
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      THỊ XÃ VĨNH CHÂU                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
     

Số:        /BC-HĐND    Vĩnh Châu, ngày     tháng 11 năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân 

thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 

 

 Căn cứ Kế hoạch số 16/KH-HĐND, ngày 02 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng 

nhân dân thị xã Vĩnh Châu việc tổ chức kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân thị xã; 

  Thông qua hội nghị tiếp xúc cử tri 3 cấp đã tổng hợp ý kiến, kiến nghị những vấn 

đề thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, Thường trực HĐND thị xã chuyển về tỉnh để xem xét 

giải quyết theo thẩm quyền. Thường trực HĐND thị xã tổng hợp trình HĐND thị xã các 

vấn đề kiến nghị của cử tri liên quan đến trách nhiệm của thị xã, tập trung chủ yếu trên 

các lĩnh vực, cụ thể như sau: 

 1. Về Kinh tế 

 Cử tri xã Lai Hòa và các xã, phường 

  - Hiện nay tình trạng thiếu hụt xăng khá lớn, một số cây xăng trên địa bàn phải 

đóng cửa làm cho người dân rất hoang mang; kiến nghị các ngành chức năng nên thành 

lập đoàn kiểm tra các cây xăng đóng cửa xem có trữ hàng để tăng giá hay không. 

- Kiến nghị các cấp các ngành chức năng có liên quan quản lý tốt thuốc thú y, 

thủy sản vì hiện nay sản phẩm thuốc bị làm giả, nhái lưu hành trên thị trường nhiều; về 

giá cả các loại thuốc, thức ăn nuôi tôm tăng cao. 

 Cử tri xã Vĩnh Tân: Đề nghị Ngân hàng chính sách xã hội hỗ trợ vốn vay cho 

hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo để sản xuất thoát nghèo bền vững và Ngân hàng nông 

nghiệp và phát triển nông thôn tạo điều hiện thuận lợi cho người dân vay vốn để phục 

vụ sản xuất kinh doanh. 

  Cử tri phường Vĩnh Phước:  

  - Kiến nghị các ngành chức năng xem xét bình ổn giá cả thức ăn nuôi tôm, 

thuốc thủy sản, thường xuyên kiểm tra các mặt hàng phục vụ cho sản xuất nuôi tôm; 

Đảm bảo giá đầu ra cho các mặt hàng nông sản để bà con yên tâm sản xuất. 

  Cử tri phường Khánh Hòa:  

  - Kiến nghị sớm xây dựng được khu công nghiệp, nhà máy chế xuất hàng nông 

sản nhằm để giải quyết việc làm cho người lao động tại địa phương. 

   Cư tri xã Hòa Đông:  

  - Kiến nghị chính quyền các cấp làm việc với điện gió giải quyết dứt điểm những 

vấn đề đền bù, thu hồi đất, khoản trên không; vấn đề tiếng ồn khi vận hành cánh quạt 

ảnh hưởng đến đời sống, nuôi tôm, cá của bà con. 
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  Cử tri Phường 1: Kiến nghị ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn 

quan tâm tạo điều kiên cho người dân vay vốn để sản xuất, chăn nuôi và trồng trọt. 

 2. Về lĩnh vực Văn hóa - xã hội: 

 Cử tri xã Lai Hòa: 

- Trạm Y tế Lai Hòa đề nghị hỗ trợ phụ cấp địa bàn ấp đặc biệt khó khăn cho cán 

bộ trạm vì chưa được hỗ trợ;   

  - Cử tri ấp Hòa Hiệp và Xẽo Su đề nghị cấp trên xem xét 03 chức danh của ấp 

được hưởng chế độ sinh hoạt phí ngang nhau là 1,70 vì hiện nay Quy định ấp dưới 350 

hộ dân chỉ được hỗ trợ 1,00 là rất thấp trong khi đó chức năng nhiệm vụ là như nhau. 

