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BÁO CÁO 

Tổng hợp thảo luận Tổ đại biểu HĐND và các ngành thị xã  

trình kỳ họp thứ 6 của HĐND thị xã khóa XII 

 

Thực hiện Công văn số 20/HĐND-VP ngày 13/6/2022 của Thường trực 

HĐND thị xã về việc họp Tổ đại biểu thảo luận văn kiện kỳ họp thứ 6, Hội đồng 

nhân dân thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Theo nội dung Biên bản họp Tổ đại biểu của 10 đơn vị xã, phường, có tổng 

số 90 đại biểu tham gia (trong đó có 30/34 đại biểu HĐND thị xã) và tổng hợp ý 

kiến thảo luận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị không phải là đại biểu HĐND thị 

xã. Đa số các đại biểu đều thống nhất cao với các báo cáo, tờ trình của Thường 

trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; 

UBMTTQVN thị xã, báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân thị 

xã trình kỳ họp thứ 6, HĐND thị xã khóa XII. Tuy nhiên, qua tổng hợp các ý 

kiến thảo luận của các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã tập trung trên các 

lĩnh vực như sau: 

I. Đóng góp các văn bản phục vụ kỳ họp 

1. Về tình hình phát triển kinh tế - xã hội: 

- Tổ đại biểu xã Lạc Hòa: Đề nghị điều chỉnh bảng phụ lục mục 2 ngành 

thủy sản: Diện tích nuôi tôm 24.000 ha; mục VII lao động dạy nghề 2.500 

người. 

- Tổ đại biểu Phường 1: Cần tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình, 

các dự án mang tính phát triển đô thị: đường 30/4 và Dự án Bờ kè; Cần kiểm tra 

đột xuất các hộ khai thác nước ngầm mà không đăng ký. 

+ Chi trả cho người khuyết tật và người cao tuổi còn chậm. 

+ Đưa nội dung chương trình OCOP sang nội dung công nghiệp, tiểu thủ 

công nghiệp và bổ sung số liệu. Đề nghị báo cáo kết nối tiêu thụ bao nhiêu sản 

phẩm lên sàn thương mại điện tử. 

+ Cần đánh giá nhận định kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

đạt 99,79% có đúng thực tế hay không. 

- Tổ đại biểu phường Vĩnh Phước: đề nghị nên đánh giá lại diện tích tôm 

bị thiệt hại là 319,4 ha là chưa phù hợp, vì thực tế diện tích này quá thấp so với 

thiệt hại hiện tại; Đề nghị xem xét lại việc giết mổ heo trong 6 tháng qua là 

1.393 con là rất thấp so với thực tế hiện nay. 

+ Xử lý 01 trường hợp khai thác nước dưới đất không phép 6 tháng đầu 

năm chưa phù hợp, vì hiện tại số người khai thác nước rất nhiều. Đề nghị ngành 
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chức năng có biện pháp quản lý chặt chẽ hơn; Cần bổ sung và đánh giá việc khai 

thác đất, cát vào báo cáo KTXH 6 tháng đầu năm 2022. 

- Tổ đại biểu xã Lai Hòa đề nghị Ủy ban nhân dân thị xã khảo sát, đánh 

giá lại thực trạng và thường xuyên tổ chức tuyên truyền, tập huấn chuyển giao 

khoa học kỹ thuật cụ thể cho người dân, có thể phân loại từng nhóm đối tượng; 

Báo cáo đánh giá thêm tình hình phát triển mới và hoạt động của tổ hợp tác trên 

địa bàn thị xã. 

+ Việc ban hành quy định phân cấp quản lý giao thông trên địa bàn thị xã, 

phân cấp giao cho các xã, phường quản lý trực tiếp các tuyến đường ấp liên ấp, 

xã liên xã. Đối với quy định này đã tiến hành năm 2013, như vậy ban hành mới 

hay sửa đổi, bổ sung? Và đề nghị viết gom gọn lại bỏ cụm từ phân cấp... liên xã. 

