khu vực trên địa bàn đã 

xuống cấp, kiến nghị quan tâm đầu tư, sửa chữa và nâng cấp nhằm duy trì hoạt 

động khám, chữa bệnh tại các Phòng khám khu vực đạt hiệu quả hơn. 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh còn 04 Phòng khám đa khoa (PKĐK) khu vực 

còn duy trì hoạt động chăm sóc sứ khỏe nhân dân trên địa bàn, góp phần giảm 

quá tải cho các Trung tâm y tế huyện, gồm: PKĐK khu vực Tịnh Biên (huyện 

Tịnh Biên), PKĐK khu vực Đồng Ky (huyện An Phú), PKĐK khu vực An Châu 

(huyện Châu Thành), PKĐK khu vực Mỹ Luông (huyện An Phú).  

Trong năm 2021, do tình hình dịch COVID-19 bùng phát mạnh trên địa 

bàn tỉnh, phòng khám đa khoa khu vực Tịnh Biên đã được đầu tư, nâng cấp, cải 

tạo để phục vụ công tác thu dung và điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Hiện 

nay, phòng khám đã thực hiện hoạt động khám chữa bệnh trở lại, điều kiện cơ cở 

vật chất, trang thiết bị vẫn đảm bảo phục vụ tốt cho công tác chăm sóc sức khỏe 

người dân trên địa bàn và các vùng lân cận. Ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri, 

UBND tỉnh giao ngành y tế khảo sát thực trạng các PKĐK khu vực trên địa bàn 

tỉnh, báo cáo tham mưu đề xuất UBND tỉnh. 

8. Lĩnh vực nội vụ. 

8.1. Cử tri Thoại Sơn, Tịnh Biên đề nghị tiếp tục áp dụng Nghị quyết 

12/2020/NQ-HĐND để giải quyết chính sách cho những người hoạt động ở ấp 

không đủ tiêu chuẩn bầu cử Trưởng ấp sắp tới, để đối tượng này được hưởng 

chính sách khi nghỉ việc. 

Theo quy định tại mục 3 điểm b khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 

12/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định số 

lượng, chức danh và một số chính sách đối với người hoạt động không chuyên 

trách ở cấp xã và khóm, ấp trên địa bàn tỉnh An Giang, thì “Mức trợ cấp thôi 

việc cho người hoạt động không chuyên trách được thực hiện đối với các trường 

hợp dôi dư do sắp xếp, tổ chức lại bộ máy ở cơ sở được áp dụng đến hết ngày 31 

tháng 12 năm 2021.”. Do đó, đối với các trường hợp thôi việc không thuộc đối 

tượng dôi dư sẽ không được xem xét giải quyết chính sách theo quy định tại 

Nghị quyết số số 12/2020/NQ-HĐND. 

8.2. Cử tri Phú Tân đề nghị bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Hội Nông 

dân ở thị trấn (chức danh Phó Chủ tịch Hội Nông dân chỉ bố trí ở đơn vị hành 

chính nông thôn) vào Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020, của Hội 

đồng nhân dân về quy định số lượng, chức danh và một số chính sách đối với 
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người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và khóm, ấp trên địa bàn tỉnh An 

Giang, vì ở Thị trấn chỉ bố trí một chức danh là Chủ tịch Hội Nông dân không 

đảm bảo công việc. 

Theo quy định tại khoản 4, Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 

24/4/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công 

chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân 

phố, thì 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. Cụ thể: Loại 

1 tối đa 14 người (giảm 8 người so với quy định cũ); Loại 2 tối đa 12 người 

(giảm 8 người so với quy định cũ); Loại 3 tối đa 10 người (giảm 9 người so với 

quy định cũ). 

Trên cơ sở quy định trên, UBND tỉnh đã trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban 

hành Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020, đảm bảo quy định 

chức danh và bố trí số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã bằng 

hoặc thấp hơn quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP. Ghi 

nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri, khi Trung ương ban hành các quy định điều 

chỉnh, UBND tỉnh sẽ giao các cơ quan tham mưu đề xuất. 