 Cử tri xã Vĩnh Tân: 

Đề nghị hỗ trợ xây mới Lò Hỏa táng Chùa Thom Ma Chô ấp Trà Vôn B, để 

phục vụ cho công tác hỏa táng của đồng bào dân tộc. 

  Cử tri phường Vĩnh Phước: kiến nghị xem xét cấp lại BHYT cho người dân 

vì hiện nay một số khóm đã bị cắt; xem xét cấp BHYT cho đối tượng hoạt động bán 

chuyên trách ở khóm. 

  Cử tri xã Lạc Hòa: Quan tâm nhiều hơn nữa chính sách chăm lo cho hộ nghèo 

khó khăn về nhà ở.                                      

 3. Về môi trường 

 Cử tri xã Lai Hòa: 

- Cử tri ấp Xung Thum B đề nghị lấp các kênh giáp ranh với ấp Nôpuôl xã Vĩnh 

Tân do công ty Sao Ta xã thải ra môi trường làm ảnh hưởng đến người dân nuôi Artemia 

và làm Muối trên địa bàn Lai Hòa. 

- Cử tri ấp Xẽo Su đề nghị quản lý tốt hơn nữa việc xã thải nước của hộ dân nuôi 

tôm công nghệ cao ra môi trường chưa qua xử lý nước trên địa bàn. 

  Cử tri phường Vĩnh Phước: Đề nghị ngành chức năng quan tâm vấn đề xe thu 

gom rác làm rác thải đổ ra ngoài đường gây ô nhiễm môi trường. 

  Cử tri phường Khánh Hòa:  

  - Cừ tri khóm Khánh Nam đề nghị không làm bãi rác tại khóm theo quy hoạch, 

làm ảnh hưởng đến sản xuất nuôi tôm, sức khỏe người dân. 

- Cử tri khóm Huỳnh Thu, Kinh Ven, Trà Niên đề nghị các ngành chức năng 

quản lý chặc và xử lý nghiêm các hộ nuôi tôm ao bạt xả nước trực tiếp ra môi trường 

chưa qua xử lý. 

Cử tri xã Lạc Hòa: Cho xây dựng khu tập kết rác tạm, chờ xe thu gom để đảm 

bảo môi trường. 

 4. Đất đai 
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Cử tri xã Lai Hòa: Đề nghị trả lại diện tích đất đã hiến cho trường Tiểu học Lai 

Hòa 6 (nay là Tiểu học Lai Hòa 4) do hiện nay không sử dụng (ấp Năm Căn). 

Cử tri phường Khánh Hòa: đề nghị sớm giải quyết dứt điểm việc hộ dân chiếm 

dụng đất công diện tích 6000m (đất nghĩa địa) tại khóm Nguyễn Út. 

Cử tri Phường 1: Kiến nghị cấp giấy quyền sử dụng đất cho các hộ dân đã sinh 

sống ổn định rất lâu ở các khu vực cụ thể: Khu vực tập thể Thương nghiệp củ đường 

Trần Hưng Đạo, Khu tập thể giáo viên hẽm 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 định cư khóm 6 trước đó đã bị thu hồi. 

  5. Về lộ giao thông, thủy lợi và cầu nông thôn 

 Cử tri xã Lai Hòa: 

  - Kiến nghị xem xét làm 05 tuyến lộ đal mới gồm: Tuyến đường lộ giáp ranh Bạc 

Liêu đến ấp Prey chóp A; ấp Lai Hòa A đề nghị tiếp tục làm lộ đal 02 tuyến còn lại do 

chưa làm hết tuyến lộ khoảng hơn 1000 mét (Tuyến Tà Bôn và tuyến xóm vàm); tuyến 

lộ đal khu vực kinh ông Bẹt phục vụ cho hộ dân đi lại trên địa bàn 03 ấp (Lai Hòa A- 

Xẽo Cóc - Hòa Hiệp); ấp Xung Thum B đề nghị làm lộ đal khu vực 700 đến giáp ranh 

Prey chóp B, chiều dài 1700 mét; 

