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

 HUYỆN TAM BÌNH                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                          
 Số:40/BC-UBND                           Tam Bình, ngày 27  tháng 4  năm 2017 

 
BÁO CÁO 

Về việc tiếp thu, giải quyết những ý kiến, kiến nghị 

của cử tri sau kỳ họp thứ 3, từ ngày 10/11 đến ngày 18/11/2016 

 
 

Căn cứ Báo cáo số: 03/BC-HĐND, ngày 09/02/2017 của Thường trực Hội đồng 

nhân dân huyện về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải 

quyết cấp huyện sau kỳ họp thứ 3 (từ ngày 03/01 đến ngày 13/01/2017), 

Trước hết, Ủy ban nhân dân huyện xin chân thành cám ơn quý cử tri đã quan 

tâm đến những công việc chung và việc điều hành tổ chức thực hiện của Ủy ban nhân 

dân huyện. Những ý kiến, kiến nghị cụ thể của cử tri thuộc thẩm quyền, Ủy ban nhân 

dân các cấp đã tiếp thu, nay báo cáo Hội đồng nhân dân kết quả giải quyết những ý 

kiến, kiến nghị của cử tri như sau: 

PHẦN A. CÁC Ý KIẾN UBND HUYỆN GHI NHẬN GIẢI QUYẾT (Theo 

Báo cáo số 2857/BC-UBND, ngày 21/12/2016 của Ủy ban nhân dân huyện) 

1. Sản xuất nông nghiệp, thủy lợi 

- Cử tri ấp 6 - xã Hậu Lộc kiến nghị huyện sớm khắc phục mặt cống hở ấp 6, 

hiện nay mặt cống bị thấp, nước tràn làm ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của 

người dân. 

Huyện đã lập Tờ trình gởi Sở Nông nghiệp khảo sát để có kế hoạch thay thế 

cửa Cống hở. 

- Cử tri ấp Phú Tân - xã Phú Thịnh đề nghị Phòng Nông nghiệp và PTNT 

có kế hoạch khắc phục lại bọng ông Mười Gòn, vì hiện nay bọng bị cao hơn so với 

mặt nước nên việc rút nước gặp rất nhiều khó khăn. 

Đập Mười Gòn huyện đã đưa vào vốn duy tu, sửa chữa năm 2017 và Phòng Tài 

chính - Kế hoạch xem xét cấp bổ sung kinh phí để thực hiện. 

- Cử tri ấp Sóc Rừng - xã Loan Mỹ đề nghị huyện hỗ trợ kinh phí nạo vét kinh 

ấp Sóc Rừng để đảm bảo đủ nước sản xuất vì đây là ấp đặc biệt khó khăn nên khó có 
thể vận động nhà nước và nhân dân cùng làm. 

Ủy ban nhân dân huyện đã cử Phòng Nông nghiệp và PTNT khảo sát xong và 

giao Phòng Tài chính - Kế hoạch xem xét cấp bổ sung kinh phí để thực hiện. 

2. Về Xây dựng - Giao thông - Giao thông nông thôn 

- Cử tri ấp Tường Lễ - xã Tường Lộc đề nghị huyện cấp kinh phí di dời tuyến 

ống nước từ cầu 3/2 đến Trường Đảng cũ để dân địa phương nâng cấp tuyến lộ. 
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Hiện huyện không có nguồn kinh phí để hỗ trợ di dời tuyến ống trên, đề nghị 

Ủy ban nhân dân dân xã Tường lộc vận động xã hội hóa thực hiện. Tuy nhiên theo ý 

kiến của Nhà máy nước Tam Bình, nếu chỉ nâng cao nền đường theo đường hiện trạng 

thì không ảnh hưởng đến đường ống nước. 

- Cử tri ấp Tường Lễ - xã Tường Lộc đề nghị huyện sửa chữa đoạn sạt lở 
tuyến lộ nhựa ấp Tường Lễ (Sạt lở khoảng 15 m). 

UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã khắc phục xong vào 

cuối tháng 02/2017. 

- Cử tri xã Phú Thịnh kiến nghị huyện đẩy nhanh tiến độ sớm hoàn thành 
tuyến lộ 908, vì hiện nay tuyến đường này thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. 

UBND huyện xin ghi nhận, tuy nhiên tuyến này do Tỉnh làm chủ đầu tư và quản 

lý, huyện đã đề nghị về tỉnh xem xét. 

- Cử tri ấp 5 - xã Hòa Thạnh kiến nghị huyện sửa chữa lại cầu Ông Cớ, vì 
hiện nay cầu đã bị xuống cấp những tấm dal lót trên mặt cầu đã bị hư. 

Qua khảo sát hiện các tấm đal mặt cầu vẫn còn nguyên, riêng chỉ có lớp bê tông 

láng trên mặt đal bị bong nhiều chổ, phương tiện xe lưu thông qua lại vẫn an toàn. 

- Cử tri ấp An Hòa - xã Bình Ninh đề nghị gắn biển báo cho người đi bộ 
ngang qua Trường tiểu học ấp An Hòa. 

Hiện nay ở 02 đầu đường của điểm trường có gắn biển báo phía trước của 

người đi bộ cắt ngang. 

- Cử tri ấp An Hòa xã Bình Ninh đề nghị huyện xem xét xây thêm 01 phòng 
học chức năng tại điểm Trường tiểu học ấp An Hòa, làm sân trường, xây hàng rào. 

UBND huyện xin ghi nhận và đã giao cho ngành chuyên môn khảo sát xây 

dựng thêm 01 phòng học, 01 phòng thư viện và xây dựng sân, hàng rào để đảm bảo tái 

công nhận Trường đạt chuẩn quốc gia năm 2018. 

3. Về điện sử dụng 

Cử tri ấp 7 - xã Hòa Lộc đề nghị huyện chỉ đạo ngành chuyên môn khảo sát 

và khắc phục tình trạng các đường dây Viễn thông treo bị xà xuống quá thấp ngang 

Nhà văn hóa cụm ấp 7, ấp Mỹ Hòa gây mất an toàn và mỹ quan của ấp. 

Trung tâm Viễn thông Tam Bình đã liên hệ với ông Đoàn Ngọc Quí - Phó Chủ 

tịch HĐND xã Hòa Lộc để xác định vị trí cử tri đề nghị. Do khoảng cách giữa hai trụ 

điện xa không thể căng kích cáp thêm được và đã thống nhất phương án dùng trụ sắt 

để nâng cáp tại điểm giữa hai trụ điện và đơn vị đã thực hiện xong. 

PHẦN B. CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ TẠI ĐỢT TXCT SAU KỲ HỌP 

THỨ 3, HĐND HUYỆN KHÓA XI 

I. VỀ KINH TẾ 

1. Sản xuất nông nghiệp, thủy lợi 

- Ông Nguyễn Văn Chương cử tri ấp Mỹ Trung 1 - xã Mỹ Thạnh Trung đề 

nghị huyện quan tâm khắc phục cống ông Sĩ ấp Mỹ Trung 1, vì hiện nay đã xuống cấp 
ảnh hưởng đến sản xuất của bà con. 
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Qua khảo sát của ngành chức năng huyện, hiện Cống hư bê tông và phần đáy, huyện 

không đủ điều kiện sửa chữa nên đã trình Sở Nông nghiệp và PTNT hỗ trợ sửa chữa. 

- Ông Thạch Phuông cử tri ấp Đại Thọ - xã Loan Mỹ đề nghị huyện hỗ trợ 

bọng 02 đập cạnh nhà ông Ba Bê và nhà ông Nguyễn Phú Đức đoạn bờ bao Đại Thọ - 
Đại Nghĩa. 

UBND huyện xin ghi nhận và đã chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng kết 

hợp UBND xã Loan Mỹ khảo sát thực tế và trình UBND huyện xem xét đầu tư.n  

- Ông Nguyễn Văn Be cử tri ấp Đại Thọ - xã Loan Mỹ kiến nghị huyện 
khắc phục các mặt bọng cập Tỉnh lộ 904 kiểu mang cá để dễ giữ nước. 

UBND huyện xin ghi nhận, Tỉnh lộ 904 do tỉnh quản lý nên UBND huyện đã đề 

nghị tỉnh xem xét . 

- Ông Lưu Văn Vân cử tri ấp Phú Sơn B - xã Long Phú đề nghị huyện nâng 

cấp tuyến đê bao phía dưới sông cặp theo Hương lộ 26/3, vì tuyến đê bao này bị ngập 
nước ảnh hưởng đến sản xuất của người dân. 

UBND huyện đã cử cán bộ khảo sát xong, nhưng hiện nay chưa có vốn để bố 

trí thực hiện, khi nào bố trí được vốn sẽ thi công.  

- Cử tri xã Phú Thịnh đề nghị huyện cho biết năm 2016 nông dân có được hỗ 
trợ tiền lúa nước hay không. 

Năm 2016, tỉnh không triển khai hỗ trợ tiền lúa nước, do đó huyện không có 

kinh phí để hỗ trợ. 

