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BÁO CÁO 

Giám sát kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri 

gửi đến kỳ họp thứ sáu của Hội đồng nhân dân thị xã khóa XII 

  

Tại kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân (HĐND) thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 

2021-2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã đã tổng hợp các vấn đề 

kiến nghị của cử tri trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh trật tự, an 

toàn giao thông…Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được các cơ quan có thẩm 

quyền xem xét, giải quyết hoặc hứa phối hợp giải quyết trong thời gian tới. 

Qua giám sát thực tế kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi 

đến kỳ họp thứ 6 HĐND thị xã khóa XII, Thường trực HĐND tổng hợp một số 

nội dung cụ thể như sau: 

I. Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri 

1. Phường 1: 

- Kiến nghị ngành chức năng kiểm tra và xử lý các hộ sản xuất kinh doanh 

xả nước chưa qua xử lý xuống cống thoát nước Đường 30/4, Khóm 2 và thoát 

xuống kênh Tỉnh lộ 935, Khóm 7 bóc mùi gây ô nhiễm môi trường cụm dân cư.  

Trong năm 2022 UBND Phường 1 phối hợp với Phòng Cảnh sát Môi 

trường Công an tỉnh Sóc Trăng đến kiểm tra thực tế cơ sở của ông La Anh 

Trung, qua kiểm tra hệ thống xử lý nước thải của ông La Anh Trung bị hư, 

Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Sóc Trăng lập biên bản vi phạm hành 

chính và xử phạt với số tiền 58.300.000 đồng. Qua kiểm tra Đoàn cũng yêu cầu 

ông La Anh Trung sửa chữa hệ thống xử lý nước thải và vận hành thường xuyên 

để đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình sản xuất. 

- Cử tri Phường 1 tiếp tục kiến nghị kéo hạ thế điện Đường số 4 (nay là 

đường Châu Văn Đơ) khóm 1; hẻm 210 khóm 6; hẻm 244 khóm 7 đoạn nhà Ông 

Võ Văn Thức đến nhà ông Thạch Thinh khoảng 20 hộ. 

Đối với hạ thế điện đường số 4 (nay là đường Châu Văn Đơ) Khóm 1 

Điện lực thị xã Vĩnh Châu đã có kế hoạch đầu tư trong năm 2023. Đối với hạ thế 

điện đã nâng cấp hệ thống điện hẻm 210 khóm 6; hẻm 244 khóm 7 đoạn nhà ông 

Võ Văn Thức đến nhà ông Thạch Thinh khoảng 20 hộ đến nay Điện lực thị xã 

Vĩnh Châu đã hạ thế điện xong. 

- Mở rộng nâng cấp đường đal hẻm 21, hẻm 301, làm mới hẻm 20/13, 

hẻm 143 và hẻm 232 khóm 1; nâng cấp đường Nguyễn Trãi, Khóm 2 từ cầu Chợ 

mới đến cầu Vĩnh Châu 1, làm đường huyện lộ 45 (đường Trại giam cũ) Khóm 
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2 đến giáp khóm Châu Khánh, phường Khánh Hòa; nâng cấp đường đal hẻm 53 

Khóm 2; nâng cấp đường đal hẻm 100 Khóm 3 và làm mới hẻm 100 Khóm 3 

đường đất đoạn giáp với khóm Cà Săng, Phường 2; làm mới đường đal hẻm 210 

khóm 6; làm đường đal hẻm 244 đến nhà ông Kiên Pho La, hẻm 70, hẻm 135 và 

hẻm 188 khóm 7; nâng cấp mặt đường Trần Hưng Đạo đoạn từ ngã tư đường 

30/4 đến giáp ngã 3 đường Phan Thanh Giản khóm 1,2. 

+ UBND phường đã đi khảo sát cùng với phòng Tài chính -  Kế hoạch, 

phòng Quản lý Đô thị thị xã. Qua khảo sát phòng Tài chính - Kế hoạch đã ghi 

nhận các tuyến hẻm nêu trên và đề nghị UBND thị xã tranh thủ nguồn vốn bổ 

sung của tỉnh Sóc Trăng để đầu tư nâng cấp các tuyến hẻm nêu trên, riêng hẻm 

21, hẻm 301 khóm 1, do hiện trạng nhà dân xây dựng sát lộ đal nên không nâng 

cấp mở rộng thêm được. 