  - Về nâng cấp và sửa chữa tuyến lộ đal từ ấp Lai Hòa đến ấp Năm Căn chạy 

dài 02 ấp do tuyến này xe lưu thông nhiều làm sụp, lún ảnh hưởng đến việc đi lại vận 

chuyển hàng hóa;  

  - Kiến nghị làm cống hoặc đào kênh để thoát nước do mưa lớn bị ngập úng trên 

tuyến đường Quốc lộ Nam Sông Hậu khu vực từ chùa Hưng Lai Tự đến giáp ranh Bạc 

Liêu; làm cống thoát nước sau nhà máy nước đá hộ ông Trầm Mậu Điền ấp Prey Chóp 

do khu vực này bị ngập úng cục bộ không thể thoát nước được; nạo vét Kênh Râu khu 

vực nhà ông Sơn Minh ấp Xung Thum A đến giáp ranh ấp Hòa Hiệp do khu vực này 

thường xuyên bị ngập úng không thể thoát nước được. 

 Cử tri xã Vĩnh Tân: 

  - Kiến nghị làm mới lộ đal gồm các tuyến: Từ trước Chùa Thom Ma Chô đến 

Xẻo Úi; làm mới lộ đal kênh cơ nhất, cơ nhì ấp Tân Trà - Tân Hòa; Lộ đal kênh ấp 

Trà Vôn B đến ấp Nô Thum; Lộ đal Kênh Trà Niên đến Lộ Cơ Nhì (nói đoạn Chùa 

Thom Ma Chô đến Kênh Trà Niên); Lộ đal Kênh 6/3 ấp Trà Vôn A; Lộ đal cập Kênh 

42 ấp Trà Vôn B.  

  - Xây dựng mới cầu Trường học và Cầu Nhà Sinh hoạt cộng đồng ấp Năm 

Căn; xây 02 Cầu tuyến Đường huyện 40 cập nhà ông Tấn ấp và Cầu Bảy Túc ấp Xẻo 

Su. 
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  Cử tri phường Vĩnh Phước 

  - Kiến nghị xem xét làm 06 tuyến lộ đal mới gồm: Từ cống PetPu đến giáp 

huyện lộ 48; làm mới lộ đal từ sau chùa Đômmpưl đến giáp Vĩnh Thành, tuyến đường 

phía Bắc tuyến kênh thầy Nam đến giáp Điền lớn; tuyến lộ đal Giồng Cà Mau; tuyến 

lộ đal nhà Sơn Đê khóm Wath Pích; lộ đal cặp kênh 42 khóm Sở Tại B. 

  - Về nâng cấp và sửa chữa 04 tuyến lộ gồm: Lộ đal từ Tăng Xanh khóm Wáth 

Pích; tuyến cơ nhất khóm Tân Qui; tuyến cơ nhì khóm Đai Trị; mở rộng và nâng cấp 

tuyến lộ đal Vĩnh Thành - Điền lớn giáp với Vĩnh Hiệp. 

 Cử tri xã Vĩnh Hiệp: 

- Kiến nghị  làm 1 tuyến lộ đal ấp Tân Thành A từ nhà ông Giang Văn Tài đến 

nhà ông Siêl; 

 - Kiến nghị nạo vét kênh Tân Thành A, sau nhà ông Giang văn Tài và đề nghị 

xây dựng 1 cầu qua Kênh ấp Tân Thành A . 

- Đề nghị hỗ trợ đặt cống cho hộ dân ở tuyến đường lộ Đông Tây (ấp Kinh Mới, 

Tân Hưng và ấp Tân Tĩnh).  