- Ông Nguyễn Văn Tư cử tri ấp Phú Thọ - xã Tân Phú kiến nghị huyện xem 

xét nâng cấp tuyến từ đầu kinh ấp Phú Thọ (Tân Phú) đến giáp ấp Phú Hòa Yên 
(Song Phú) để đảm bảo sinh hoạt của người dân. 

Công trình này đã được tỉnh khảo sát, thiết kế chờ ghi vốn Trung ương. 

- Ông Châu Văn Thì cử tri ấp Mỹ Thành - xã Mỹ Thạnh Trung đề nghị 

huyện quan tâm xem xét nâng cấp tuyến đường đal Chín Luôn (cầu 7 Kiểu) dài gần 2 
km đã xuống cấp để bảo vệ vườn cây ăn trái của bà con nhân dân.  

Tuyến đường trên do Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh Trung quản lý, do đó đề 

nghị Ủy ban nhân dân xã vận động xã hội hóa thực hiện, vì huyện không có nguồn 

kinh phí để hỗ trợ xã nâng cấp đường liên xóm. 

2. Thuế - Tài chính - Ngân hàng 

- Cử tri xã Phú Lộc kiến nghị Ngân hành Chính sách Xã hội xem xét việc hỗ trợ 

vốn vay cho hộ nghèo, hộ cận nghèo giải ngân rất chậm, khi hộ nghèo, cận nghèo nhận 
được vốn đã hết năm nên việc xây dựng kế hoạch thoát nghèo gặp nhiều khó khăn. 

Ủy ban nhân dân huyện xin ghi nhận ý kiến phản ánh của cử tri, để công tác 

giảm nghèo năm 2017 được thực hiện tốt hơn, Ủy ban nhân dân huyện đã có văn bản 

chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn rà soát lập danh sách hộ nghèo có 

nhu cầu vay vốn phát triển kinh tế đề vươn lên thoát nghèo năm 2017, đồng thời trực 

tiếp gửi danh sách và làm việc cụ thể với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã 

hội huyện để sớm giải ngân vốn và báo cáo về Thường trực Ban chỉ đạo huyện (qua 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội) chậm nhất đến ngày 27/02/2017. Đề nghị 
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Ủy ban nhân dân xã Phú Lộc sớm thực hiện xây dựng nhu cầu vốn cho vay hộ nghèo, 

hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo ngay vào những tháng đầu năm 2017, nhằm giúp 

hộ nghèo, hộ cận nghèo có điều kiện tiếp cận nguồn vốn để thực hiện kế hoạch thoát 

nghèo, cận nghèo trong năm 2017. 

- Cử tri xã Phú Thịnh đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Ngân hàng 

Nông nghiệp & PTNT (Chi nhánh xã Song Phú) cung cấp danh sách vay tiền tôn nền 

của bà con xã Phú Thịnh cụ thể đến nay từng hộ nợ gốc và lãi là bao nhiêu và giải 
quyết như thế nào. 

Danh sách các hộ vay tôn nền đến thời điểm 07/03/2017 là 428 hộ, với số tiền 

gốc là 1.693.800.000đ (kèm danh sách gởi UBND xã niêm yết), lãi chỉ tính đến thời 

điểm hộ vay trả nợ gốc, giải quyết thu chuyển về Trung ương theo quy định. 

3. Nước sạch, vệ sinh môi trường 

- Cử tri ấp Hòa Thuận - xã Hòa Lộc kiến nghị huyện tạo điều kiện kéo nước 
máy cho hơn 50 hộ dân từ khu vực đập Cây Trôm đến hộ ông Thân. 

Huyện đã đề nghị Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh 

và Trung tâm đã đến làm việc với UBND xã Hòa Lộc, bàn phương án kéo nước. 

- Cử tri ấp 7 - xã Hòa Lộc đề nghị kéo nước máy cho 90 hộ dân từ Nhà văn 
hóa ấp đến hộ bà Sáu Duyên. 

Phòng đã đề nghị Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn tỉnh, Trung tâm 

đã đến làm việc với UBND xã Hòa Lộc, bàn phương án kéo nước. 

- Cử tri ấp 10 - xã Hòa Hiệp đề nghị huyện sớm nâng cấp, mở rộng tuyến ống 

nước máy cho những hộ dân ấp 10 xã Hòa Hiệp (gần khu vực nuôi cá xã Hòa Lộc), 
nhằm góp phần bảo vệ sức khỏe cho người dân. 

Huyện đã ghi vốn thực hiện trong năm 2017. 

- Cử tri ấp 7 - xã Hòa Hiệp đề nghị huyện bố trí thời điểm lấy rác thải ở tuyến 

dân cư đến điểm hợp chợ xã Hòa Hiệp vào thời điểm phù hợp, nhằm hạn chế ô nhiễm 

môi trường và ảnh hưởng đến mua bán, sinh hoạt của người dân trên tuyến đường này 

(hiện tại xe vận chuyển rác thải trên tuyến này lấy rác vào khoảng 6 giờ  đến 7 giờ sáng, 

vào thời điểm này người dân tập thể dục, đi chợ, mua bán,… trên tuyến này rất đông). 

Để đảm bảo việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác trên toàn tuyến đường thuộc 

địa bàn huyện Tam Bình mỗi ngày, Hợp tác xã TM-DV Hoàn Thiện thực hiện vận 

chuyển từ 5-7 chuyến/ngày, thời gian thực hiện từ 3 giờ sáng cho đến 18 giờ chiều. 

Định kỳ hàng tháng Hợp tác xã phân bố lịch trình xe đi thu gom, vận chuyển theo 

từng tuyến đường ở các xã-thị trấn sao cho phù hợp mỗi ngày, điểm khởi hành đi thu 

gom, vận chuyển xuất phát nơi đậu xe là thị trấn Tam Bình và đi theo lịch trình hợp lý 

ở các xã đến nơi xử lý rác ở bãi rác Hòa Phú. Xe với trọng tải lớn (8 tấn) chạy vào các 

tuyến đường nhỏ cũng gặp nhiều khó khăn, mặt khác có những nơi thùng rác đặt 

khoảng cách gần nhau vừa bên lề trái, vừa bên lề phải, đối với những thùng rác đặt 

bên trái muốn đưa rác lên xe, công nhân phải chuyển thùng rác qua bên lề phải thì 

mới đưa rác lên xe được, từ đó việc vận chuyển theo các tuyến đường ở các xã, thị 

trấn không thể nào đảm bảo về thời gian trong ngày cụ thể ở từng xã được. Rất mong 

các cử tri  thông cảm. 
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- Bà Hồ Thị Dung cử tri ấp Đại Nghĩa - xã Loan Mỹ đề nghị khắc phục vấn 

đề xe chở rác làm đổ nước bẩn theo lộ làm mất vệ sinh môi trường. 

Vấn đề này Hợp tác xã TM-DV Hoàn Thiện luôn luôn chú ý tìm mọi biện pháp 

để tránh việc nước rơi vãi trên đường trong quá trình vận chuyển rác, tuy nhiên đôi 

lúc vẫn có rơi vãi. Nguyên nhân có rất nhiều loại rác thải, có cả rác thải công nghiệp 

như chai lọ thủy tinh, kim tiêm, bóng đèn, kiếng, xác chết động vật, rau củ quả, thịt 

heo hư thối, ngay cả nước tiểu, phân người, nước thải cũng đổ vào thùng rác,… đã có 

xảy ra khi công nhân đưa rác lên xe, rác được ép lại, nước thải, phân người, thủy tinh 

văng vào mặt, quần áo công nhân rất nguy hiểm, đã có xảy ra làm công nhân bị 

thương. Đồng thời, thùng rác không có nắp đậy hoặc có nắp đậy nhưng không đậy lại 

nước mưa, cũng như nước thải cũng đổ vào thùng rác, nên khi rác đưa lên xe ép lại, 

đôi lúc thùng chứa nước thải trên xe không thể chứa hết lượng nước thải, vì thế nước 

rơi xuống đường.  

 Hướng tới: Hợp tác xã sẽ cố gắng khắc phục, đồng thời đề nghị lãnh đạo các 

xã, thị trấn vận động, tuyên truyền nhân dân khi bỏ rác nên phân loại rác công nghiệp 

ra để riêng trong bao, túi; đồng thời không bỏ xác động vật chết, phân người và không 

đổ nước thải vào thùng rác; thùng rác có nắp đậy thì phải đậy lại. Không bỏ rác bên 

ngoài khi thùng rác vẫn chưa đầy thùng. 

- Cử tri ấp Mỹ Phú 5 - xã Tường Lộc đề nghị huyện xây dựng bãi chứa rác 
thải rắn, vì hiện nay người dân không có nơi để chứa rác thải rắn. 

Hiện tại trên địa bàn huyện chưa có chủ trương xây dựng khu vực chứa chất 

thải nguy hại (rác thải rắn), chỉ có điểm tập kết ở ấp Mỹ Phú 1, xã Tường Lộc. Do đó, 

để thực hiện tốt việc thu gom, xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn, giao Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân xã Tường Lộc vận động thu gom toàn bộ chất thải nguy hại vào bao 

chứa đem để cạnh thùng chứa rác thải sinh hoạt được bố trí trên địa bàn, để đơn vị thu 

gom rác thu gom, vận chuyển về điểm tập kết. 

Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thuê đơn vị để xử lý theo tinh 

thần nội dung Công văn số 1170/TNMT, ngày 17/10/2016 của đơn vị, về việc thu 

gom, vận chuyển xử lý rác thải nguy hại từ hộ gia đình trên địa bàn huyện Tam Bình. 

 - Cử tri ấp Tường Nhơn, Tường Nhơn B - xã Tường Lộc đề nghị huyện làm 

việc với Hợp tác xã Hoàn Thiện tăng cường số lượt lấy rác trong tuần (hiện nay chỉ 
lấy rác 01 lần/tuần nên xãy ra tình trạng ứ đọng rác). 

UBND huyện đã làm việc với Hợp tác xã TM-DV Hoàn Thiện  thực hiện nhiệm 

vụ thu gom, vận chuyển rác ở ấp Tường Nhơn, Tường Nhơn B, xã Tường Lộc cũng 

như trên địa bàn huyện thường xuyên hơn không để lượng rác ứ đọng. 

 - Cử tri ấp Tường Trí - xã Tường Lộc đề nghị Bệnh viện đa khoa Tam Bình 

xem xét lại việc đốt rác thải của Bệnh viện đã gây ô nhiễm môi trường cho các hộ dân 

thuộc ấp Tường Trí (Mức độ gây ô nhiểm gồm: Khói, bụi của rác thải từ ống khói). 

Trước đây, ống khói lò đốt được thiết kế bằng thép, chịu nhiệt kém, qua quá 

trình sử dụng, ống khói gãy, có nhiều lỗ rò rỉ và chiều cao hạn chế, trong thời gian 

chờ bảo trì sửa chữa khi thải ra môi trường có khói và ít bụi. Hiện nay, Bệnh viện đã 

khắc phục sửa chữa và lắp đặt ống khói mới bằng inox cao hơn, đảm bảo không để 
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khói bụi ra ngoài môi trường, hàng quý Bệnh viện có hợp đồng với Chi cục bảo vệ 

môi trường tỉnh, tiến hành lấy mẫu kiểm tra khí thải kết quả các chỉ số đạt theo tiêu 

chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam. 

  - Cử tri ấp Mỹ Phú 1 - xã Tường Lộc đề nghị huyện xem xét hỗ trợ kéo nước 

máy sinh hoạt cho các hộ dân thuộc xóm đồng ấp Mỹ Phú 1 (Gồm có 27 hộ dân thuộc 
ấp Mỹ Phú 1 và xã Mỹ Thạnh Trung). 

Đây là hệ thống nước sạch đô thị (theo thỏa thuận khu vực cấp nước), huyện đã 

đề nghị Công ty TNHH Một thành viên cấp nước Vĩnh Long khảo sát để kéo nước.  

 - Ông Ngô Lâm Thời cử tri ấp Phú Sơn B - xã Long Phú đề nghị huyện kéo 

đường ống nước sạch đoạn từ cuối khu dân cư xã Long Phú đến giáp ấp Bình Ninh, 

xã Ngãi Tứ. 

UBND huyện đã có kế hoạch đề nghị Trung tâm nước kéo đường ống. 

II. XÂY DỰNG KẾT CẤU HẠ TẦNG 

1. Về Giao thông 

- Ông Trần Phúc Cường cử tri ấp Mỹ Phú Tân - xã Mỹ Thạnh Trung đề 

nghị huyện xem xét bố trí vốn nâng cấp tuyến đê bao Lung Chuối ấp Mỹ Phú Tân hiện 

nay đã xuống cấp nhân dân đi lại rất khó khăn. 

UBND huyện đã cử cán bộ khảo sát xong, nhưng do chưa có vốn bố trí thực 

hiện, khi nào bố trí được vốn sẽ thi công.  

- Ông Lê Văn Năm cử tri ấp Mỹ Thành - xã Mỹ Thạnh Trung đề nghị 

huyện quan tâm đầu tư đường xe 4 bánh ấp Mỹ Thành - Mỹ Trung 2 - Bằng Tăng, vì 
tuyến này là đường đal hiện nay xuống cấp rất nhiều nhân dân đi lại rất khó khăn. 

Tuyến đường trên chưa có chủ trương đầu tư xây dựng đường xe 4 bánh trong 

năm 2017. Tuy nhiên, để đảm bảo việc đi lại của người dân, đề nghị Ủy ban nhân dân 

xã Mỹ Thạnh Trung vận động xã hội hóa để khắc phục tuyến đường đal trên. 

- Cử tri ấp 10 - xã Hòa Hiệp đề nghị huyện lắp biển báo giao thông tuyến 

đường từ cầu Cái Cui đến bến đò ngang Hòa Hiệp - Tường Lộc, vì tuyến đường này 
nghiệm thu đưa vào sử dụng đã lâu, nhưng chưa có biển báo. 

Qua khảo sát thực tế, thì tuyến đường này đã lắp đặt đầy đủ hệ thống biển báo 

theo bản vẽ thiết kế trước khi nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng.  

- Ông Bùi Văn Trừ cử tri ấp Bình Hòa - xã Loan Mỹ đề nghị huyện rãi đá 

đường từ cầu ấp Tổng Hưng B đến Tỉnh lộ 909 ấp Bình Hòa, vì đoạn đường này 
xuống cấp nhiều gây khó khăn cho việc đi lại và chuyên chở hàng hóa. 

Theo phân cấp, đây là dường do xã  quảm lý, đề nghị Ủy ban nhân dân xã Loan 

Mỹ vận động xã hội hóa cùng thực hiện. 

- Ông Phạm Tùng Lâm cử tri ấp Bình Hòa - xã Loan Mỹ đề nghị ngành 

chức năng khi bơm cát đoạn đường đang thi công Bình Hòa- Bình Phú, nên bơm liền 

mí không nên bơm đứt khoản để người dân dễ dàng đi lại. 

Tuyến đường trên đã thi công xong phần cát san lắp nền, hiện đang lu nền cát 

và ra đá được 1.000/3.400 mét. 
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- Ông Lê Văn Rầy cử tri ấp Đại Nghĩa - xã Loan Mỹ đề nghị nâng cấp đập 

ấp Đại Nghĩa, vì hiện nay đã bị sụp lún hơn nữa lộ gây khó khăn cho giao thông. 

Hiện huyện không có nguồn kinh phí để hỗ trợ địa phương tu sửa các công trình 

trên, đề nghị Ủy ban nhân dân xã Loan Mỹ vận động xã hội hóa cùng thực hiện. 

- Ông Trần Minh Khôi cử tri ấp Phú Sơn A - xã Long Phú đề nghị huyện 

sớm triển khai thi công đê bao Lô 1 thuộc tập đoàn 1, 2 ấp Phú Sơn A. 

Công trình này huyện đang triển khai thi công, dự kiến đến đầu tháng 9/2017 sẽ 

nghiệm thu đưa vào sử dụng. 

- Bà Lê Thị Hồng Cẩm cử tri ấp Phú Sơn A - xã Long Phú đề nghị sớm 

nâng cấp tuyến đường vào Trung tâm UBND xã. 

Hiện huyện chưa có chủ trương thực hiện tuyến đường này, tuy nhiên hướng tới 

huyện sẽ chỉ đạo Phòng Kinh tế- Hạ tầng thực hiện duy tu, sửa chữa để đảm bảo việc 

đi lại của nhân dân. 

- Cử tri ấp Đông Thạnh xã Ngãi Tứ kiến nghị huyện xem xét mở tuyến đường 
xe 4 bánh từ ấp An Thới đi ấp Đông Thạnh đến đường Tỉnh lộ 909. 

Hiện nay xã Ngãi Tứ đã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới và Huyện chưa có chủ 

trương đầu tư xây dựng trong năm 2017. 

- Cử tri xã Phú Lộc đề nghị huyện xem xét lại việc xây dựng cầu Phú Tân 1,2 

tỷ trừ vào số tiền khen thưởng xã đạt chuẩn nông thôn mới gây bức xúc trong nhân 

dân. Nếu huyện mượn công trình thì đề nghị huyện cho biết khi nào trả lại cho địa 
phương để địa phương thực hiện các công trình phục vụ cho nhân dân. 

Phòng Tài chính - Kế hoạch nhận Tờ trình số: 52/TTr-UBND, ngày 25/8/2016 

của Ủy ban nhân dân xã Phú Lộc về việc xin chủ trương đầu tư các công trình từ 

nguồn vốn khen thưởng của tỉnh theo Quyết định số 2290/QĐ-UBND, ngày 

03/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long (gồm 05 công trình trong đó có công 

trình cầu Phú Tân). 

Để đủ điều kiện bố trí vốn khen thưởng 03 tỷ đồng trong năm 2017, theo Quyết 

định số 2290/QĐ-UBND, ngày 03/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long. Ủy 

ban nhân dân huyện có Công văn số 1628/UBND-XDCB, ngày 30/8/2016 về việc cấp 

tiền khen thưởng đơn vị đạt nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 trong đó có công 

trình cầu Phú Tân xã Phú Lộc giá trị 1 tỷ đồng. 