8.3. Cử tri Châu Thành: Quy định quản lý cán bộ, công chức xã, 

phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang, kèm theo Quyết định số 

60/2021/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2021, tại khoản b Điều 8 có quy định 

đối với Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp xã, Chủ tịch Hội 

Liên hiệp Phụ nữ cấp xã, Chủ tịch Hội Nông dân cấp xã khi được giới thiệu bầu 

giữ chức vụ lần đầu phải đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định tại Điều lệ và hướng 

dẫn của cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương; đồng thời phải đảm bảo là cán 

bộ, công chức cấp xã hoặc có thời gian tham gia công tác giữ chức danh người 

hoạt động không chuyên trách từ đủ 03 năm trở lên (bao gồm thời gian tham gia 

nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng dân quân tự vệ, công an xã, thanh niên 

tình nguyện, nếu thời gian không liên tục được tính cộng nối vào thời gian công 

tác). Quy định như vậy rất khó khăn cho địa phương, nhất là chức danh Bí thư 

Đoàn thanh niên phải xét theo quy định trên thì độ tuổi Đoàn còn ngắn không 

đảm bảo cho nguồn đào tạo lâu dài về sau. Kiến nghị xem xét giảm bớt quy định 

trên để tạo điều kiện thuận lợi cho cấp xã trong công tác quy hoạch, đào tạo bồi 

dưỡng cán bộ nguồn về sau.  

Theo quy định tại Điều 11 Quyết định số 289-QĐ/TW ngày 08/02/2010 

của Ban Chấp hành Trung ương về việc ban hành quy chế cán bộ Đoàn thanh 

niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thì tiêu chuẩn cán bộ đoàn cấp cơ sở (xã, phường, 

thị trấn) là: Trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên, trình độ lý 1uận chính trị 

sơ cấp; Giữ chức vụ không quá 35 tuổi. Đối với vùng đặc biệt khó khăn, biên 

giới, hải đảo, đối tượng chính sách, trình độ văn hoá nói chung từ tốt nghiệp 

trung học phổ thông trở lên, đã được bồi dưỡng chương trình lý luận chính trị 

sơ cấp. Giữ chức vụ không quá 37 tuổi. 

Theo khoản b Điều 8 Quyết định số 60/2021/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh, quy định chung đối với việc giới thiệu bầu (chỉ định) 
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cán bộ lãnh đạo cấp xã “phải đảm bảo là cán bộ, công chức cấp xã hoặc có thời 

gian tham gia công tác giữ chức danh người hoạt động không chuyên trách từ 

đủ 03 năm trở lên”. Việc quy định này, nhằm đảm bảo tiêu chuẩn về kinh 

nghiệm thời gian tham gia công tác của các chức danh cán bộ lãnh đạo tại cơ sở. 

Đồng thời, quy định cũng mở rộng việc xác định thời gian công tác đối với chức 

danh Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp xã, cụ thể thời gian 

tham gia công tác “bao gồm thời gian tham gia nghĩa vụ quân sự, tham gia lực 

lượng dân quân tự vệ, công an xã, thanh niên tình nguyện, nếu thời gian không 

liên tục được tính cộng nối vào thời gian công tác.” 

9. Lĩnh vực tài nguyên, môi trường 

9.1. Cử tri Chợ Mới: Nhà nước đã đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác 

thải tại thị trấn Mỹ Luông nhưng đến nay chưa đi vào hoạt động, cử tri kiến 

nghị đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công, bên cạnh đó đoạn đường vào bãi rác 

hiện nay bị sạt lở và xuống cấp, đề nghị có giải pháp khắc phục. 

Nhà máy xử lý chất thải rắn thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới được 

UBND tỉnh giao cho Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang (Công ty) 

làm chủ đầu tư thực hiện từ năm 2019. Quá trình thực hiện, UBND tỉnh đã có 

nhiều văn bản chỉ đạo Công ty đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án (gần đây nhất 

là Văn bản số 2311/VPUBND-KTN ngày 06/5/2022 về tiến độ thực hiện dự án 

Nhà máy xử lý chất thải rắn Chợ Mới) và Sở Tài nguyên và Môi trường thường 

xuyên theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở và xử lý các vướng mắc liên quan đến trách 

nhiệm quản lý nhà nước đều được kịp thời giải quyết cho Công ty để đẩy nhanh 

tiến độ triển khai. Công ty cũng đã báo cáo tiến độ đã hoàn thành phần xây dựng 

nhà xưởng (đã nghiệm thu). Riêng phần thiết bị: Đã hoàn thành lắp đặt lò đốt và 

hệ thống xử lý khí thải; dây chuyền sàng và thiết bị tiền xử lý (Công ty Cổ phần 

Môi trường đô thị An Giang đang lập lại Kế hoạch lựa chọn nhà thầu; do bên 

nhà thầu trước không tiếp tục thực hiện), dự kiến quý IV/2022 sẽ đưa nhà máy 

vào hoạt động. 

Ngoài ra, theo thông tin của UBND huyện Chợ Mới, đoạn đường dẫn vào 

Nhà máy xử lý chất thải rắn Chợ Mới xảy ra tình trạng xuống cấp và sạt lở vào 

năm 2021. Qua đó, UBND huyện đã tổ chức gia cố, khắc phục những điểm sạt 

lở đoạn đường dẫn vào Nhà máy xử lý chất thải rắn Chợ Mới đến nay không còn 

tình trạng sạt lở tại đoạn đường này. 