- Cử tri khóm 2, 6, 7 kiến nghị khai thông hệ thống thoát nước đường 

30/4, Khóm 2 từ nhà ông Nguyễn Hoàng Năm đến giáp sông Vĩnh Châu Khóm 

2; nâng cấp hệ thống thoát nước đường Trần Hưng Đạo đoạn từ ngã tư Đường 

30/4 đến giáp ngã 3 đường Phan Thanh Giản, khóm 1, 2 vì hiện nay mưa xuống 

nước không thoát kịp làm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của 

nhân dân; khai thông hệ thống thoát nước trong khu vực tái định cư Khóm 6 và 

làm các nắp đal đã hỏng người dân đi qua lại rất nguy hiểm; làm mới hệ thống 

thoát nước đường Lê Lai khóm 5, 6 đoạn từ ngã tư Huyện lộ 48 đến Đồn Biên 

phòng Vĩnh Châu; khai thông hệ thống thoát nước hai bên đường Huyện lộ 43, 

khóm 7 đoạn từ ngã ba Đường 30/4 đến giáp cầu Giồng Dú giáp ranh Phường 2. 

+ UBND phường kiến nghị với phòng Quản lý Đô thị có kế hoạch nạo vét 

hệ thống thoát nước đường 30/4 khóm 2 (từ nhà ông Nguyễn Hoàng Năm đến 

giáp sông Vĩnh Châu). 

+ Đường Trần Hưng Đạo (30/4 - Phan Thanh Giản) đã được UBND thị xã 

phê duyệt đầu tư, bố trí nguồn vốn giao cho Ban QLDA đầu tư XDCB thị xã 

Vĩnh Châu làm chủ đầu tư và công trình đang triển khai đấu thầu xây dựng. 

+ Hệ thống thoát nước trong khu vực tái định cư khóm 6 và làm nắp đal. 

Hệ thống thoát nước đường Lê Lai khóm 5, 6 đoạn từ ngã tư huyện lộ 48 đến 

Đồn Biên Phòng Vĩnh Châu đã được phòng Quản lý Đô thị làm chủ đầu tư đã 

thi công xây dựng xong và đưa vào sử dụng. 

+ Đối với hệ thống thoát nước hai bên đường Huyện lộ 43 khóm 7 đoạn từ 

ngã ba Đường 30/4 đến giáp cầu Giồng Dú 2 đã được Ban QLDA đầu tư XDCB 

thị xã Vĩnh Châu đề nghị UBND thị xã Vĩnh Châu cho phép sửa chữa hệ thống 

thoát nước đến nay chưa thực hiện được do chưa bố trí được nguồn vốn. 
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- Kiến nghị đến cấp lãnh đạo cấp quyền sử dụng đất cho các hộ dân đã 

sinh sống ổn định rất lâu ở các khu vực cụ thể như: khu vực tập thể Thương 

nghiệp cũ đường Trần Hưng Đạo, khu tập thể giáo viên hẻm số 08 Khóm 1; khu 

vực kênh đường Đinh Tiên Hoàng khóm 3; khu tập thể Công an thị xã đường 

Đồng Khởi, Khóm 2; khu vực đường Lê Lai (Hải Ngư) Khóm 6; yêu cầu cấp trả 

lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của một số hộ dân tại khu vực tái dịnh cư 

khóm 6 trước đó đã bị thu hồi. 

+ UBND phường đề xuất UBND thị xã, xin chủ trương UBND tỉnh Sóc 

Trăng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với nguồn gốc nhà nước giao đất 

có thu tiền sử dụng đất. UBND phường đã kiến nghị nhiều lần đến nay chưa giải 

quyết. 