Như vậy, từ những cơ sở trên cầu Phú Tân sử dụng trong nguồn kinh phí khen 

thưởng xã Phú Lộc 3 tỷ đồng để thực hiện theo đúng nội dung Tờ trình số: 52/TTr-

UBND ngày 25/8/2016 của Ủy ban nhân dân xã Phú Lộc. Ngân sách huyện không 

mượn từ nguồn vốn trên.   

- Ông Bùi Văn Đẹt cử tri ấp 1, bà Trần Thị Hoa cử tri ấp 2 - xã Tân Lộc đề 

nghị huyện sớm nhựa hóa tuyến đường liên xã Tân Lộc - Phú Lộc, vì tuyến đường đal 
đã xuống cấp gây khó khăn cho người dân, học sinh đi lại và vận chuyển hàng hóa. 

Tuyến đường trên hiện chưa có chủ trương đầu tư xây dựng trong năm 2017. 

Đề nghị UBND xã vận động xã hội hóa để thực hiện. 
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- Ông Đặng Văn Mười Hai cử tri ấp 2 - xã Tân Lộc kiến nghị huyện lắp đặt 

thêm biển báo trên đường nhựa tuyến đường ấp 1 - ấp 2 để kéo giảm tai nạn giao 
thông trên địa bàn. 

Huyện đã chỉ đạo ngành chức năng khảo sát và sẽ lắp đặt trong tháng 4/2017. 

  - Ông Nguyễn Văn Bé cử tri ấp 1 - xã Tân Lộc kiến nghị huyện sớm khảo 

sát, sửa chữa cầu qua ấp Tân Thành, mặc dù cầu mới được sửa chữa nhưng do xà lan 
va quẹt nên đã xuống cấp. 

Huyện đã hỗ trợ khắc phục thay toàn bộ nhịp giữa của cầu và đã khắc phục xong 

sau khi va chạm lần 2 (kinh phí khắc phục lần 2 do chủ phương tiện va chạm chịu).  

  - Ông Nguyễn Văn Lình cử tri ấp 9 - xã Tân Lộc đề nghị huyện sửa chữa, 

nâng cấp đường đá ấp 9 hiện nay đã xuống cấp nặng gây khó khăn cho người dân, 
học sinh đi lại và trao đổi hàng hóa. 

Do nguồn kinh phí rất hạn chế, hiện Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã chi hỗ trợ cho 

xã 50 triệu đồng, kết hợp với nguồn vốn xã hội hóa do xã vận động để cùng thực hiện 

tu sửa đường ấp 8 - Tân Lợi. Riêng đường ấp 9 đề nghị Ủy ban nhân dân xã Tân Lộc 

vận động xã hội hóa thực hiện. 

- Ông Nguyễn Văn Tư cử tri ấp Phú Thọ - xã Tân Phú đề nghị huyện xem 

xét nâng cấp tuyến từ Đầu Kinh xã Tân Phú đến giáp ấp Phú Hòa Yên - xã Song Phú, 
để đảm bảo sinh hoạt đời sống cho người dân được tốt hơn. 

Công trình này đã được tỉnh khảo sát, thiết kế đang chờ ghi vốn Trung ương. 

- Ông Huỳnh Văn Tài cử tri ấp Phú Long- xã Tân Phú đề nghị huyện sớm 
thi công nâng cấp tuyến đường đal ấp Phú Long, Phú Yên. 

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư tuyến đường trên giai 

đoạn 2018-2020 (Theo Quyết định số 1929/QĐ-UBND, ngày 15/7/2016 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh). 

- Bà Nguyễn Lệ Thu cử tri khóm 1 - Thị trấn Tam Bình đề nghị Ủy ban 

nhân dân huyện đầu tư 100% vốn nâng cấp 02 đường thuộc Khóm 1: đường  hẻm 

Thống Nhất, Đồng Khởi. Lý do các hộ dân khu vực này không có khả năng đóng góp 

(dự kiến đóng 7.000.000 đồng/ hộ). 

Hiện nay, UBND huyện đã chỉ đạo cho ngành chuyên môn khảo sát để bố trí 

vốn cho những năm tiếp theo, vì năm 2017 không còn nguồn vốn đầu tư. Đề nghị 

UBND thị trấn tuyên truyền vận động nhân dân đóng góp theo phương thức “ nhà 

nước và nhân dân cùng làm” ( khi huyện triển khai thực hiện) 

- Cử tri khóm 2 - Thị trấn Tam Bình đề nghị Phòng Văn hóa- Thông tin có 

kế hoạch xem xét kiến nghị Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện đặt tên các 

hẻm thuộc Khóm 2, để các hộ dân ở cặp những con hẻm đó có địa chỉ rõ ràng tiện 
cho các giao dịch dân sự. 

Căn cứ Điều 13, Nghị định số 91/2005/NĐ-CP, ngày 11/7/2005 của Chính phủ 

quy định  “Không đặt tên ngõ (hẻm), mà gọi theo biển số nhà đầu hẻm”. 

Hiện nay, các đường hiện hữu trên địa bàn Thị trấn Tam Bình đã đặt tên xong; 

căn cứ vào quy hoạch phát triển Thị trấn Tam Bình sắp tới những đường, các công 
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trình công cộng còn lại, Ủy ban nhân dân huyện giao Phòng Văn hóa và Thông tin 

tham mưu thực hiện thủ tục, quy trình tiếp tục đặt tên mới. Riêng việc gọi tên hẻm, 

Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu Ủy ban nhân dân huyện Tam Bình chỉ đạo, 

hướng dẫn Ủy ban nhân dân Thị trấn Tam Bình cách gọi tên hẻm Khóm II, cũng như 

tất cả các hẻm trên địa bàn Thị trấn Tam Bình trên cơ sở quy hoạch, quy định hệ 

thống giao thông nội ô và số nhà để thực hiện. 

- Cử tri khóm 4 - Thị trấn Tam Bình đề nghị Ủy ban nhân dân huyện sớm 

hoàn thiện đường Lưu Văn Liệt đoạn từ Bệnh viện huyện Tam Bình đến cầu Hàn và 

nâng cấp sửa chữa cầu Hàn (đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, Thị trấn hứa nhiều 

lần nhưng đến nay chưa thực hiện). 

Hiện công trình đang thi công .  

2. Về sử dụng điện 

Ông Nguyễn Văn Út cử tri ấp 6 - xã Hậu Lộc có ý kiến trước đây điện lực 

Tam Bình có kéo nhánh rẽ từ tuyến lộ phía sau tỉnh lộ ra phía trước để phục vụ điện 

thắp sáng cho nhân dân. Hiện nay do cây cối trong vườn của ông che chắn, nằm trên 

đường dây không đảm bảo an toàn lưới điện, yêu cầu điện lực Tam Bình sớm dời 

nhánh rẽ đường phía sau ra phía lộ trước thuận tiện nhân dân sử dụng được an toàn. 

Ngành chuyên môn huyện đã phối hợp với chính quyền địa phương đến kiểm 

tra, khảo sát thực tế và đã làm việc với khách hàng thống nhất như sau: Qua khảo sát 

thực tế, nhánh rẽ hạ thế thuộc Trạm ấp 6 - xã Hậu Lộc, trước đây do Tổ điện quản lý 

và bàn giao cho ngành điện tiếp nhận năm 2006.   

 Điện lực Tam Bình sẽ đưa vào kế hoạch cải tạo lưới điện hàng năm để di dời 

nhánh dây trên trong thời gian gần nhất (khách hàng phải thỏa thuận vị trí di dời). 

Nếu khách hàng có nhu cầu di dời sớm thì liên hệ với Điện lực Tam Bình để khảo sát 

lập chiết tính di dời (kinh phí di dời sẽ do khách hàng chịu chi phí).  

III. VỀ VĂN HOÁ- XÃ HỘI 

1. Y tế- Bảo hiểm y tế 

   - Cử tri ấp Mỹ Hòa - xã Hòa Lộc phản ánh thái độ phục vụ của cán bộ, 

nhân viên Khoa Đông y / Bệnh viện đa khoa Tam Bình chưa tốt, chưa niềm nỡ với 

bệnh nhân, nhất là đối với bệnh nhân là người cao tuổi đến điều trị. 

Huyện xin ghi nhận và cảm ơn ý kiến đóng góp của cử tri ấp Mỹ Hòa, xã Hòa 

Lộc. Sau khi nhận được ý kiến đóng góp, Bệnh viện đa khoa Tam Bình đã tiến hành 

mời nhân viên Khoa y dược cổ truyền (cụ thể là Y sỹ Nguyễn Hoàng Minh - Nhân 

viên khoa y dược cổ truyền) viết tường trình, Y sỹ Minh tự kiểm điểm và nhận khuyết 

điểm, hứa sẽ khắc phục tinh thần thái độ phục vụ. Đồng thời, Bệnh viện đã phê bình 

Y sỹ Minh trước tập thể về tinh thần thái độ phục vụ. 