9.2. Cử tri Chợ Mới, Châu Phú, Châu Thành: Hoạt động khai thác cát 

trên sông Tiền và sông Hậu, rất sôi động với nhiều phương tiện hoạt động, 

trong khi đó tình hình mưa bão, nước lũ đang về gây ảnh hưởng đến sạt lở bờ 

sông. Đề nghị có giải pháp để hạn chế việc cho phép khai thác cát cũng như 

tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm. 

Trong giai đoạn hiện nay để đảm bảo nguồn nguyên liệu phục vụ phát 

triển cơ sở hạ tầng của khu vực đồng bằng sông Cửu Long và của tỉnh An Giang 

là rất cấp bách: Đầu tư các khu công nghiệp của tỉnh (Khu công nghiệp Vàm 

Cống 200 ha, Khu công nghiệp Xuân Tô 157 ha, Khu công nghiệp Hội An 

100ha, Khu công nghiệp Bình Long 150 ha, Khu công nghiệp Bình Hòa 
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250ha…) và giao thông kết nối vùng đồng bằng sông Cửu Long, kết nối các 

tuyến đường tỉnh vào tuyến cao tốc, tuyến quốc lộ, đường vành đai.,… và hệ 

thống giao thông nông thôn cần khối lượng cát san lấp trên sông Tiền và sông 

Hậu rất lớn để đảm bảo tiến độ. 

Trước tình hình trên, UBND tỉnh cũng đã có giải pháp cân đối phù hợp 

nguồn cát để phục vụ các công trình trên. Cụ thể, trên các đoạn sông Tiền, sông 

Hậu thuộc địa bàn huyện Chợ Mới, huyện Châu Phú và huyện Châu Thành, hiện 

nay UBND tỉnh đã cấp phép hoạt động khai thác, thu hồi khoáng sản cho 03 khu 

mỏ và 05 dự án chỉnh trị. Tất cả dự án trên đều được Sở Tài nguyên và Môi 

trường và Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá 

tác động môi trường; các dự án nêu trên đều được triển khai thực hiện đúng theo 

hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt. 

Bên cạnh đó, để kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác khoáng sản của 

các đơn vị, Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai kế hoạch lắp đặt hệ thống 

giám sát khai thác tài nguyên khoáng sản (lắp thiết bị định vị trên phương tiện 

khai thác, lắp đặt hệ thống camera giám sát tự động 24/24 xung quanh các khu 

vực khai thác); định kỳ 02 lần/năm triển khai đo địa hình đáy lòng sông tại các 

khu vực khai thác để kịp thời chấn chỉnh, xử lý vi phạm. Ngoài ra, cũng đã tổ 

chức đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh (Công an tỉnh, Cục thuế tỉnh, Cục Quản 

lý Thị trường tỉnh An Giang, Sở Giao thông vận tải và Đội Thanh tra An toàn số 

7; UBND cấp huyện) định kỳ kiểm tra hoạt động khai thác của các khu mỏ 04 

lần/năm; đồng thời, cũng phối hợp chặt chẽ với đoàn công tác theo Kế hoạch số 

91 của Công an tỉnh để kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác 

khoáng sản, vận chuyển khoáng sản. 

Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi 

trường tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan để kiểm tra, giám sát 

chặt chẽ hơn nữa, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động khai 

thác khoáng sản, để việc khai thác có tính bền vững, giảm thiểu tối đa tác 

động đến đường bờ. 

9.3. Cử tri Châu Thành: Tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu xử lý 

chất thải rắn ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt là khi mưa về, nước ô nhiễm 

tại các bãi chứa rác chảy ra ngoài và xuống kênh mương 2 rồi chảy ra kênh 

kinh 9 cũng như mùi hôi thối của rác, ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến cuộc 

sống của người dân, nguy cơ dịch bệnh rất cao. Đề nghị ngành chức năng sớm 

khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại bãi rác này. 

Khu xử lý chất thải rắn Bình Hòa, huyện Châu Thành có 02 ô chôn lấp 

hợp vệ sinh do Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang vận hành và đang 

triển khai 01 dự án xử lý chất thải rắn, công suất 300 tấn/ngày bằng công nghệ 

đốt không thu hồi năng lượng do Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và 

Đầu tư Huy Ngọc Hưng làm chủ dự án. Ô chôn lấp số 01 đã vượt công suất tiếp 

nhận và quá tải (431.800 tấn/175.252 tấn theo thiết kế), vượt 246% khối lượng 

so với thiết kế, đã ngưng tiếp nhận rác. Từ đầu năm 2022 đến nay, Công ty Cổ 



 22 

phần Môi trường đô thị Giang đã vận hành ô chôn lấp số 2, công suất tiếp nhận 

khoảng 350 tấn/ngày. 