 Cử tri phường Khánh Hòa: 

 - Kiến nghị làm 07 tuyến lộ đal mới gồm: Tuyến lộ đal từ nhà ông Phan Thanh 

Háo khóm Lẫm Thiết đến giáp khóm Kinh Mới Sóc chiều dài khoảng 3000m; tuyến lộ 

đal từ cầu Lê Văn Tư đến nhà ông 7 Lộc chiều dài khoản 2.500m; tuyến lộ đal dọc theo 

kênh bà 2 khóm Lê Văn Tư chiều dài 2000m; tuyến lộ đal khóm Huỳnh Thu từ cầu Ông 

5 Hoàng đến nhà Ông Nguyễn Văn Lập chiều dài 500m; tuyến lộ đal khóm Huỳnh Thu 

từ tỉnh lộ 935 nhà ông Nam Tiếng đến giáp Nguyễn Út chiếu dài 1.500m; tuyến lộ đal 

cặp kênh râu giáp phường 1 thuộc ấp Châu Khánh; Kinh Mới Đông đề nghị làm lộ đal 

mới đường bờ chỉ đỏ chiều dài 3000m; 

 - Kiến nghị nâng cấp mở rộng 04 tuyến lộ đal gồm:  tuyến lộ từ đầu cầu sắt giáp 

ấp Cảng Buối đến giáp tuyến lộ (Kinh Mới Sóc, Nguyễn Út) chiều dài 2000m; từ ngã 3 

nhà ông Dương Độ đến Chùa Bưng Tum chiều dài khoản 1.500m; từ nhà Ông Minh 

Thái khóm Lẫm Thiết đến giáp khóm Trà Niên; từ nhà ông Nguyễn Văn Cu khóm Lê 

Văn Tư đến cầu Lê Văn Tư chiều dài khoản 2000m; vì hiện nay đường đã hư hỏng nặng 

và ngập sâu khi nước lớn.  

 Cử tri xã Hòa Đông:  

  - Kiến nghị nâng cấp, sửa chữa Huyện lộ 41 từ cổng chào Nông thôn mới đến 

trung tâm xã.  

  - Nâng cấp và mở rộng 08 tuyến lộ gồm: Lộ đal ấp Xóm Mới;  lộ đal từ nhà ông 

Ba Tánh ấp Nguyễn Út đến giáp Nguyễn Út Khánh Hòa; lộ từ nhà Bà Bấu đến cống 5 

chích (ấp Thạch Sao - Giầy Lăng);  nâng cấp và mở rộng lộ từ Hòa Giang đến Thạch 
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sao; tuyến lộ từ cầu số 2 (ấp Cảng Buối) đấu nối lộ Giầy Lăng; tuyến lộ No Tom – 

Thạch Sao; tuyến lộ từ nhà ông Khánh đến kênh Dù Hiên(Trà Teo); tuyến lộ từ nhà bà 

Ngàn đến kênh Dù Hiên (Trà Teo); nâng cấp tuyến lộ từ cầu ông Tửng đến sông Trà 

Niên (Lẫm Thiết). Kiến nghị xây dựng 2 cây cầu gồm: Cầu (No Tom - Hòa Giang); Cầu 

qua kênh 300 từ nhà Ông Ngô Pó (ấp Trà Teo). 

 - Đề nghị làm đê ngăn triều cường theo tuyến sông Trà Niên khoảng 5km (ấp 

Xóm Mới). 

 Cử tri xã Vĩnh Hải: 

  - Đề nghị sửa mặt lộ tuyến đê quốc phòng khu vực ấp Mỹ Thanh, Huỳnh Kỳ bị 

hư hỏng nặng, lầy lội, khó đi lại. 

- Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường chùa PàLen và đường Giồng Sau ấp Vĩnh 

Thạnh B vì đã xuống cấp trầm trọng. 

- Đề nghị nâng cấp đường khu Phú Huyết ấp Mỹ Thanh, Huỳnh Kỳ mỗi khi triều 

cường dâng, nước tràn lên đường, ngập úng cục b; đất trồng màu của bà con gây thiệt 

hại trong sản xuất nông nghiệp. 