+ Ngoài ra báo cáo tình hình kinh tế - xã hội có nhiều ý trùng nhau, ví dụ 

ở trang 3 và trang 7 trùng ý về lễ công bố quyết định công nhận thị xã Vĩnh 

Châu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; bầu cử trưởng ban nhân 

dân ấp… 

- Tổ đại biểu Phường 2: đề nghị điều chỉnh trong mục 1. Trang 2. Đoạn 

thứ 5 bỏ 3 từ. (ven biển khác); Đề nghị điều chỉnh trong mục 1. Trang 3. Đoạn 

thứ 2 cho số liệu vào chương trính thực hiện OCOP và sản phẩm OCOP;  

+  Đề nghị bổ sung trong phần III. Trang 9. Đoạn thứ 1 chấm hết câu một 

đoạn...giá bán ra cao hơn cùng kỳ. Thêm (mức sống người dân được nâng lên); 

Đề nghị điều chỉnh trong phần III. Trang 10. Đoạn thứ 1 sự phối hợp và sự vào 

cuộc của hệ thống chính trị trong công tác giải phóng mặt bằng chưa tốt. Bỏ hai 

từ (chưa tốt) thay vào (chưa được chặt chẽ);  

+ Đề nghị điều chỉnh trong phần III. Trang 10. Đoạn thứ 1 đoạn dịch bệnh 

truyền nhiễm trẻ em. Bỏ hai từ (trẻ em). 

- Tổ đại biểu xã Vĩnh Tân: xem lại diện tích tôm bị thiệt hại (trong báo 

cáo chỉ có 2,82%), trong đó cần thống kê diện tích nuôi tôm ao bạt hiện nay bị 

thiệt hại là bao nhiêu, đánh giá hiệu quả và tác hại của việc xả thải đối với môi 

trường, phải có so sánh sản lượng và hiệu quả với cùng kỳ năm 2021. 

+ Về môi trường: các hộ nuôi tôm ao bạt xả thải chưa đúng theo quy định 

làm ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng. Các ngành chức năng phải 

thuờng xuyên kiểm tra và xử lý nghiêm đối với các trường hợp nuôi tôm xả thải 

không theo quy định làm ô nhiễm môi trường. 

+ Cần có sự phối hợp giữa phòng kinh tế - Ngân hàng CSXH – các đoàn 

thể tổ chức sơ, tổng kết đánh giá và nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả. 

+ Đánh giá hiệu quả mô hình chuỗi giá trị rau nhà lưới (chi phí đầu tư lớn 

nhưng giá bán ra không cao hơn rau trồng theo truyền thống). 

- Tổ đại biểu xã Hòa Đông: báo cáo Kinh tế - xã hội điều chỉnh trang 1 

nội dung gặp rất nhiều khó khăn do chịu sự tác động nặng nề của đại dịch 



3 

Covid-19; Cần quan tâm đến công tác quản lý trong nuôi tôm ao bạt (việc thải 

nước ra môi trường). 

2. Về tình hình thu, chi ngân sách và xây dựng cơ bản 

Tăng cường giám sát công tác khai thuế và theo dõi sát tình hình sản xuất 

kinh doanh của người nộp thuế, phân loại đối tượng nộp thuế theo loại hình, lĩnh 

vực, quy mô, địa bàn hoạt động sản xuất kinh doanh và hình thức quản lý thuế 

để chống thất thu về đối tượng và tiền thuế, thực hiện thu đúng, thu đủ (tổ đại 

biểu xã Lạc Hòa). 

3. Về báo cáo phòng chống tội phạm 

-  Cần Quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 13-KL/TW 

ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-

CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Thực 

hiện nghiêm túc các quy định của Đảng về xử lý tổ chức đảng, đảng viên vi 

phạm. Làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện dấu hiệu 

tội phạm, đồng thời có biện pháp đấu tranh, ngăn chặn cán bộ, đảng viên có dấu 

hiệu vi phạm (tổ đại biểu xã Lạc Hòa). 