Việc phản ánh ô nhiễm môi trường khu xử lý chất thải rắn Bình Hòa, 

huyện Châu Thành đã được UBND tỉnh chỉ đạo tại Công văn số 

3117/VPUBND-KTN ngày 09/06/2022 về việc kiểm tra hiện trạng công tác bảo 

vệ môi trường tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên và Sở Tài 

nguyên và Môi trường đã chủ trì cùng Sở Xây dựng, UBND huyện Châu Thành 

và UBND xã Bình Hòa tổ chức kiểm tra thực tế tại khu xử lý chất thải rắn, khu 

vực kênh mà cử tri phản ánh và làm việc với Công ty Cổ phần Môi trường đô thị 

An Giang vào ngày 23/6/2022. Tại thời điểm kiểm tra chưa phát hiện việc nước 

rỉ rác rò rỉ hoặc chảy tràn ra các mương, kênh xung quanh bãi rác như phản ánh; 

có mùi hôi nhẹ tại ô chôn lấp số 2 và tại các bể lưu chứa nước rỉ rác. 

Tuy nhiên, để chủ động phòng ngừa ứng phó sự cố sạt lở đê bao gây ô 

nhiễm môi trường tại bãi rác vào mùa mưa lũ, Sở Tài nguyên và Môi trường đã 

có đề nghị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang thường xuyên kiểm tra 

và gia cố đê bao xung quanh các ô chôn lấp; có biện pháp che chắn hạn chế rác 

thải phát tán ra xung quanh, thường xuyên làm vệ sinh các đường dẫn và cống 

thoát nước thải; tăng cường phun xịt chế phẩm sinh học tại các ô chôn lấp và các 

bể lưu chứa nước rỉ rác hạn chế phát sinh mùi hôi,… 

9.4. Cử tri Thoại Sơn, Tịnh Biên: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra 

và có giải pháp sớm cấp 900 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở xã Vọng 

Đông, Thoại Sơn còn tồn đọng và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu tái 

định cư tại Khu dân cư Sóc Xóm Mới thuộc tổ 13 khóm Xuân Hiệp, thị trấn 

Tịnh Biên. 

- Đối với đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra và có giải pháp sớm cấp 

900 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở xã Vọng Đông, Thoại Sơn còn tồn 

đọng (cử tri Thoại Sơn): địa bàn xã Vọng Đông, huyện Thoại Sơn đã hoàn thành 

công tác cấp đổi giấy chứng nhận đất nông nghiệp tập trung và kết thúc bàn giao 

năm 2017. Qua bàn giao, trên địa bàn xã Vọng Đông còn một số hồ sơ vướng 

mắc chưa thực hiện như: lộn thửa, sai vị trí, quyền sử dụng đất, thế chấp tại các 

tổ chức tín dụng, có thay đổi vị trí, tranh chấp, lấn chiếm đất đai… Việc này, Sở 

Tài nguyên và Môi trường đã có hướng dẫn xử lý cụ thể từng trường hợp. Sở 

Tài nguyên và Môi trường sẽ chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất huyện 

Thoại Sơn phối hợp UBND xã Vọng Đông tiến hành, xác minh hiện trạng sử 

dụng đất, đối chiếu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tùy theo từng trường 

hợp sẽ xử lý theo quy định pháp luật. 

- Đối với đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra và có giải pháp sớm cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu tái định cư tại Khu dân cư Sóc Xóm 

Mới thuộc tổ 13 khóm Xuân Hiệp, thị trấn Tịnh Biên (cử tri Tịnh Biên): Dự án 

Tuyến dân cư Sóc Xóm Mới có quy mô 4,46 ha tại thị trấn Tịnh Biên, huyện 

Tịnh Biên do Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng khu vực huyện Tịnh Biên 

làm chủ đầu tư được UBND huyện Tịnh Biên phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật 

tại Quyết định số 4275/QĐ-UBND ngày 30/11/2010 (được điều chỉnh tại Quyết 
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định số 4764/QĐ-UBND ngày 28/11/2013) và phê duyệt phương án bồi thường 

tại Quyết định số 2667/QĐ-UBND ngày 28/06/2012. Huyện Tịnh Biên đã tổ 

chức thực hiện xong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và nộp hồ sơ lập 

thủ tục giao đất tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Tài nguyên và 

Môi trường ngày 12/01/2017. Tuy nhiên, do chưa cắm mốc ranh ngoài thực địa 

nên chưa thực hiện đo đạc, lập bản trích đo địa chính để làm cơ sở giao đất theo 

quy định. Ghi nhận ý kiến của cử tri, giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối 

hợp  UBND huyện Tịnh Biên khẩn trương thực hiện.  