Cử tri xã Lạc Hòa: Kiến nghị nên làm cống xi măng kênh Đại Bái A, không đặt 

cống bọng bằng nhựa không đảm bảo thoát nước gây ngập úng cục bộ làm thiệt hại hai 

hoa màu, ảnh hưởng sức khỏe của người dân. 

 Cử tri Phường 2: 

 - Kiến nghị làm mới 04  tuyến lộ đal gồm: lộ đal khóm Cà Lăng A Biển cho đoạn 

đường giáp ranh Phường 1 (khoảng 400m về hướng Đông); tuyến lộ đal giáp lộ Nam 

Sông Hậu đi vô đến nhà ông Nguyễn Văn Thắng; làm lộ đal ngang nhà ông Trường Phú 

đi vào hướng Bắc khóm Cà Lăng A; lộ đal nối dài phía sau nhà ông Tăng Váth - trường 

THCS phường 2; tuyến lộ nối dài Đai rụng - Gồng me - Vĩnh Trung. 

 - Nâng cấp sửa chữa tuyến lộ đal gồm: tuyến lộ đal cà lăng B - Sân chim; tuyến 

lộ đal soài côn giáp ranh phường 1 từ nhà ông Ong Thái Nal nối dài đến giáp Cà Săng 

(cống T4); tuyến lộ đal Giồng me - Vĩnh Trung. 

 - Kênh thoát nước (cống Cầu ngang) kiến nghị cần đẩy nhanh tiến độ thi công vì 

hiện nay quá chậm, gây ngập úng cục bộ làm ảnh hưởng rất lớn đến tình hình sản xuất 

hoa màu của bà con.  

 Cử tri Phường 1: 

- Kiến nghị và nâng cấp mặt đường nội ô trung tâm thị xã vì hiện nay thường 

hay bị ngập nước khi triều cường dâng cao người dân đi lại rất khó khăn. 

- Kiến nghị mở rộng nâng cấp các tuyến đường đal: lộ đal hẻm 143 và hẻm 

232 Khóm 1; sớm nâng cấp đường Nguyễn Trãi, Khóm 2 từ cầu chợ mới đến cầu 
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Vĩnh Châu 1, nâng cấp hẻm 53 khóm 2; nâng cấp lộ đal hẻm 100; Đường Đinh tiên 

hoàng, đường Mậu Thân khóm 3; làm mới hẻm 210 khóm 6; làm lộ đal Hẻm 244 

đến nhà Ông Kiên Pho La, Hẻm 70, Hẻm 135 và hẻm 188 khóm 7;  

  6. Về điện, nước sinh hoạt 

 Cử tri xã Lai Hòa: 

  - Kiến nghị hạ thế điện và nâng công suất gồm các tuyến: ấp Prey chóp - Prey 

chóp A từ nhà ông Tăng Hum đến giáp ranh Bạc Liêu; ấp Prey chóp từ hảng nước đá 

của ông Trầm Mậu Điền về phía bắc gần 01 km do khu vực này chưa có điện sử dụng; 

ấp Lai Hòa đề nghị hạ thế điện khu vực kinh ông Của; ấp Xẽo Cóc khu vực kênh ông 

Bẹt chạy dài trên địa bàn 03 ấp (Lai Hòa A- Xẽo Cóc - Hòa Hiệp); ấp Xẽo Su trên địa 

bàn đề nghị nâng công suất, hạ thế bình trạm Xẽo Su 1- Xẽo Su 2 phục vụ cho hộ dân 

nuôi tôm; ấp Prey chóp B tiếp tục đề nghị cho hộ dân vô điện sản xuất phục vụ nuôi 

tôm; kéo điện mới khu vực lộ lô 7, lô 9 của ấp; ấp Xung thum A đề nghị hạ thế điện dọc 

các con kênh của ấp (05 khu vực). 

  - Cử tri ấp Xung thum B đề nghị điện lực Vĩnh Châu khẩn trương thay thế cột 

điện bị bể, nứt không đảm bảo an toàn người dân khu vực này. 