2. xã Vĩnh Hải 

- Cử tri đề nghị nạo vét kênh khu An Lạc ấp Trà Sết, hai bên kênh có 272 

hộ sinh sống, nước ở đây ô nhiễm, tù đọng, khó thoát; hôi thối. Đoạn kênh trên 

phục vụ thoát nước cho khu dân cư An Lạc, ấp trà Sết, xã Vĩnh Hải; hiện nay 

đang ô nhiểm do thoát nước kém. Lý do đường thoát nước ra khu vực rừng Đồn 

Biên phòng Vĩnh Hải quản lý thường xuyên bị ách tắc. UBND xã Vĩnh Hải đã 

phối hợp với Đồn Biên phòng Vĩnh Hải vận hành tốt cống thoát nước ra biển để 

giải quyết tình trạng ô nhiễm của khu vực. 

- Cử tri đề nghị khai thông cống thoát nước hai bên đường Khu vực chợ 

Giồng Chùa ấp Huỳnh Kỳ, đây là khu vực nằm trên tuyến đường Nam Sông Hậu 

khu này thường xuyên bị ngập, hai bên đường mặc dù đã làm cống ngầm nhưng 

không thoát được nước. Vấn đề này, UBND xã đã đề nghị BLQDA 2 sau khi 

thực hiện công trình Cầu Giồng Chùa sẽ làm đường thoát nước ra chợ Giồng 

Chùa và dự kiến hoàn thành trước năm 2023. 

- Cử tri đề nghị làm bờ bao cặp rạch Giồng Chùa (đoạn từ cầu Giồng Chùa 

hướng về khu Hồ Bể); đường đal lô Phú Thành ấp Mỹ Thanh, Huỳnh Kỳ mỗi 

khi triều cường dâng, nước tràn lên đường, ngập úng cục bộ đất trồng màu của 

bà con gây thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp. Vấn đề này, UBND xã sẽ đưa 

vào danh mục điều chỉnh nông thôn mới thực hiện giai đoạn 2021-2025. 

- Cử tri đề nghị sớm giải quyết hồ sơ thực hiện chính sách cho người cao 

tuổi ấp Giồng Nổi. Đối với các hồ sơ người cao tuổi ấp Giồng Nổi nói riêng và 

các ấp trên địa bàn xã nói chung, trong năm 2022 UBND xã đã hoàn thành các 

thủ tục đề nghị về UBND thị xã để thực hiện chính sách theo quy định, có 19 

trường hợp đủ điều kiện được hưởng chế độ theo quy định. 

- Cử tri kiến nghị bà con ở khu tái định cư khu 3 ấp Huỳnh Kỳ, không có 

đất sản xuất, nhiều hộ đã bỏ nhà đi làm ăn, bán lại nhà cho người khác, không có 
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giấy CNQSDĐ, đề nghị tạo việc làm cho bà con (tổng số 200 hộ, hiện chỉ còn 

94 hộ đang sinh sống, 15 hộ bỏ về sinh sống tại ấp Trà Sết). Vấn đề này, đề nghị 

ấp Trà Sết phối hợp với ấp Huỳnh Kỳ thống kê lại số hộ, người dân có nhu cầu 

đào tạo, học nghề gì, có đề xuất đến UBND xã để đăng ký với Trung tâm 

GDNN-GDTX thị xã mở các lớp dạy nghề theo nhu cầu, điều kiện thực tế của 

người dân. 

- Cử tri đề nghị bảo đảm điện sản xuất cho bà con, hiện nay bà con thiếu 

điện sản xuất rất nhiều, nhất là các khu vực nuôi tôm; khu vực ấp Mỹ Thanh còn 

khoảng 20 hộ không có điện sinh hoạt, đường dây khu này khoảng 400m, đề 

nghị điện lực kéo điện cho bà con. Đối với các vấn đề này, UBND xã Vĩnh Hải 

đã phối hợp với Điện lực thị xã khảo sát, hiện đang chờ vốn triển khai thực hiện. 

- Cử tri đề nghị cơ quan chức năng sớm cấp đổi và cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất cho bà con để bà con còn thực hiện các giao dịch dân sự phục 

vụ phát triển kinh tế, làm ăn (thời hạn đề nghị cấp và cấp đổi đã qua nhiều năm, 

đến nay chưa được nhận lại giấy). Vấn đề này, UBND xã đã phối hợp với Chi 

nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Phòng Tài nguyên môi trường và Chi cục 

Thuế thị xã để mời các hộ dân đăng ký đo đạc tổng thể trao đổi vấn đề có liên 

quan đến nghĩa vụ nộp thuế trước khi nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

và hướng dẫn thực hiện các thủ tục để được cấp giấy. 