4. Về công tác của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân thị xã 

- Việc kiểm tra, đôn đốc giải quyết việc thi hành án chưa được thực hiện 

tốt, thiếu tính quyết liệt, chưa tạo được động lực cơ bản để các cơ quan Thi hành 

án dân sự, các chấp hành viên, các cán bộ, công chức cố gắng, nỗ lực thực hiện 

tốt nhiệm vụ được giao, đẩy nhanh tiến trình giải quyết án tồn đọng; Thực hiện 

tốt công tác phối hợp trong quá trình giải quyết án tồn đọng. 

- Thực hiện kết Quy chế phối hợp với các cơ quan, Ban, Ngành khác để 

giải quyết vụ việc thi hành án dân sự còn tồn đọng, đặc biệt cần phát huy tốt vai 

trò, chức năng của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự, làm tốt công tác này sẽ tạo 

nên rất nhiều điều kiện thuận lợi cho cơ quan Thi hành án dân sự giải quyết tốt 

những vụ án phức tạp, kéo dài tại địa phương. 

- Nâng cao toàn diện chất lượng công tác thực hành quyền công tố và 

kiểm sát hoạt động tư pháp, thực hiện đầy đủ quyền năng pháp lý của Viện kiểm 

sát được quy định trong các giai đoạn tố tụng, đặc biệt là trong giải quyết tố 

giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; 

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo các đơn vị trong quản lý, chỉ 

đạo, điều hành và giải quyết án hình sự. 

-Tăng cường công tác phối hợp liên ngành, phối hợp giữa hai cấp Kiểm 

sát; công tác phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, thực hiện nghiêm quy 

chế phối hợp đã ký kết giữa các cơ quan tiến hành tố tụng cùng cấp (tổ đại biểu 

xã Lạc Hòa). 

-Tòa án nhân dân cần tăng cường các giải pháp để nang cao hơn nữa kết 

quả giải quyết các loại án, giảm bớt mức thấp nhất các vụ án hình sự, dân sự bị 

sửa án hoặc hủy án do lỗi chủ quan của thẩm phán. 
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- Viện kiểm sát nhân dân cần kiểm soát chặt chẽ để nâng cao xử lý tin 

báo, tố giác tội phạm, tránh bỏ lọt tội phạm (tổ đại biểu Phường 1). 

II. Đề xuất, kiến nghị 

1. Tổ đại biểu phường Vĩnh Phước  

- Đề nghị nhà nước có chính sách kêu gọi đầu tư, thành lập các Khu công 

nghiệp, khu chế xuất... để giải quyết việc làm cho người lao động tại địa phương 

sau khi qua đào tạo nghề. Vì hiện nay số người qua đào tạo phải đi tìm việc làm 

ở các tỉnh, thành khác khá nhiều; Đề nghị bổ sung vào báo cáo hoạt động y dược 

tư nhân; Đề nghị quan tâm đầu tư sửa chữa hoặc lắp mới các cụm loa không dây 

(vì hiện nay hệ thống này bị hư hỏng rất nhiềuở 1 số nơi, không còn hiệu quả) 

nhằm kịp thời cung cấp thông tin, chủ trương chính sách đến nhân dân. 

- Kiến nghị nâng cấp 2 trạm cấp nước sinh hoạt ở Khóm Vĩnh Thành và 

Khóm Biển Trên, vì 2 trạm này hiện nay chất lượng nước còn kém; Đề nghị bổ 

sung vào báo cáo về kết quả xử lý thanh niên 3 chống; Kết quả huấn luyện Dân 

quân tự vệ. 

- Đề nghị cấp trên xem xét đầu tư xây dựng thêm cống đê biển từ Vĩnh 

phước đến Vĩnh Tân, nhằm phục vụ cung cấp nước đầy đủ kịp thời cho nuôi tôm 

Công nghệ cao và người dân vào mùa khô. 

- Đề nghị cơ quan thẩm quyền cho phép các doanh nghiệp tự đầu tư nạo vét 

kênh thương lưu các cống đê biển và kênh 700. 