 Cử tri xã Vĩnh Tân: 

Đề nghị nâng cấp trạm điện 29 ấp Tân Hòa; kéo điện dọc tuyến kênh NK2, 

NK3 ấp Nô Puôl đến giáp ấp Nô Thum 

  Cử tri phường Vĩnh Phước: Đề nghị kéo tuyến điện từ Wáth Pích đến giáp 

Vĩnh Tân (cử tri khóm Vĩnh Thành, Wáth Pích, Sở Tại A, Sở Tại B, Biển Dưới) phục 

vụ cho sản xuất. Hạ thế theo tuyến kênh Trà Niên khu vực xóm lá khóm Đai Trị. 

  Cử tri xã Vĩnh Hiệp: Kiến nghị đầu tư kéo thêm điện cặp tuyến lộ đal từ nhà 

ông Bảo Tân Thành A đến giáp Đặng Văn Đông. 

 Cử tri phường Khánh Hòa: Đề nghị kéo điện đường bờ chỉ đỏ khóm Kinh Mới 

Đông chiều dài 3000m. 

 Cử tri xã Hòa Đông: Kiến nghị chi nhánh điện lực thị xã quan tâm đầu tư nâng 

cấp hạ thế điện, dọc theo các tuyến lộ đal trên các tuyến kênh chưa có hạ thế điện phục 

vụ cho dân sản xuất và sinh hoạt. 

 Cử tri xã Vĩnh Hải:  

  - Kiến nghị ngành điện quan tâm hiện nay bà con thiếu điện sản xuất rất nhiều, 

nhất là các khu vực nuôi tôm, tuyến đường đê Vĩnh Thạnh A ra khu bến phà Trà Niên; 

khu vực nuôi tôm Vĩnh Thạnh B, khu vực ấp Mỹ Thanh còn nhiều hộ không có điện 

sinh hoạt. 
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  - Kiến nghị lắp đặt hệ thống cấp nước cho bà con vì hiện nay nhiều hộ dân ở hai 

bên đường Nam Sông Hậu đến giáp khu vực xã Lạc Hòa, và nhiều hộ ở ấp Vĩnh Thạnh 

A, chưa có nước sạch sinh hoạt. 

 Cử tri Phường 2: Kiến nghị ngành điện lực quan tâm lắp, nối đường dây điện 

Vĩnh Bình - Đai Rụng; nối thêm đường điện cho mấy hộ dân sinh sống (phía tây lộ đai 

rụng - giồng me); đầu tư đường dây điện 3 pha theo kênh sáng giữa để phục vụ bà con 

nuôi tôm. 

 Cử tri Phường 1: Kiến nghị sữa chữa cột điện Hẻm 74 khóm 3; hạ thế điện hẻm 

210 khóm 6; hạ thế điện hẻm 244 khóm 7 đoạn nhà Ông Võ Văn Thức đến nhà Ông 

Thạch Thinh khoảng 20 hộ hiện đang sử dụng câu đuôi và không an toàn với người dân. 

7. Về chỉnh trang đô thị 

  Cử tri phường Vĩnh Phước  

- Đề nghị gắn đèn đường thắp sáng trên tuyến lộ Tà Lét khóm Wath Pích;  

- Đề nghị làm cống thoát nước 2 bên đường và lót vỉa hè từ trung tâm chợ Xẻo 

Me theo Quốc lộ Nam Sông Hậu đến cống PetPu khóm Sở Tại A; 

Cử tri Phường 1: 

- Đề nghị sớm thi công công trình bờ kè sông Vĩnh Châu từ cầu Vĩnh Châu 1 

đến giáp cầu Vĩnh Châu 2; sửa chữa, nâng cấp vĩa hè bị hư. 