- Cử tri đề nghị rà soát, xử lý việc quản lý, sử dụng đất công, có hộ được 

cấp giấy CNQSDĐ, hộ không, có hộ đã xây dựng nhà trên đất công. Vấn đề này, 

thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Thị ủy Vĩnh Châu, UBND xã đã 

chỉ đạo ngành chuyên môn rà soát lại tất cả các đối tượng (kể cả cán bộ) đang sử 

dụng đất công để báo cáo về trên có hướng chỉ đạo. 

- Cử tri đề nghị xử lý hộ ông Phạm Tư Đồ, tự ý khoanh vùng biển ở gần 

bờ ấp Âu Thọ B, nuôi nghêu trên 10ha, không cho bà con đi vào bắt đồ ăn tự 

nhiên ngoài biển, ảnh hưởng đến kế sinh nhai, cuộc sống của bà con. Vấn đề 

này, UBND xã đã mời ông Phạm Tư Đồ làm việc và cam kết không tái phạm 

trong thời gian tới, nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. 

3. phường Khánh Hòa 

- Cử tri khóm Kinh Mới Sóc đề nghị kéo nước sạch bên kia sông, đề nghị 

trên đã được Trung tâm nước sạch VSMT tỉnh Sóc Trăng ghi nhận đã khảo sát 

và trả lời nhà nước và Nhân dân cùng làm đề nghị người dân tự đào đường để 

ống dẫn nước còn trung tâm nước sạch sẽ kéo đồng hồ cho nhân dân nhưng đến 

nay chưa thực hiện. 

- Cử tri đề nghị sữa chữa lại nhà sinh hoạt cộng đồng ở các khóm đã xây 

dựng trước đây như: khóm Lê Văn Tư, Kinh Mới Đông, Kinh Ven, Kinh Mới 
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Sóc, Khánh Nam. UBND phường đã báo cáo về thị xã qua phòng Văn hóa và 

thông tin, đã khảo sát báo cáo UBND thị xã có hướng triển khai sữa chữa nâng 

cấp. 

Ngoài ra còn có các tuyến lộ giao thông Cử tri khóm Kinh Mới Sóc đề 

nghị nâng cấp mở rông lộ đal ra 3m từ đầu cầu sắt giáp ấp Cảng Buối đến giáp 

tuyến lộ ( Kinh Mới Sóc, Nguyễn Út ) chiều dài 2000m vì hiện nay đường đã hư 

hỏng nặng và ngập sâu khi nước lớn; cử tri đề nghị làm lộ đal mới dọc theo 

tuyến kênh lung lá giáp khóm Nguyễn Út chiều dài 2000m và sớm thi công lộ 

bên sông chiều dài khoản 2000m;… đến nay chưa thực hiện. 

4. xã Hòa Đông 

- Cử tri đề nghị sớm xây dựng nhà Bia Đồng Khời ở ấp Hòa Khởi, xã Hòa 

Đông; Nhà nước tiếp tục hỗ trợ Bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số;  đề 

nghị hạ thế điện từ cầu bà Ngàn đến kênh Dù Hiên (Trà Teo); hạ thế điện sinh 

hoạt từ cầu Lẫm Thiết đến sông Trà Niên (Lẫm Thiết); Cử tri đề nghị quan tâm 

nâng cấp và sửa chữa huyện lộ 41 từ phường Khánh Hòa đến trung tâm xã Hòa 

Đông, hiện nay một số nơi đã xuống cấp nghiêm trọng. Đồng thời đề nghị xây 

dựng cống thoát nước hai bên lộ từ cầu Ông Tửng đến Trạm Y tế; Cử tri đề nghị 

làm lộ từ cầu ông Khánh đến kênh Dù Hiên, từ cầu Bà Ngàn đến kênh Dù Hiên 

(ấp Trà Teo); từ nhà ông Thạch Phép đến sông Trà Niên (ấp Hòa Khởi); từ nhà 

ông Lâm Cuôl ấp Lẫm Thiết đến giáp ấp Giầy Lăng; đề nghị lắp đèn đường trên 

tuyến lộ kiểu mẫu từ ấp Lẫm Thiết đến ấp Hòa Giang. Những ý kiến đến nay 

chưa thực hiện được. 