10. Lĩnh vực giáo dục, đào tạo 

10.1. Cử tri Chợ Mới: Trong thời gian dịch bệnh COVID-19 diễn biến 

phức tạp, ngành giáo dục tổ chức dạy học trực tuyến nhằm đảm bảo chương 

trình, nhưng sau khi tập trung học trực tiếp thì một số em chưa theo kịp 

chương trình hoặc không chịu đi học. Đề nghị ngành giáo dục và nhà trường 

có giải pháp giúp các em ổn định kiến thức để chuẩn bị tốt cho năm học mới. 

Hiện nay, học sinh trở lại học trực tiếp, các trường tổ chức dạy học bổ 

sung, ôn tập, củng cố kiến thức; tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh vào thời 

điểm phù hợp phản ánh đúng chất lượng kết quả học tập và đảm bảo công bằng 

trong tiếp cận giáo dục. Đến nay, đa số học sinh đã quen với nhịp độ học trực 

tiếp, với sự trợ giúp của giáo viên ôn tập hệ thống kiến thức cũ cho học sinh…. 

Bên cạnh đó, vẫn còn một số em chưa theo kịp chương trình, đối với những học 

sinh chưa đủ kiến thức, học sinh học yếu trong quá trình học trực tuyến, nhà 

trường tiếp tục tổ chức dạy phụ đạo cho các em và tổ chức kiểm tra đánh giá khi 

đảm bảo đủ kiến thức cho các em trong thời gian phù hợp. 

Trong thời gian tới, Ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục linh hoạt các hình 

thức tổ chức dạy học trong mỗi buổi học; dạy học chung cả lớp, dạy học riêng 

từng nhóm trình độ, dạy học cho mỗi cá nhân học sinh. Phân bố thời gian làm 

việc với các nhóm trình độ trong từng tiết học một cách hợp lý nhằm đảm bảo 

thời lượng thực học hiệu quả trong mỗi tiết học cho tất cả học sinh từ đó bảo 

đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục. 

10.2. Cử tri Châu Thành, Thoại Sơn: Tình trạng đuối nước trẻ em hiện 

nay xảy ra ở nhiều nơi, vì vậy rất nhiều gia đình có nhu cầu cho con em học 

bơi. Kiến nghị xem xét hỗ trợ mỗi xã đều có hồ bơi để trẻ tập bơi hạn chế việc 

đuối nước. 

Thực hiện Quyết định số 1248/QĐ-TTg ngày 19/7/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ 

em giai đoạn 2021 – 2030, Ủy ban nhân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số: 493/KH-

UBND ngày 06/8/2021 về phổ cập bơi, phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em 

tỉnh An Giang giai đoạn 2021 – 2025. Theo đó, lộ trình hàng năm đều có hỗ trợ, 

trang bị cho các huyện thị xã, thành phố hồ bơi lắp ghép di động (diện tích = 

12,6m x 6,6m, cao 1,2m) và thiết bị dụng cụ (áo phao, phao tim) phục vụ an 

toàn và tập luyện cho tất cả các lớp dạy bơi. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh 

COVID-19 diễn biến phức tạp nên năm 2021 chưa triển khai thực hiện được.  
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Năm 2022, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng và triển khai 

Kế hoạch về phổ cập bơi, phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em tỉnh An Giang 

năm 2022, tiếp tục trang bị cho các huyện thị xã, thành phố hồ bơi lắp ghép di 

động (diện tích = 12,6m x 6,6m, cao 1,2m) và thiết bị dụng cụ (áo phao, phao 

tim) phục vụ an toàn và tập luyện cho tất cả các lớp dạy bơi. 

10.3. Cử tri Tịnh Biên: Căn cứ điểm a, khoản 3, điều 1 Nghị quyết số 

22/2021/NQ-HĐND tỉnh An Giang quy định mức giá một số dịch vụ tại các cơ 

sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn tỉnh An Giang, quy định “Tiền hỗ 

trợ cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trực tiếp tham gia các hoạt động 

chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ: 5.000 đồng/trẻ/ ngày”. Với mức hỗ trợ này không 

đảm bảo và chưa thỏa đáng với công việc thực tế của giáo viên. Kiến nghị 

quan tâm, xem xét nâng mức thu đối với khoản hỗ trợ nêu trên là 250.000 

đồng/tháng/trẻ để đảm bảo mức chi thỏa đáng đối với các bộ phận thực hiện 

công tác bán trú trong nhà trường, đồng thời tăng mức thu nhập đảm bảo đời 

sống cho đội ngũ giáo viên, nhân viên Trường. 

Theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 09/8/2020 của Chính phủ về 

quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non. Sở Giáo dục và Đào tạo đã 

tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 

22/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 để làm cơ sở triển khai thực hiện; do đó, 

mức giá hỗ trợ cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trực tiếp tham gia các 

hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ là 5.000 đồng/trẻ/ngày áp dụng đối với các 

cơ sở giáo dục mầm non công lập có tổ chức bán trú, nhằm hỗ trợ cho cán bộ 

quản lý, giáo viên, nhân viên trực tiếp tham gia các hoạt động chăm sóc, nuôi 

dưỡng trẻ có thời gian làm việc vượt quá 08 giờ so với quy định nhưng chưa 

được hưởng chế độ chính sách hỗ trợ khác ngoài lương, mức giá được thực hiện 

trên cơ sở thỏa thuận giữa phụ huynh học sinh và nhà trường nhưng không vượt 

mức tối đa theo quy định; đồng thời, mức giá quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị 

quyết số 22/2021/NQ-HĐND đã được sự thống nhất bằng văn bản của 11 huyện, 

thị, thành phố trong toàn tỉnh.   

Do đó, trường hợp qua thực tế triển khai thực hiện, mức giá thu dịch vụ 

phục vụ hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ tại các cơ sở mầm non công lập 

được ban hành tại Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND không đảm bảo chi phí do 

trượt giá và không phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của địa phương, ghi 

nhận ý kiến của cư tri, UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Sở Tài 

chính và các đơn vị liên quan báo cáo đề xuất UBND tỉnh. 

11. Lĩnh vực lao động, thương binh, xã hội 

11.1. Cử tri xã Long Điền A, Chợ Mới: Theo Quyết định 62/2011/QĐ-

TTg, Quyết định 49/2015/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính phủ về chế độ Dân 

công hỏa tuyến, đối với các đối tượng này chỉ được hưởng 01 lần, khi mất 

được hưởng mai táng phí, nhưng có một số người mất đến nay vẫn chưa được 

hưởng chế độ mai táng phí, gia đình đang trông chờ vào chế độ này. Đề nghị 

có rà soát và giải quyết nhanh và kịp thời. 
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Hiện tại, qua rà soát không có hồ sơ tồn đọng đối với chế độ mai táng phí 

theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg và Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg. Từ 

đầu năm 2022 đến nay, Sở đã ban hành quyết định đối với 489 đối tượng (trong 

đó có Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg và Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg) với 

số tiền là 7,1974 tỷ đồng; Trong đó, các huyện đã thực hiện chi trả trợ cấp mai 

táng phí này đối với 309 trường hợp với số tiền gần 4,6 tỷ đồng. Và theo báo 

cáo, 180 hồ sơ còn lại (chủ yếu của quý 2), Phòng Lao động, Thương binh và Xã 

hội các huyện đang thực hiện hợp đồng trách nhiệm để Sở chuyển kinh phí chi 

trả theo quy định. Riêng huyện Chợ Mới còn 24 hồ sơ (đã có quyết định của Sở) 

với số tiền 346 triệu đồng và cũng đang tổng hợp, ký hợp đồng để Sở chuyển 

kinh phí.  

11.2. Cử tri Châu Thành: Theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 

7 năm 2021 của Chính phủ quy định về một số chính sách hỗ trợ người lao 

động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Tuy 

nhiên hiện nay vẫn còn một số hộ bị nhiễm covid -19 đã nộp hồ sơ đầy đủ 

nhưng vẫn chưa nhận được tiền. 

Thực hiện Kế hoạch số 437/KH-UBND ngày 19/7/2021 của UBND tỉnh 

về việc triển khai thực hiện 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 quy định về việc 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 trên địa bàn 

tỉnh An Giang; Ngành Lao động, Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn 

vị liên quan đã chủ động triển khai, hướng dẫn cụ thể các chính sách hỗ trợ 

theo quy định; UBND cấp huyện đã thực hiện việc hỗ trợ trực tiếp đến người 

dân trên địa bàn. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, nắm tiến độ chi các chính 

sách hỗ trợ tại các địa phương; và có văn bản đôn đốc cũng như đề xuất 

UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương đẩy 

nhanh tiến độ hỗ trợ cho người lao động. Qua tổng hợp và nắm tình hình tiến 

độ chi hỗ trợ các chính sách cho người lao động tại huyện Châu Thành, đến 

nay UBND huyện Châu Thành đã cơ bản hoàn tất việc hỗ trợ các chính sách, 

đặc biệt là chính sách hỗ trợ người điều trị COVID – 19 (F0), cách ly y tế (F1) 

đã đạt tỷ lệ 99,7%. 

12. Lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch 

12.1. Cử tri Thoại Sơn: Đề nghị ngành chức năng xem xét nên làm mái 

che tượng đài Chủ tịch Tôn Đức Thắng để thể hiện lòng tôn kính đối với Bác. 

Tượng đài Chủ tịch Tôn Đức Thắng được xây dựng vào ngày 01/9/2000 

và hoàn thành vào ngày 25/4/2001 do Sở Văn hóa và Thông tin (nay là Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch) làm chủ đầu tư và đã được bàn giao cho Ủy ban nhân 

dân thành phố Long Xuyên quản lý cho đến nay. Thiết kế Mỹ thuật Tượng Bác 

Tôn tại Công trường Trưng Nữ Vương, phường Mỹ Long, thành phố Long 

Xuyên đã được các Hội đồng thẩm định xây dựng nghiệm thu và đưa vào sử 

dụng hơn 20 năm nay. Đa số tượng lãnh tụ, danh nhân, anh hùng dân tộc trên cả 

nước đều không thiết kế phần mái che như các tượng tôn giáo. 
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Việc xây dựng thêm mái che theo ý kiến của cử tri cần phải được xem xét 

thấu đáo. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận thấy nếu làm phần mái che sẽ 

ảnh hưởng đến thiết kế tâm linh của công trình. Mặt khác, sẽ ảnh hưởng đến 

tổng thể mỹ thuật, cảnh quan khu vực trung tâm thành phố Long Xuyên. Ghi 

nhận ý kiến của cư tri, UBND tỉnh sẽ giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

nghiên cứu đề xuất. 

12.2. Cử tri Long Xuyên: (1) Đề nghị Đài Phát thanh - Truyền hình An 

Giang nâng chất, cải thiện đa dạng chương trình, truyền tải nhanh chóng thông 

tin thời sự; (2) kiến nghị có kế hoạch phát triển đa dạng loại hình du lịch để thu 

hút khách. 

- Về đề nghị Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang nâng chất, cải thiện 

đa dạng chương trình, truyền tải nhanh chóng thông tin thời sự: Chương trình 

truyền hình phát sóng kênh ATV: 24h/ngày, tuyên truyền các sự kiện chính trị 

của đất nước và của tỉnh, thực hiện 4 chương trình và bản tin thời sự trong ngày; 

Thực hiện nhiều chuyên mục, chuyên đề gồm: Nông thôn An Giang, An Giang 

xây dựng nông thôn mới, Quốc phòng toàn dân, Vì an ninh tổ quốc, Vì chủ 

quyền an ninh biên giới, Dân vận khéo,…; Các chương trình giao lưu, tọa đàm, 

truyền hình trực tiếp; các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội của cả nước và của 

tỉnh An Giang; các chương trình xã hội từ thiện: Mái ấm cho người nghèo; Tiếp 

bước đến trường; Kết nối yêu thương,…với nhiều chủ đề: Ca ngợi con người, 

tình yêu, quê hương, đất nước…; phát sóng chương trình tiếng Khmer gồm các 

chương trình thời sự, chuyên mục, chuyên đề và các chương trình giải trí khác. 

Để từng bước nâng chất, đa dạng các chương trình phát thanh, truyền 

hình, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang đã và đang thực hiện như: Phát 

triển Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang có đủ năng lực sản xuất, phát sóng 

các chương trình Phát thanh - Truyền hình ngang tầm đài khu vực; đảm bảo chất 

lượng cao, phong phú, đa dạng về nội dung,…Cùng với các chương trình có 

khung giờ cố định hàng ngày như: thời sự, chuyên đề, chuyên mục, Đài đã xây 

dựng khung chương trình mới trên sóng phát thanh, truyền hình. Đặc biệt quan 

tâm phát triển chương trình truyền hình, đầu tư chương trình mới như: Hát cho 

ngày mai (phát sóng 20 giờ chủ nhật hàng tuần); Hạt giống tâm hồn (20 giờ từ 

thứ hai đến thứ sáu); khung giờ chương trình cải lương (từ 21 giờ hàng ngày).  