8. Lĩnh vực an sinh xã hội 

Cử tri xã Lai Hòa: Kiến nghị có chính sách hỗ trợ về nhà ở cho đối tượng là 

cháu của Liệt sĩ; 

  Cử tri phường Vĩnh Phước: Có chương trình hỗ trợ nhà ở cho những đối tượng 

bức xúc về nhà ở nhưng không phải thuộc diện hộ nghèo; có chính sách quan tâm hỗ 

trợ cho đối tượng hộ cận nghèo nhiều hơn để vươn lên vì thời gian qua hộ nghèo được 

hỗ trợ khá lớn nhưng hộ cận nghèo ít được quan tâm hỗ trợ. 

  Cử tri phường Khánh Hòa: Đề nghị xem xét cấp lại BHYT toàn dân (khu vực 

xã An toàn khu). 

 Cử tri xã Hòa Đông: Đề nghị hỗ trợ BHYT cho những người hoạt động ở ấp 

như: ấp đội, bí thư chi đoàn, các chi hội trưởng của ấp. 

 Cử tri xã Vĩnh Hải: 

- Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết chính sách hỗ trợ cho cán bộ, 

nhân viên trạm y tế xã Vĩnh Hải thực hiện nhiệm vụ đi lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 

trong năm 2021 được hưởng chế độ theo Quyết định số 16 của Thủ tướng Chính phủ 

(đến nay, các đối tượng này chưa được hưởng). 

- Đề nghị thực hiện các chính sách hỗ trợ các hộ, người nuôi tôm bị thiệt hại. 

9. Về an ninh trận tự, an toàn giao thông: 



8 

 

 Cử tri phường Vĩnh Phước: Kiến nghị Cảnh sát giao thông cần tuần tra, kiểm 

tra thường xuyên hơn nữa trên các tuyến đường Quốc lộ Nam Sông Hậu, các tuyến 

huyện lộ để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. 

 10. Lĩnh vực khác 

 Cử tri các xã, phường kiến nghị thị xã cần quan tâm nhiều hơn nữa việc đầu tư 

xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng cho ấp, khóm vì hiện nay do chưa được đầu tư nên 

đa số các, ấp khóm gặp rất nhiều khó khăn về tổ chức họp dân. 

 Cử tri xã Lai Hòa: 

  - Cử tri ấp Xẽo Su đề nghị khâu vận hành cống xả không kịp thời, ảnh hưởng đến 

nguồn nước bà con đưa vào ao nuôi tôm.  

- Cử tri ấp Xẽo Cóc đề nghị phòng Kinh tế thị xã hỗ trợ cho hộ dân trên địa bàn 

xét nghiệm tôm bị chậm lớn nguyên nhân do đâu và giải pháp khắc phục.  

 Cử tri phường Khánh Hòa: đề nghị các ngành chức năng xem xét giải quyết 

đường đi cho các hộ dân sống bên trong khu vực đường Ký Hôn khóm Kinh Ven vì 

hiện nay hộ dân sống bên ngoài không cho lối đi dù đó là đường bờ kênh. 

  Cử tri xã Hòa Đông: 

- Kiến nghị xem xét hỗ trợ tiền ăn cho Dân quân thường trực của Ban chỉ huy 

quân sự xã.                                              

 Trên đây là báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7, 

HĐND thị xã khóa XII, Thường trực HĐND trình HĐND thị xã xem xét, quyết định. 

Đồng thời kiến nghị đến UBND thị xã, Thủ trưởng các ngành chức năng theo phạm vi 

trách nhiệm của mình sớm xem xét, giải quyết và trả lời cho cử tri biết./. 

 

Nơi nhận: 
- TT. HĐND, UBND tỉnh;  

- TT. TU, UBND, UBMTTQ thị xã; 

- Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thị xã; 

- Đại biểu HĐND thị xã;  

- Các cơ quan (Đảng, CQ, ĐT); 

- TT. HĐND, UBND xã, phường; 

- Cổng TTĐT (mục VKKH) 

- Lưu: VT, LT. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

                     Lê Văn Vui 
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