- Ông Nguyễn Văn Thanh cử tri ấp 10 - xã Hòa Hiệp đề nghị Ban Giám đốc 

bệnh viện Đa khoa huyện Tam Bình xem xét thái độ phục vụ của Bác sĩ Thuấn- Bệnh 

viện Đa khoa huyện Tam Bình; trường hợp ông bệnh khá nặng, đang điều trị tại 

BVĐK Tam Bình nhưng không thấy giảm. Vào ngày 20/9/2016 ông Thanh xin giấy 

chuyển viện để điều trị tiếp, khi làm hồ sơ cho ông, Bác sĩ này có những lời nói, thái 
độ xúc phạm ông Thanh. 
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Huyện xin ghi nhận và cảm ơn ý kiến của ông Nguyễn Văn Thanh. Sau khi 

nhận được ý kiến đóng góp, Bệnh viện đã tiến hành mời Bác sĩ Trần Văn Thuấn - 

Công tác tại khoa Ngoại tổng hợp, trình bày sự việc và làm tờ tự kiểm điểm, nhận 

khuyết điểm về tinh thần thái độ phục vụ, trong quá trình khám và tiếp xúc với ông 

Thanh có lớn tiếng, hứa sẽ khắc phục độ phục vụ hướng tới sự hài lòng người bệnh. 

Đồng thời, Bệnh viện đã phê bình Bác sỹ Thuấn trước tập thể về tinh thần thái độ 

phục vụ. 

- Cử tri ấp 7 - xã Hòa Hiệp đề nghị Bệnh viện huyện thực hiện tốt việc “nêu 

gương” ở bệnh viện. Cụ thể là việc yêu cầu bệnh nhân, thân nhân của người bệnh “để 

dép bên ngoài”, còn y, bác sĩ thì “mang dép” vào phòng. 

Vấn đề yêu cầu thân nhân của bệnh nhân “để dép bên ngoài” là vì mục đích 

nhằm hạn chế tình trạng lây truyền bệnh từ bên ngoài vào Bệnh viện, nhất là dép của 

người nhà bệnh nhân đi đến Bệnh viện từ nhiều nơi, khả năng mang theo nhiều mầm 

bệnh. Cho nên theo quy định của Bệnh viện, thân nhân của bệnh nhân không được 

mang dép vào buồng bệnh. Đối với y, bác sĩ mang dép của Bệnh viện, cụ thể là dép tổ 

ong bằng nhựa trắng, được vệ sinh khử khuẩn hằng ngày nhằm đảm bảo không lây 

truyền bệnh từ bên ngoài vào Bệnh viện. Tuy nhiên, vừa qua còn một vài Y, Bác sỹ 

mang dép cá nhân vào phòng bệnh, Bệnh viện đã nhắc nhỡ khắc phục trong thời gian 

sớm nhất vấn đề này. 

  - Cử tri ấp Tường Nhơn B - xã Tường Lộc đề nghị Bảo hiểm y tế huyện xem 

xét việc thay đổi biểu mẫu liên tục đã gây khó khăn cho việc vận động và ghi chép; 

Xem xét lại việc ghi năm tham gia bảo hiểm; Việc chỉnh sửa BHYT không nên bắt 
người dân tự đi chỉnh sửa. 

+ Việc thay đổi mẫu biểu: Ngành BHXH đã giảm thủ tục đến mức thấp nhất có 

thể làm được và trong năm 2016 không có thay đổi về thủ tục; năm 2016 có thay đổi so 

với năm 2015, nhưng thay đổi làm giảm thủ tục hơn, ví dụ như mẫu DK01 hộ gia đình 

tham gia BHYT hết hộ trước đây phải qua UBND xã xác nhận và người có thẻ BHYT 

phải photo thẻ, pho to hộ khẩu…, nay chỉ kê khai và đại diện hộ ký là xong. 

+ Việc ghi năm tham gia BHYT: Theo chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam 

kể từ 01/01/2017, phấn đấu các thẻ BHYT đủ thời hạn 05 năm phải ghi nội dung này 

trên thẻ, vấn đề này BHXH huyện đã thực hiện từ 01/01/2015 bằng phương pháp thủ 

công đối với hộ gia đình tham gia BHYT tự đóng, tuy nhiên đến nay vẫn còn 01 số 

thẻ, do chuyển đổi mã thẻ từ hộ nghèo, cận nghèo sang hộ gia đình, từ người có nhiều 

thẻ cấp lại 01 thẻ có mã quyền lợi cao nhất, do thẻ cấp trước chỉ có năm sinh, không 

có ngày, tháng và do trước đây không cung cấp được số CMND,… nên việc cập nhật 

trên máy vẫn còn 01 số thẻ chưa thực hiện đúng. Nếu đối tượng phát hiện chưa đúng 

thời gian nêu trên, liên hệ đến cán bộ Lao động Thương binh Xã hội xã, thị trấn đối 

với đối tượng chính sách, liên hệ với nhân viên đại lý thu BHYT đối với hộ gia đình 

tự đóng, hoặc trực tiếp đến BHXH huyện để được đổi thẻ. 

+ Việc điều chỉnh thẻ: Theo quy định cấp lại thẻ BHYT điều chỉnh, người 

tham gia BHYT có thẻ trực tiếp đến BHXH huyện để tự điều chỉnh hoặc gửi cho các 

cá nhân, đơn vị như sau: 
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Người tham gia BHYT hộ gia đình tự đóng đến nhân viên đại lý thu ở xã đã cấp 

thẻ cho mình để chuyển về BHXH in điều chỉnh; 

Đối tượng chính sách, đối tượng nghèo, cận nghèo đến gặp cán bộ Lao động 

Thương binh Xã hội xã, thị trấn để chuyển về Phòng Lao động Thương binh Xã hội 

huyện và BHXH huyện chỉnh thẻ. 

2. Chính sách xã hội 

Bà Nguyễn Thị Coi cử tri ấp Phú Sơn B - xã Long Phú đề nghị huyện xem 

xét tạo điều kiện cho bà được hưởng chế độ thờ cúng liệt sĩ đối với trường hợp mẹ 

chồng bà thờ cúng anh chồng là liệt sĩ Trương Văn Phận, năm 2014 mẹ chồng bà mất 

đến nay chồng bà thờ cúng, nay chồng bà xin chuyển quyền cho bà nhưng Ủy ban 

nhân dân xã Ngãi Tứ không chấp thuận với lý do phải được anh, em chồng xác nhận, 
nhưng anh em đã đi làm ăn, không gặp được 

Hiện hồ sơ liệt sĩ Trương Văn Phận do Ủy ban nhân dân xã Ngãi Tứ quản lý, 

trước đây liệt sĩ được bà Lưu Thị Ngà (mẹ ruột của liệt sĩ) thờ cúng. Đến năm 2014, 

bà Ngà mất, ông Trương Văn Khương thờ cúng liệt sĩ tại ấp Phú Sơn B, xã Long Phú. 

Hiện tại chế độ thờ cúng liệt sĩ gia đình chưa được hưởng, với lý do các anh, em của 

ông Khương chưa có ủy quyền. 

Hiện tại, liệt sĩ Trương Văn Phận không còn thân nhân chủ yếu, chỉ còn anh, 

em của liệt sĩ. Theo quy định tại Điều 10, Thông tư số: 05/2013/TT-BLĐTBXH, ngày 

15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, thì người được hưởng chế độ 

thờ cùng liệt sĩ phải được ủy quyền của các anh, em của liệt sĩ cho một người để 

hưởng chế độ thờ cúng liệt sĩ. 

Vì vậy, theo ý kiến của Bà thì huyện chưa giải quyết chế độ thờ cùng liệt sĩ cho 

Bà được. Để giải quyết chế độ thờ cúng liệt sĩ cho gia đình, đề nghị Bà liên hệ các 

anh, em của liệt sĩ ký giấy ủy quyền cho Bà thì mới thực hiện thủ tục hưởng chế độ 

thờ cúng liệt sĩ. 

- Ông Lê Văn Nẳng cử tri ấp An Phú Tân - xã Bình Ninh có ý kiến có thông 

tin năm 2017 chức danh Hội Cựu giáo chức và các Hội đặc thù bị cắt kinh phí hoạt 

động. Đề nghị huyện cho biết thông tin này có đúng hay không, nếu đúng đề nghị 

huyện xem xét lại và tiếp túc cấp kinh phí để đảm bảo cho các Hội hoạt động. 

Căn cứ Điều 1, Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh quy định 

chế độ thù lao và kinh phí thực hiện cho cán bộ đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo 

chuyên trách đứng đầu tại các hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, quy định: 

+ Chế độ thù lao 

. Chủ tịch Hội có phạm vi hoạt động trong xã: 1.1 lần so với mức lương tối 

thiểu hiện hành (không bao gồm các chức danh đã được quy định là không chuyên 

trách cấp xã). 

. Cán bộ lãnh đạo Hội kiêm nhiệm nhiều chức danh lãnh đạo hội thì chỉ hưởng 

mức thù lao cao nhất. 