2. Tổ đại biểu xã Lai Hòa 

- Đề nghị Ủy ban nhân dân thị xã có ý kiến chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng 

đăng ký đất địa thị xã cung cấp số liệu cụ thể từng đơn vị xã, phường, qua nhiều 

năm nộp hồ sơ đến nay người dân xã Lai Hòa chưa nhận được giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất. 

- Ngành chuyên môn rà soát lại quy hoạch giữa 3 vùng nuôi: Tôm công 

nghệ cao, Artemia và sản xuất muối, vì hiện nay tại khu vực hợp tác xã tôm – 

muối – artemia Lai Hòa 3 vùng nuôi này nằm đan xen nhau gặp nhiều khó khăn 

trong việc cung cấp nước phục vụ cho nuôi artemia và sản xuất muối. 

- Ngành chuyên môn tăng cường quản lý, thường xuyên kiểm tra và có 

lịch cụ thể vận hành cống Năm Căn (Lai Hòa) và cống Bảy Túc (Vĩnh Tân), vì 

hiện nay 2 cống này vận hành đóng mở không đồng bộ gây ứ nước cục bộ hoặc 

thiếu nước tại khu vực nuôi trồng thủy sản của xã Lai Hòa. 

- Ngành chuyên môn khảo sát lại hệ thống nước thải khu vực nuôi tôm 

của SaoTa (Vĩnh Tân) thải nước ra kênh giáp ranh giữa Vĩnh Tân và Lai Hòa 

gây khó khăn trong việc lấy nước phục vụ  nuôi trồng thủy sản của người dân 

khu vực này. 

3. Tổ đại biểu xã Vĩnh Tân 

- Sớm có chính sách cho xã an toàn khu; Nâng phụ cấp cho các chức danh 

phụ trách ấp/khóm vì hiện nay còn quá thấp. 
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- Chỉ dạo rà soát hộ nghèo, cận nghèo, hộ yếu thế ... để hỗ trợ các chính 

sách kịp thời; Có giải pháp giảm tỷ lệ nợ quá hạn Ngân hàng CSXH (Khoanh 

nợ, xóa nợ); Sớm nâng cấp và chuyển giá điện sang sản xuất cho người dân nuôi 

tôm, đã đề nghị từ năm 2020 đến nay nhưng chưa được. 

- Đề nghị Trung tâm giáo dục nghề cần quan tâm hỗ trợ đầu ra cho các sản 

phẩm như đan ghế, đan giỏ, kết cườm ... 

- Trong năm 2022 Vĩnh Tân chưa được đầu tư công trình đề nghị UBND 

thị xã xem xét hỗ trợ đầu tư các hạng mục công trình sau (cử tri đã đề nghị nhiều 

năm): xây dựng Cống Bồ Kệnh (ấp Năm Căn) để chống ngập khi triều cường 

dâng cao; Mở cống ngã tư ấp Nô Puôl lấy nước biển vào phục vụ nuôi tôm thẻ 

phục vụ cho 3 xã, phường: Vĩnh Tân, Vĩnh Phước, Lai Hòa; Nâng cấp lộ đal 

trước chùa Tham Chu, lộ kinh Cơ Nhất, Cơ nhì. 

- Sớm triển khai xây dựng trường Tiểu học tại ấp Năm căn để kịp năm học 

mới (hiện thủ tục hiến đất của dân để xây trường đã xong); Sớm đầu tư, nâng 

cấp đường dây hữu tuyến để phục vụ tuyên truyền hiệu quả (vì hiện nay chỉ 

được đầu tư ở tuyến lộ Nam Sông Hậu). 

4. Tổ đại biểu xã Vĩnh Hiệp 

- Ngành chuyên môn thị xã nên có văn bản cụ thể yêu cầu các xã, phường 

quản lý chặt chẽ việc khai thác nước ngầm trái phép để phục vụ cho việc nuôi 

thủy sản, có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện vi phạm, tránh tình trạng xã, 

phường này xử lý còn xã, phường khác không xử lý. 