5. Phường Vĩnh Phước 

- Về chuyển đổi mục đích sử dụng điện và hạ thế điện từ cầu Hữu Hồng 

đến giáp xã Vĩnh Hiệp. Về chuyển đổi mục đích sử dụng điện UBND phường có 

thông báo đến các khóm nếu ai đang sử dụng vào thấp sáng mà có điện tích đất 

nuôi tôm thì liên hệ với chi nhánh điện lực Vĩnh Châu để chuyển thủ tục từ thấp 

sáng sang sản xuất 80% theo quy định. 

- Hạ thế điện từ cầu Hữu Hồng đến giáp ranh xã Vĩnh Hiệp UBND 

phường đã phối hợp với điện Vĩnh Châu xuống khảo sát xong và đề nghị đến 

điện lực sẽ ghi vốn đầu tư cuối năm 2022. 

- Xây dựng mới lộ đal từ cống Petpu đến giáp huyện lộ 48: UBND 

phường có báo cáo với ngành chức cấp trên đã trả lời là tuyến đường này không 

có nền hạ và cũng không có nhà dân sinh sống nơi đó, dó đó chưa thực hiện 

được. Còn tuyến đường sau chùa Đơm om pưl đến giáp khóm Vĩnh Thành và từ 

kênh Thầy Nam đến Điền Lớn, đã đưa vào kế hoạch trung hạn 2020-2025 khi 

nào có kinh phí sẽ triển khai. 
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- Tuyến đường đal Sơn Đê, tuyến kênh Dù Há, Tà Vong và tuyến kênh 

42: UBND phường có đề nghị lên cấp trên nhưng hiện nay chưa có kinh phí 

thực hiện, tuy nhiên cũng có nằm trong kế hoạch trung hạn của Phường. 

- Về mở rộng lộ đal cơ nhất và lộ đal từ chợ Vĩnh Thành đến Điền Lớn: 

Tuyến lộ đal cơ nhất UBND phường đã khảo sát lập thiết kế thi công năm 2023, 

còn tuyến Vĩnh Thành - Điền Lớn đã có trong kế hoạch trung hạn khi có kinh 

phí sẽ triển khai. 

- Về xây dựng cống thoát nước từ chợ Xẻo me đến cống Petpu: Trong 

năm 2022 UBND phường được cấp trên đầu tư kinh phí làm cống thoát nước 

đoạn từ giáp ranh Xẻo Me đến trước cây xăng Sở Tại A dài khoảng 150m, còn 

lại đoạn đến cống Petpu UBND phường tiếp tục đề nghị năm 2023. 

- Về xây dựng đường ống kéo nước sạch khóm Xẻo Me: Vấn đề này 

UBND phường sẽ tiếp tục trao đổi với đơn vị cấp nước khảo sát và dẫn đường 

ống cấp nước để cho người dân sử dụng. 