. Cán bộ, công chức, viên chức và những người hoạt động không chuyên trách 

kiêm nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội được hưởng 10% của mức thù lao chức vụ theo 

chế độ này. 
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Các Hội tự xác định mức thù lao cho các chức danh khác thông qua Ban Chấp 

hành Hội và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi tổ chức thực hiện. 

+ Nguồn kinh phí thực hiện 

. Đối với các hội đã được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận là hội có 

tính chất đặc thù, chế độ thù lao được ngân sách nhà nước cấp hàng năm theo quy 

định của pháp luật và phân cấp quản lý. 

. Các hội còn lại: Kinh phí thực hiện chế độ thù lao do các hội tự đảm bảo”. 

Từ những cơ sở quy định trên từ ngày 01/01/2017: 

+ Theo phân cấp quản lý ngân sách các cấp chỉ phân bổ chi trả thù lao cho chức 

danh Chủ tịch Hội đặc thù. 

+ Đối với Hội không đặc thù; các chức danh còn lại của Hội đặc thù và kinh phí 

hoạt động của các Hội cấp xã (kể cả đặc thù và không đặc thù) sử dụng từ kinh phí 

của các Hội để đảm bảo. Tuy nhiên, tùy vào kinh phí được giao theo phân cấp quản 

lý, địa phương có thể hỗ trợ một phần cho các Hội hoạt động (tùy vào ngân sách của 

từng địa phương). 

Tuy nhiên, qua ý kiến đề xuất của cử tri Lê Văn Nẳng, giao Phòng Tài chính- 

Kế hoạch có văn bản báo cáo cụ thể với Ủy ban nhân dân huyện để chỉ đạo hướng 

thực hiện trong thời gian tới. 

- Ông Ngô Văn Hoàng cử tri ấp An Thạnh A - xã Bình Ninh đề nghị huyện 

xem xét cấp đầu thu truyền hình số mặt đất cho 8 hộ nghèo của ấp chưa được hỗ trợ 

đầu thu truyền hình mặt đất và một số hộ trong xã chưa có đầu thu. Mặt khác một số 

hộ đầu thu bị hư, Bưu điện thu lại để sửa chữa đã lâu nhưng chưa giao lại cho người 

dân sử dụng, đề nghị Bưu điện huyện khẩn trương khắc phục và giao lại cho người 
dân sử dụng. 

+ Về danh sách hộ nghèo và hộ cận nghèo được cấp hỗ trợ đầu thu truyền hình 

số mặt đất là do Sở Thông tin Truyền thông quản lý và làm việc với Bưu điện tỉnh 

Vĩnh Long. Bưu điện huyện là đơn vị trực thuộc Bưu điện tỉnh, chỉ tiếp nhận công tác 

lắp đặt theo danh sách từ Sở Thông tin Truyền thông chuyển qua. Đề nghị UBND xã 

Bình Ninh tổng hợp danh sách các hộ nghèo chưa có đầu thu truyền hình số mặt đất 

gửi về Sở Thông tin Truyền thông xem xét. 

+ Địa bàn xã Bình Ninh trong thời gian qua có 02 hộ dân khi được lắp đặt đầu thu 

xong thì xảy ra trường hợp bị lỗi thiết bị, Bưu điện có thu lại và gửi cho chủ dịch vụ bảo 

hành. Đến nay đã khắc phục xong và đã lắp đặt, bàn giao thiết bị lại cho các hộ trên.   

- Ông Phan Thanh Sang cử tri ấp Bình Điền - xã Bình Ninh đề nghị huyện 

tăng mức hưởng phụ cấp từ 50% lên 100% cho cán bộ đoàn thể ở ấp kiêm nhiệm 
thêm một chức danh khác. 

Tại Khoản 4, Điều 1 Nghị quyết số 95/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Vĩnh Long, quy định: “Cán bộ, công chức và những người hoạt động không 

chuyên trách cấp xã, ấp kiêm nhiệm chức danh những người hoạt động không chuyên 

trách mà giảm được 01 (một) người trong số lượng quy định tối đa tại Khoản 1 Điều 

1 của Nghị quyết số 95/2014/NQ-HĐND, kể từ ngày được cấp có thẩm quyền quyết 

định kiêm nhiệm thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 50% mức phụ cấp của 
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chức danh kiêm nhiệm. Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh thì chỉ được hưởng 

một mức phụ cấp kiêm nhiệm bằng 50% của chức danh kiêm nhiệm cao nhất; kể từ 

ngày được cấp có thẩm quyền quyết định, thôi kiêm nhiệm thì thôi hưởng phụ cấp kể 
từ tháng sau liền kề; phụ cấp kiêm nhiệm không tính để đóng bảo hiểm y tế “. 

Trên cơ sở đó những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp kiêm 

nhiệm chức danh những người hoạt động không chuyên trách mà giảm được 01 (một) 

người trong số lượng quy định thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 50% mức 

phụ cấp của chức danh kiêm nhiệm. Tuy nhiên, theo đề nghị của cử tri Phan Thanh 

Sang huyện xin ghi nhận và giao Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu Ủy ban nhân 

dân huyện có văn bản kiến nghị với HĐND tỉnh xem xét. 

-  Ông Trần Văn Lâm cử tri ấp An Hòa B - xã Bình Ninh đề nghị huyện xem 

xét cho cha là ông Phạm Tấn Lực là thương binh được hưởng chế độ bảo trợ xã hội 
(trước đây ông có làm hồ sơ đề nghị nhưng huyện không giải quyết). 

Căn cứ Khoản 1, Điều 51 Luật Người khuyết tật ngày 17/6/2010 quy định 

“Người khuyết tật đang hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; đang 

hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng thì không hưởng chính sách 

đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng ”. Đối chiếu với quy định trên, thì cha của 

ông hiện tại đang hưởng lương hưu do bảo hiểm xã hội chi trả, do đó cha ông chưa 

thuộc diện hưởng chế độ người khuyết tật là đúng. 

3. An toàn vệ sinh thực phẩm 

 Ông Lê Văn Pho cử tri ấp Mỹ Hưng - xã Mỹ Thạnh Trung, ông Đặng Văn 

Mười Hai cử tri ấp 2 - xã Tân Lộc, ông Lưu Văn Vân cử tri ấp Phú Sơn B - xã 

Long Phú kiến nghị huyện tăng cường công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm vì 

hiện nay thực phẩm bẩn ở các cơ sở chế biến rất nhiều làm ảnh hưởng đến sức khỏe 

người dân nhất là trong dịp Tết. 

- Trong tháng 12 năm 2016 Đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực 

phẩm huyện có tiến hành kiểm tra an toàn thực phẩm đột xuất đối với cơ sở bếp ăn tập 

thể, dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố tại 31 cơ sở trên địa bàn 03 xã (Long Phú, 

Tân Lộc và Mỹ Thạnh Trung). Trong quá trình kiểm tra, Đoàn chưa phát hiện cơ sở 

sản xuất, kinh doanh thực phẩm sử dụng thực phẩm bẩn để chế biến. 

- Trong đợt kiểm tra trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, huyện 

thành lập 02 Đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm (01 Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn 

thực phẩm do Phòng Y tế làm Trưởng đoàn, 01 Đoàn kiểm tra 389 do Phòng Kinh tế - 

Hạ tầng làm Trưởng đoàn). Qua kiểm tra tại 376 cơ sở, trong đó có 140 cơ sở dịch vụ 

ăn uống có sử dụng nguyên liệu tươi sống để chế biến thực phẩm, Đoàn kiểm tra phát 

hiện 15 cơ sở vi phạm, đã tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 05 cơ sở; 

nhắc nhở cho làm cam kết 10 cơ sở; tiêu hủy 179 kg thịt heo bị biến màu sắc (Không 

xử lý vi phạm hành chính do không ai thừa nhận). 

Hướng tới, giao Đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm huyện tăng cường công tác 

kiểm tra an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Đồng thời, 

kiểm tra nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm hướng dẫn cơ sở mở sổ theo dõi, truy xuất 

nguồn gốc nguyên liệu theo đúng quy định. 
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IV. AN NINH TRẬT TỰ, TƯ PHÁP 

Cử tri ấp Mỹ Phú 5 - xã Tường Lộc đề nghị Công an huyện Tam Bình xem 

xét vụ việc đương sự Trần Đức Tôn - sinh năm 1970 đánh Công an xã Tường Lộc 

nhưng đến nay chưa giải quyết cụ thể. 

Qua báo cáo của Công an huyện Tam Bình, thì hành vi của đương sự Tôn tự 

đập bể hai vách tường nhà gây thiệt hại không lớn, đồng thời bà Thu không yêu cầu 

định giá tài sản bị thiệt hại (do đây là tài sản chung của vợ chồng đương sự Tôn), 

hành vi của đương sự Tôn chưa đủ yếu tố cấu thành tội Hủy hoại tài sản theo Điều 

143 Bộ Luật Hình sự. 

Đối với hành vi của đương sự Tôn khi lấy được cây dao và đi vào bàn đồng chí 

Nhu và đồng chí Chánh đang làm việc với bà Thu, làm đồng chí Nhu, đồng chí Chánh 

và bà Thu bỏ chạy thì đương sự Tôn dừng lại và đi ngược trở ra để cây dao lại vị trí 

ban đầu rồi đi trở ra lộ. Đương sự Tôn cầm dao không nhằm mục đích để rượt chém 

đồng chí Nhu và đồng chí Chánh đang thi hành công vụ. Do đó, hành vi của đương sự 

Tôn chưa đủ yếu tố cấu thành tội “Chống người thi hành công vụ” theo Điều 257 Bộ 

Luật Hình sự. 