- Đề nghị chi nhánh điện lực Vĩnh Châu nâng cấp lưới điện 3 pha ở một số 

khu vực trên địa bàn xã, cụ thể như: khu vực Xóm Mới (ấp Tân Thành B); từ 

nhà ông Nguyễn Văn Sĩ đến nhà ông Nguyễn Văn Tỏa (ấp Tân Lập); từ xã cũ 

đến giáp ấp Tân Lập (ấp Tân Hưng); khu vực Trạm Vàm Trà Nho (ấp Tân Lập). 

- Đề nghị Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất đẩy nhanh tiến độ cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc dự án tổng thể đã được triển khai 

trước đây. 

- Đề nghị Công an thị xã tăng cường, bổ sung thêm lực lượng công an 

chính quy về xã vì hiện nay lực lượng công an viên ở ấp không còn được bố trí, 

mặt khác đối với đơn vị Vĩnh Hiệp chỉ có 5 đồng chí công an chính quy, do đó 

không đảm bảo thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu. 

5. Tổ đại biểu xã Vĩnh Hải 

- Đề nghị nên kiểm tra hiện trạng và chất lượng bờ kè đê biển K43 khu Hồ 

Bể. 

- Đề nghị Ủy ban nhân dân thị xã sớm kiện toàn Ban chỉ đạo công tác giảm 

nghèo, chỉ đạo rà soát, thống kê hộ nghèo và cận nghèo theo quy định. 

- Việc chi trả hỗ trợ cho các đối tượng người có công qua đường Bưu điện 

chậm đến tay người dân, đề nghị có giải pháp xử lý vấn đề này; Ủy ban nhân 
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dân thị xã nên có chỉ đạo và kiểm tra việc chuyển cấp căn cước công dân cho bà 

con nhân dân đến nay chưa nhận được. 

- Đề nghị chỉ đạo Chi cục Thuế xử lý các trường hợp tồn đọng nợ thuế kéo 

dài. 

- Đề nghị phòng Văn hóa thông tin có kế hoạch bảo trì các Bia lưu niệm 

trên địa bàn xã do xuống cấp (mất chữ). 

- Đề nghị Ủy ban nhân dân thị xã sớm chỉ đạo ngành chuyên môn cấp đổi 

và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (thời gian đề nghị cấp đổi đã qua 

nhiều năm nhưng vẫn chưa nhận được); Đề nghị rà soát, xử lý việc quản lý sử 

dụng đất công trên địa bàn. 

- Đề nghị Điện lực quan tâm kéo điện sản xuất cho bà con nuôi tôm ở ấp 

Vĩnh Thạnh A, Vĩnh Thạnh B và Mỹ Thanh. 

5. Tổ đại biểu xã Hòa Đông 

- Đề nghị Ủy ban nhân dân thị xã chỉ đạo ngành chuyên môn đẩy nhanh 

việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. 

- Đề nghị xem xét lại các kênh vì hiện nay người dân gặp nhiều khó khăn 

về việc không đủ nguồn nước lấy vào để nuôi trồng thủy sản. 

- Đề nghị ngành Công an cần quan tâm chỉ đạo thường xuyên tổ chức tuần 

tra, mở nhiều đợt trấn áp tội phạm. 

Trên đây là kết quả tổng hợp ý kiến thảo luận, đóng góp của các Tổ đại 

biểu HĐND thị xã. Thường trực HĐND thị xã tổng hợp báo cáo tại kỳ họp thứ 6 

của HĐND thị xã; đề nghị UBND thị xã và các ngành chức năng xem xét giải 

trình những vấn đề kiến nghị có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị 

mình phụ trách./. 

Nơi nhận:                                                          TM.THƯỜNG TRỰC HĐND 
- TT. HĐND, UBND tỉnh;                                     KT.CHỦ TỊCH 
- TT. TU, UBND, UBMTTQ thị xã;        PHÓ CHỦ TỊCH 

- Đại biểu HĐND thị xã; 
- Các ban, ngành thị xã;                                                             
- Lưu: VT, LT.     
 

 

                                                                                                                  Lê Văn Vui 
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