6. Xã Vĩnh Tân 

- Đề nghị nâng cấp tuyến lộ Bồ kệnh; sửa chữa đường lộ đal từ cổng chùa 

Tham Chu đến giáp ấp Tân Trà; làm lộ đal từ nhà ông Lê Quốc Tân đến nhà ông 

Trần Minh Đương; lộ đal từ nhà ông Huỳnh Văn Rõ đến giáp ấp Năm Căn (ấp 

Điền Giữa); sửa chữa tuyến lộ từ chùa Nô Thum đến tuyến huyện lộ 10; sửa 

chữa tuyến lộ Cơ nhất, Cơ nhì. Trong năm 2022 Ủy ban nhân dân xã phối hợp 

cùng phòng Kinh tế thị xã chỉ đạo công chức chuyên môn rà soát các các tuyến 

lộ giao thông nông thôn trên địa bàn, đề xuất thi công gồm: Công trình lộ trước 

Chùa Tham Chu đến Xẻo Úi chiều dài 5.000 mét, trị giá khoảng 460.000.000 

đồng, trong đó nguồn vốn Nhân dân đóng góp ngày công trị giá khoảng 

160.000.000 đồng. Vận động nhân dân ấp Nô Thum tự sửa chữa lộ đal từ Chùa 

Nô Thum đến Đường huyện 48, chiều dài 800 mét, trị giá 5.500.000 đồng. Vận 

động Nhân dân ấp Tân Hòa sửa chữa tuyến lộ Cơ Nhất - Cơ Nhì, chiều dài 

khoảng 1.600 mét, trị giá khoảng 16.000.000 đồng. Phối hợp cùng các đơn vị 

liên quan dặm vá tuyến lộ Năm Căn 2 đoạn ấp Tham Chu, chiều dài 1.500 mét, 

trị giá 320.000.000 đồng. Các ý kiến còn lại chưa được giải quyết. 

- Đề nghị xây dựng cống Bồ kệnh; Làm cống mới ngã tư ấp Nô puôl để 

dẫn nước biển vào phục cho nuôi tôm; Nạo vét kênh từ Trà Vôn B đến Tân 

Trà.Vấn đề này chưa được giải quyết. 

- Đề nghị sửa chữa nâng cấp lò hỏa táng chùa Nô Thum, chùa Tham Chu.  

Vấn đề này chưa được giải quyết. 

7. Xã Vĩnh Hiệp 

- Cử tri đề nghị làm mới lộ đal kênh ông Kệ, ấp Đặng Văn Đông, xã Vĩnh 

Hiệp, đã có Kế hoạch nhưng chưa có vốn đầu tư. 
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 - Đẩy nhanh tiến độ thi công 5 cây cầu tại ấp Tân Hưng, xã Vĩnh Hiệp. 

Theo kế hoạch xây dựng 5 cây cầu, hiện tại hoàn thành 01 cây, còn lai 04 cây 

đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ.  

- Cử tri đề nghị làm cống cặp kênh Trà Nho. Ngành chức năng của Tỉnh và 

thị xã Vĩnh Châu đã khảo sát, do cống đâm thẳng ra ngay trước mặt cống Trà Nho 

hiện tại, nếu thủy triều lên không ngăn được, dòng chảy gây sạt lỡ bảo vệ cống, 

hiện nay vẫn nạo vét kênh bồi lấp. 

- Tăng cường công tác tuần tra giao thông, đảm bảo an toàn trật tự xã hội 

và kiểm tra, xử lý các phương tiện xe ba gác lưu thông trên địa bàn xã. Lực 

lượng Công an hiện nay rất mõng, từ khi qua công tác bầu cử chức danh Công an 

viên không còn phụ trách ở ấp. Công an xã còn 05 đồng chí nhưng phải thực hiện 

nhiều nhiệm vụ chuyên môn, tập huấn và đào tạo; thực hiện theo phòng CSGT 

đường bộ Công an tỉnh Sóc Trăng và Công an thị xã Vĩnh Châu, nếu có phương 

tiện xe 3 bánh lưu thông mà vi phạm thị theo quy định thông tư 47 về thẩm quyền 

của Công an xã xử lý theo quy định. 

8. Xã Lai Hòa 

Ngoài các vấn đề bức xúc của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6 HĐND thị xã 

khóa XII đã được UBND thị xã và các ngành xem xét giải quyết. Tuy nhiên vẫn 

còn một số nội dung yêu cầu chưa được xem xét, giải quyết hoặc trả lời cụ thể 

như: việc đề nghị xây dựng mới nhà cộng đồng cho ấp Preychóp, Lai Hòa A, 

Xung Thum A, Preychóp B. Đề nghị xây dựng mới lộ Xóm Vàm khoảng 300 m; 

lộ Kênh Sườn 1.200 m; lộ Kênh Ông Của; Lộ Preychóp A giáp ranh Bạc Liêu. 