Hiện nay, hồ sơ của đương sự Tôn đã được Công an huyện chuyển về cho Công 

an xã Tường Lộc xem xét, xử lý theo thẩm quyền.  

V. ĐẤT ĐAI 

- Cử tri ấp 1 xã Hòa Thạnh, bà Nguyễn Thị Sương và ông Nguyễn Văn Ba 

cử tri ấp 6B - xã Long Phú kiến nghị huyện cần đẩy nhanh tiến độ cấp phát QSDĐ 
theo dự án Vlap cho người dân. 

Thực hiện Kế hoạch số 1156/KH-TNMT, ngày 17/10/2016, được UBND huyện 

phê duyệt tại Quyết định số 4774/QĐ-UBND, ngày 21/10/2016, hiện Phòng Tài 

nguyên - Môi trường đã phối hợp các xã mời dân bổ sung thủ tục hồ sơ còn thiếu theo 

hình thức cuốn chiếu cho từng xã, đối với trường hợp người dân không đến bổ sung sẽ 

lập danh sách, ghi cụ thể từng loại hồ sơ cần bổ sung và niêm yết công khai tại trụ sở 

Ban nhân dân ấp, khi kết thúc công tác bổ sung thủ tục, người sử dụng đất không bổ 

sung thủ tục được hoặc không đến thì lập biên bản để UBND xã xác nhận và lưu vào hồ 

sơ, đến khi nào chủ sử dụng bổ sung được mới mở hồ sơ thực hiện các bước tiếp theo. 

Hiện tại, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện đã kết hợp mời chủ sử dụng 

đất bổ sung thủ tục lần 4, đã lập biên bản kết thúc với xã 06 xã Hòa Hiệp, Hậu Lộc, Tân 

Lộc, Mỹ Thạnh Trung, Loan Mỹ, Ngãi Tứ, còn lại 10 xã sẽ tiếp tục thực hiện dứt điểm 

trong năm 2017 nên rất mong sự thông cảm của bà con cử tri. 

- Ông Nguyễn Văn Sệ cử tri ấp Lung Đồng, bà Phùng Kim Vân cử tri ấp 4 

- xã Phú Lộc,  ông Trần Văn Lâm cử tri ấp An Hòa B - xã Bình Ninh kiến nghị 

Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo ngành chức năng có liên quan rà soát việc cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất theo dự án Vlap cho ông, bà vì hiện nay ông, bà hoàn 
thành hồ sơ đã lâu nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận. 

Qua kết quả cung cấp hồ sơ của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện 

Tam Bình, kết quả như sau: 

+ Ông Nguyễn Văn Sệ, cử tri ấp Lung Đồng: Kê khai đăng ký 02 thửa. 



15  

. Đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đã nhận thửa số 65, diện tích 

6.335,9m
2
, loại đất trồng lúa, tờ bản đồ số 03.  

. Còn 01 thửa số 88, diện tích 2.944,1m
2
, loại đất thổ vườn, tờ bản đồ số 04, 

chưa có giấy chứng nhận. Giao Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai phối hợp xã 

Phú Lộc trích lục thửa đất, mời hướng dẫn chủ sử dụng đất thực hiện các thủ tục cấp 

giấy theo quy định. 

+ Bà Phùng Kim Vân cử tri ấp 4, xã Phú Lộc: Kê khai đăng ký 02 thửa. 

. Đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đã nhận thửa số 92, diện tích 

1.003,4m
2
, loại đất thổ vườn, tờ bản đồ số 24.  

. Còn 01 thửa số 182, diện tích 2.061,9m
2
, loại đất trồng lúa, tờ bản đồ số 20, 

chưa có giấy chứng nhận. Giao Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai phối hợp xã 

Phú Lộc trích lục thửa đất, mời hướng dẫn chủ sử dụng đất thực hiện các thủ tục cấp 

giấy theo quy định. 

+ Ông Trần Văn Lâm, cử tri ấp An Hòa B, xã Bình Ninh: Kê khai đăng ký 01 

thửa số 03, diện tích 2.032,2m
2
, loại đất trồng cây lâu năm, tờ bản đồ số 17 chưa có 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Giao Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai phối 

hợp xã Bình Ninh trích lục thửa đất, mời hướng dẫn chủ sử dụng đất thực hiện các thủ 

tục cấp giấy theo quy định. 

- Ông Võ Thành Tân cử tri ấp Mỹ Phú 3- xã Mỹ Thạnh Trung đề nghị 

huyện xem xét bố trí nền tái định cư để gia đình ông có đất ở ổn định cuộc sống vì gia 

đình ông thuộc diện hộ nghèo, không đất ở. 

Đề nghị Ông có đơn yêu cầu gởi đến Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh Trung xem 

xét, xác minh đối tượng, họp dân bình xét và gởi hồ sơ đề nghị về huyện. 

VI. LĨNH VỰC KHÁC 

- Cử tri ấp 7 xã Hòa Hiệp; ông  Lê Văn Rầy cử tri ấp Đại Nghĩa - xã Loan 

Mỹ đề nghị huyện có biện pháp kiểm soát giá bán thực phẩm, nhằm đảm bảo tính hợp 

lý cho người tiêu dùng và người sản xuất. Cụ thể như giá heo hơi đã giảm rất nhiều 
(giảm gần 1.000.000đ/tạ), nhưng giá bán thịt heo vẫn không giảm. 

Giá bán thực phẩm là do yếu tố cung cầu của thị trường quyết định. Nhà nước 

không có cơ chế quản lý giá như trước đây mà chỉ quản lý giá theo đăng ký của người 

bán có đúng giá đăng ký và niêm yết hay không. 

- Cử tri ấp 1 - xã Hòa Thạnh kiến nghị huyện xem xét giải pháp chế tài trong 

việc thu phí bảo trì đường bộ, vì theo chủ trương của trên giao là phải thu dứt nợ tuy 
nhiên hiện tại chưa có biện pháp chế tài nên việc thu gặp nhiều khó khăn. 

Căn cứ Nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30/05/2014 của Chính phủ;            

Căn cứ Thông tư số 133/2014/TT-BTC ngày 11/9/2014 của Bộ Tài chính; Căn cứ vào 

Nghị quyết số 136/2015/NQ-HĐND ngày 16/06/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Vĩnh Long, quy định: Phí sử dụng đường bộ được thu từ các cá nhân tổ chức có sử 

dụng các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đã đăng ký lưu hành (trừ trường 

hợp miễn thu theo quy định). Căn cứ vào các quy định hiện hành, hiện nay chưa có 

quy định biện pháp chế tài đối với người không thực hiện từ năm 2015 trở về trước. 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=56/2014/N?-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=133/2014/TT-BTC&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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Qua ý kiến của cử tri ấp 01, xã Hòa Thạnh huyện xin ghi nhận và giao Phòng 

Tài chính - Kế hoạch tham mưu Ủy ban nhân dân huyện có văn bản báo cáo xin ý 

kiến chỉ đạo của cấp trên. 

- Cử tri ấp Kỳ Son, ấp Giữa, ấp Cần Súc - xã Loan Mỹ đề nghị huyện sớm 

cho chủ trương khai thác đất sét và đặt thêm cối vì hiện nay còn rất nhiều nơi chưa 
khai thác hết nên gây rất nhiều khó khăn cho sản xuất nông nghiệp. 

Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường khảo sát 

lại nhu cầu khai thác đất gò của người dân, khi có kết quả sẽ tổng hợp và lập Đề án 

trình HĐND huyện xem xét, thông qua để tổ chức triển khai thực hiện. 

- Ông Nguyễn Văn Cường; ông Lê Phước Cẩn chủ trì chùa Phước Hậu 

kiến nghị UBND huyện chỉ đạo Phòng Tài nguyên - Môi trường kết hợp ngành chức 

năng liên quan kiểm tra các xà lan bơm cát làm ảnh hưởng đến bờ kè của Chùa 

Phước Hậu -ấp Đông Hậu, các tàu neo đậu trên sông không đúng chỗ làm mất an 

toàn giao thông, đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm đối với các trường hợp sai 
phạm trên. 

Ngày 17/01/2017, Phòng Tài nguyên và Môi trường có phối hợp với Sở Tài 

nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa Thông tin và Du lịch, chính quyền địa phương 02 

huyện Tam Bình và huyện Trà Ôn; cùng có sự tham dự của ông Thích Phước Cẩn (Lê 

Phước Cẩn) - Trụ trì chùa phước Hậu, ông Bùi Thanh Thưởng - chủ Doanh nghiệp Tư 

nhân Bùi Thưởng tiến hành khảo sát, kiểm tra thực tế việc cắm mốc giới, phạm vi khu 

vực khai thác cát của doanh nghiệp tại khu vực mỏ vàm Trà Ôn, thuộc xã Ngãi Tứ, 

huyện Tam Bình và xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn (Theo Giấy phép số 2650/GP-

UBND, ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh Vĩnh Long, khu vực kiểm tra thuộc khu vực I). 