- Về kiến nghị có kế hoạch phát triển đa dạng loại hình du lịch để thu hút 

khách: Triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 18/01/2013 của Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh phát triển du lịch đến năm 20215 và định 

hướng đến năm 2020, tỉnh An Giang đã xác định 04 loại hình trọng điểm để thu 

hút và giữ chân du khách, cụ thể: Du lịch tâm linh; Du lịch tham quan, nghỉ 

dưỡng; Du lịch sinh thái, sông nước; Du lịch tham quan các di tích văn hóa, lịch 

sử. Đồng thời, giai đoạn 2016 – 2025, UBND tỉnh đã ban hành Chương trình 

hành động số 300/CTr-UBND ngày 04/06/2021 về phát triển hạ tầng du lịch tỉnh 

An Giang, trong đó đã xác định mục tiêu: “Phát triển mạnh mẽ thế mạnh về 

thương mại, dịch vụ và du lịch. Phát triển mạnh các loại hình hình dịch vụ du 

lịch. Phát triển đồng bộ các loại hình du lịch tâm linh - sinh thái - nghĩ dưỡng. 
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Đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, khuyến khích những loại hình văn hóa, giải 

trí về đêm….thu hút, giữ chân du khách”. Trên cơ sở đó, hàng năm, tỉnh sẽ chỉ 

đạo các ngành có liên quan tham mưu triển khai các giải pháp đồng bộ để phát 

triển các sản phẩm, loại hình du lịch để thu hút và giữ chân du khách. 

13. Lĩnh vực khác. 

13.1. Cử tri Chợ Mới: Trên những trụ điện ở các tuyến đường có rất 

nhiều dây cáp viễn thông được treo chằng chịt, vừa mất vẽ mỹ quan, vừa gây 

nguy hiểm cho người dân. Đề nghị các ngành liên quan phối hợp tổ chức sắp 

xếp lại tạo vẽ mỹ quan và đảm bảo an toàn cho người dân. 

Ghi nhận ý kiến của cử tri, giao UBND huyện Chợ Mới phối hợp với điện 

lực, các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn rà soát, xác định cụ thể các tuyến 

đường, tuyến phố để xử lý, căng gọn thu hồi dây thuê bao, cáp viễn thông không 

sử dụng để đảm bảo mỹ quan đô thị, an toàn cháy nổ và đảm bảo an toàn cho 

người dân khi tham gia giao thông. 

13.2. Cử tri Long Xuyên: Đề nghị nhanh chóng có hướng quản lý và xử 

lý cơ sở vật chất Bến phà Vàm Cống vì đã xuống cấp, tránh lãng phí. 

Theo Thông báo số 159/TB-VPUBND ngày 10/6/2022 của Văn phòng 

UBND tỉnh thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh 

Thư tại buổi họp về việc điều chuyển tài sản và tái hoạt động lại Bến phà Vàm 

Cống cũ, trong đó có nêu: Trước mắt, đề nghị Sở Giao thông Vận tải phối hợp 

với các ngành liên quan và Cục Quản lý đường bộ IV để hoàn thiện pháp lý đối 

với tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Bộ Tài chính điều chuyển tại 

Quyết định số 1053/QĐ-BTC ngày 26/5/2021. Đồng thời, giao Sở Giao thông 

vận tải khẩn trương xây dựng Đề án cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ 

tầng giao thông đường bộ đối với tài sản (Bến phà Vàm Cống) do Bộ Tài chính 

điều chuyển giao cho tỉnh An Giang quản lý theo phương án khai thác đã được 

Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1902/QĐ-UBND ngày 

06/8/2019. Ghi nhận ý kiến của cử tri, giao Sở Giao thông vận tải thực hiện. 

13.3. Cử tri Tri Tôn: Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo lập hồ sơ 

để đề nghị Chính phủ công nhận xã Vĩnh Phước, huyện Tri Tôn là xã đặc biệt 

khó khăn. 

Căn cứ Quyết định 33/2020/QĐ-TTg ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 – 2025. Điều kiện bắt buộc để đủ thủ 

tục, hồ sơ xét công nhận là xã đặc biệt khó khăn (khu vực III): Các xã, phường, 

thị trấn (sau đây gọi chung là xã) có tỷ lệ số hộ dân tộc thiểu số trong tổng số hộ 

dân sinh sống ổn định thành cộng đồng từ 15% trở lên (Điều 2, Quyết định 

33/2020/QĐ-TTg ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ) 

Theo Báo cáo số 04/UBND-BC ngày 08  tháng 01 năm 2021 của UBND 

huyện Tri Tôn về việc thực hiện phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi  

theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025, Tri Tôn có 08 xã, thị trấn (đạt tỷ lệ 

15% hộ dân tộc thiểu số trở lên) gồm: thị trấn Tri Tôn, Châu Lăng, Lương Phi, 
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An Tức, Ô Lâm, Cô Tô, Lê Trì và Núi Tô, các xã còn lại không đạt tỷ lệ 15% số 

hộ dân tộc thiểu số. Do đó, xã Vĩnh Phước chưa đủ điều kiện để lập hồ sơ xét 

công nhận là xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021 - 2025. 

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

giữa năm 2022 (kỳ họp thứ 8), Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026./. 
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