Đề nghị sửa chữa cầu Thanh Niên. Đề nghị nạo vét các tuyến kênh: Tuyến kênh 

Nam Sông Hậu; kênh Trường Sơn. Cử tri ấp Lai Hòa A đề nghị kéo nước sạch 

từ Chùa Phước Thiện đến giáp ranh Bạc Liêu chiều dài khoảng 1.000 m.  

 II. Nhận xét đánh giá: 

Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã phối hợp với Tổ Đại biểu HĐND 

thành lập Đoàn giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đó 

tập trung vào những vấn đề bức xúc được nhiều cử tri và đại biểu quan tâm. Qua 

giám sát thực tế cho thấy, thời gian qua các kiến nghị của cử tri đã được UBND 

thị xã và các ngành chuyên môn quan tâm thực hiện, cơ bản giải quyết được các 

vấn đề cử tri kiến nghị. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn 

một số hạn chế:  

- Hệ thống lộ giao thông và cầu nông thôn một số nơi hư hỏng và xuống 

cấp làm ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại của người dân, việc đầu tư xậy dựng kết 

cấu hạ tầng đô thị thực hiện còn chậm và chưa đáp ứng kịp nhu cầu Nhân dân.  

- Các công trình điện phục vụ nhu cầu sản xuất chưa đáp ứng theo yêu cầu 

của cử tri.  
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Nguyên nhân chủ yếu là do ngân sách địa phương chưa đảm bảo cận đối 

nên tổ chức thực hiện các công trình theo từng giai đoạn, trước mắt ưu tiên cho 

các công trình thật sự bức xúc. 

III. Kiến nghị, đề xuất: 

- Ủy ban nhân dân thị xã: Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai 

thực hiện các công trình xây dựng cơ bản theo kế hoạch; quan tâm rà soát, bổ 

sung danh mục các công trình bức xúc của người dân.  

- Phòng Kinh tế: phối hợp tăng cường kiểm tra chất lượng nước sạch 

thường xuyên trên địa bàn thị xã. Phối hợp với UBND các xã, phường khảo sát 

lại hệ thống thủy lợi và cống thoát nước phục vụ sản xuất trên địa bàn thị xã.  

- Phòng Quản lý đô thị phối hợp phòng Tài chính – Kế hoạch rà soát lại 

các công trình giao thông nông thôn, hệ thống thoát nước đô thị, hệ thống đèn 

chiếu sáng trên địa bàn thị xã, đồng thời có kế hoạch sửa chữa, nâng cấp các 

công trình, trong đó ưu tiên đầu tư cho các công trình bức xúc. 

- Điện lực thị xã: quan tâm đầu tư, nâng cấp lưới điện phục vụ sinh hoạt 

và sản xuất cho các hộ dân trên địa bàn các xã, phường và có kế hoạch đầu tư, 

nâng cấp các tuyến lưới điện. Quan tâm thực hiện việc áp giá điện sinh hoạt 

sang điện sản xuất cho người dân. 

- UBND các xã, phường: Tăng cường tuyên truyền vận động người dân 

không vứt rác xuống lòng kênh, không xả nước thải từ các ao bạt ra môi trường, 

thường xuyên thực hiện kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi 

phạm. Kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 

và bảo đảm an toàn giao thông ở địa phương theo quy định của pháp luật. 

- Tổ đại biểu HĐND thị xã đơn vị xã, phường: quan tâm, kiểm tra đôn đốc 

việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. 

Trên đây là tổng hợp báo cáo giám sát kết quả giải quyết các ý kiến, kiến 

nghị của cử tri, Thường trực HĐND thị xã trình đến kỳ họp thứ 7, HĐND thị xã 

khóa XII./. 

 

Nơi nhận: 
- TT. HĐND tỉnh; 

- TT. TU, UBND, UBMTTQVN thị xã; 

- Tổ đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các Ban HĐND thị xã; 

- Đại biểu HĐND thị xã; 

- TT.HĐND, UBND các xã, phường; 

- Cổng TTĐT (mục VKKH); 

- Lưu VT, NC. 

TM.THƯỜNG TRỰC HĐND 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trà Khol 
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