Tổ công tác dùng máy định vị GPS để đo tọa độ phao giới hạn phía thượng lưu, 

hạ lưu khu vực khai thác và bảng báo hiệu. Kết quả, các bên thống nhất ghi nhận tọa 

độ cụ thể như sau:  

+ Phao thứ nhất (thượng lưu khu vực mỏ), có tọa độ: X = 0543888; Y = 

1102870.  

+ Phao thứ hai (hạ lưu khu vực mỏ, hướng về khu vực chùa Phước Hậu), có tọa 

độ X = 0544952; Y = 1102522, cách góc bờ kè chùa Phước Hậu là 136m.  

+ Bảng báo hiệu trên cây bần (giáp bờ ấp Đông Hậu, xã Ngãi Tứ, huyện Tam 

Bình), có tọa độ X = 0545027; Y = 1102623.  

Qua buổi làm việc, Tổ công tác yêu cầu DNTN Bùi Thưởng thực hiện khai thác 

đúng nội dung giấy phép, các quy định về phạm vi khai thác; khoảng cách xa bờ; số 

lượng phương tiện; thời gian khai thác trong ngày (từ 6 giờ đến 18 giờ), phải đảm bảo 

giữ ổn định vị trí các phao đã thả theo phương án đảm bảo an toàn hàng hải được 

Cảng vụ hàng hải Cần Thơ chấp thuận. 

- Bà Đặng Thị Hạnh, cử tri ấp Phú Hòa Yên - xã Song Phú đề nghị huyện hỗ 

trợ thuê xe đưa thân nhân, gia đình liệt sĩ đi viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long 

hàng năm. 
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Căn cứ Khoản 3, Điều 17 Thông tư liên tịch số: 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-

BTC, ngày 02/06/2014 của Bộ Lao động-s Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính quy 

định mức hỗ trợ mỗi năm một lần đi thăm viếng đối với mộ liệt sĩ như sau: 

- Khoảng cách dưới 100 km: mức hỗ trợ 150.000 đồng/ người. 

- Khoảng cách đến dưới 300 km: mức hỗ trợ 300.000 đồng/ người. 

- Từ  300 km đến dưới 500 km: mức hỗ trợ 500.000 đồng/ người. 

- Từ 500 km đến dưới 1.000.000 km: mức hỗ trợ 800.000 đồng/ người. 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nơi cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng 

mộ liệt sĩ căn cứ vào xác nhận về việc thăm viếng mộ để thực hiện chi hỗ trợ tiền đi lại, 

tiền ăn cho thân nhân liệt sĩ (không quá 03 người) hoặc người thờ cúng liệt sĩ trong thời 

gian 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được các giấy tờ hợp lệ theo quy định. 

Đối chiếu với quy định trên, thì hiện tại đối tượng thân nhân liệt sĩ đi thăm 

viếng mộ liệt sĩ đã có kinh phí nhà nước hỗ trợ theo quy định. Riêng đối với ý kiến đề 

xuất của cử tri huyện xin tiếp thu, nhưng việc tổ chức xe đưa thân nhân, gia đình liệt 

sĩ đi thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh hàng năm thì chưa thực hiện được, lý do hiện 

tại chưa có văn bản quy định và kinh phí để thực hiện. 

- Ông Lê Văn Minh cử tri ấp 7 - xã Hậu Lộc có ý kiến trước đây huyện có 

chủ trương hỗ trợ chuyển đổi nghề, người dân chuyển đổi từ nghề chạy xe ba gác 

sang nghề khác sẽ được hỗ trợ 5.000.000 đồng/chiếc. Ông đã làm thủ tục và được Ủy 

ban nhân dân xã chuyển hồ sơ về huyện. Tuy nhiên, đến nay ông vẫn chưa nhận được 

hỗ trợ. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện cho biết trường hợp của ông có được hỗ trợ 
hay không? 

Thực hiện theo Quyết định số 548/QĐ-TTG ngày 29/04/2009 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc hỗ trợ thay thế xe công nông, xe lôi máy, xe cơ giới ba bánh, xe thô 

sơ ba, bốn bánh thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông. 

Căn cứ Quyết định số 2772/QĐ-UBND ngày 01/09/2010 của Ủy ban nhân dân 

huyện Tam Bình về việc phê duyệt danh sách và mức hỗ trợ cho chủ phương tiện thay 

thế xe công nông, xe lôi máy, xe cơ giới ba bánh, xe thô sơ ba, bốn bánh thuộc diện bị 

đình chỉ tham gia giao thông. 

Phòng Công thương (cũ), nay là Phòng Kinh tế- Hạ tầng đã tiến hành chi trả 

theo danh sách đã được phê duyệt, với tổng số tiền là 857.380.000đ. 

Quá trình thông báo đăng ký để tổng hợp danh sách nhiều chủ phương tiện 

không đến đăng ký, đến khi Phòng Công thương tổng hợp trình Ủy ban nhân dân 

huyện phê duyệt danh sách và tiến hành chi trả tiền hỗ trợ thì các chủ phương tiện đến 

tiếp tục đăng ký danh sách tổng cộng là 353 chiếc (tăng gấp 02 lần so với danh sách 

đăng ký 02 đợt đầu là 175 chiếc), với tổng số tiền ước chi trả là: 1.749.000.000đ. 

Danh sách tổng hợp phát sinh đợt 03 đã được Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt 

bổ sung tại Quyết định số 2986/QĐ-UBND ngày 30/03/2011 và gửi về Sở Giao thông 

vận tải tỉnh Vĩnh Long tổng hợp trình các cơ quan chức năng xem xét, nhưng đến nay 

chưa được cấp vốn bổ sung. 
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Qua đối chiếu danh sách bổ sung được Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt tại 

Quyết định số 2986/QĐ-UBND ngày 30/03/2011 thì không có tên ông Lê Văn Minh 

ngụ ấp 7 xã Hậu Lộc. Do đó, đề nghị Ông kiểm tra lại có thực hiện đăng ký với cơ 

quan có thẩm quyền chưa. 

- Ông Dương Minh Nhật cử tri ấp Mỹ An - xã Bình Ninh đề nghị huyện 

khẩn trương khảo sát cấp giấy phép hoạt động đối với lò giết mổ của ông, vì hiện nay 

lò giết mổ của ông đã đủ điều kiện đăng ký và đã làm đầy đủ thủ tục gửi ngành chức 
năng xin hoạt động nhưng đến nay chưa được khảo sát để cấp giấy phép hoạt động. 

Trước đây, lò giết mổ của ông Dương Minh Nhựt hoạt động không hiệu quả 

nên ông xin nghỉ. Năm 2016, Chi cục chăn nuôi Thú y tỉnh trình UBND tỉnh quy 

hoạch lò giết mổ đến năm 2020, không có lò giết mổ của ông. Phòng Nông nghiệp và 

PTNT đã có Tờ trình số 10/TTr-PNN&PTNT, ngày 24/1/2017 gửi Sở Nông nghiệp 

và PTNT xin chủ trương cho nâng cấp và hoạt động lại lò giết mổ. Chi cục Chăn nuôi 

thú y tỉnh trả lời khi nào UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch thì Chi cục Chăn nuôi Thú 

y trình UBND tỉnh bổ sung quy hoạch lò giết mổ ông để đủ điều kiện khảo sát, cấp 

giấy phép hoạt động.  

- Bà Ngô Thị Hiểu cử tri ấp An Hòa - xã Bình Ninh đại diện cho làng nghề 

đan thảm lục bình xã Bình Ninh đề nghị huyện có chính sách điều chỉnh giá đối với 

các sản phẩm của làng nghề, vì hiện nay nguyên liệu đan thảm lục bình tại các đại lý 

cấp 1 ở Khu Công nghiệp Hòa Phú và ở Song Phú cung cấp tăng giá, nhưng khi thu 

mua sản phẩm thì bị các đại lý ép giảm mỗi sản phẩm từ 3.000 - 4.000 đồng. 

Ủy ban nhân dân huyện xin ghi nhận và giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn liên hệ với các đại lý cung cấp nguyên liệu và đơn vị thu mua sản phẩm để 

thỏa thuận giá, đảm bảo sản phẩm của nhân dân làm ra không bị ép giá. 

Trên đây là tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3 Hội 

đồng nhân dân huyện khóa XI. Đề nghị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, xã - thị 

trấn thông báo lại với cử tri trong lần tiếp xúc gần nhất. Đồng thời, theo dõi việc thực 

hiện của các ngành để phản ảnh về Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo giải quyết kịp thời 

các kiến nghị chính đáng của cử tri./. 

 

Nơi nhận:                                                                    
- TT.HU, HĐND huyện;                                                                       

- CT, PCT UBND huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Các ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- TT. HĐND xã - thị trấn; 

- LĐVP; 

- NC Khối Nội chính;  

- Lưu: VT. 
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