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BÁO CÁO 

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

trình kỳ họp thứ 7 của HĐND thị xã khóa XII 

 

Thực hiện Công văn số 44/HĐND-VP ngày 25/11/2022 của Thường trực 

HĐND thị xã về việc họp Tổ đại biểu thảo luận văn kiện kỳ họp thứ 7, 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 75 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 7, 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: Đánh giá lại số liệu thiệt hại trên tôm quá ít so 

với thực tế. Bổ sung trong báo cáo những khó khăn các công trình dự án trên địa 

bàn và các dự án trọng điểm như là dự án điện gió; đánh giá lại trong báo cáo 

phần trang 2 của phần ghi chú (3). Trong phần báo có đánh giá 18/18 chỉ tiêu 

đạt, chỉ tiêu BHXH không đạt; Cần có giải pháp đối với 3 HTX không hoạt 

động.  

- Tổ đại biểu xã Vĩnh Hải: đề nghị phải cụ thể số liệu thống kê kết quả 

rà soát hộ nghèo, kết quả giảm nghèo; kết quả hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ 

nghèo bức xúc về nhà ở; Thống kê và báo cáo đúng thực trạng về thiệt hại hoa 

màu của bà con để có giải pháp hỗ trợ bà con phù hợp, vì thực tế bà con có thể 

còn bị thiệt hại hơn nhiều so với báo cáo. 

- Tổ đại biểu Phưởng 1: Bổ sung phần thiệt hại cây lúa do ngập úng thiệt 

hại trên 50% là 14,5ha trên địa bàn Phường 1; Bổ sung thêm lấy kiến xây dựng 

bờ kè đường Lê Lợi khóm 2 đoạn từ cầu Vĩnh Châu 1 đến cầu Chợ mới; Bổ 

sung thêm những hạn chế như: Quy hoạch chỉnh trang đô thị, giải phóng mặt 

bằng đường 30/4, đường Trần Hưng Đạo, Công tác giải quyết thủ tục hành chính 

trên lĩnh vực đất đai. 

- Về phương hướng giải pháp năm 2023: Khi đầu tư xây dựng công 

trình cơ bản như lộ Đal phải kiểm tra chất lượng công trình, phải đảm bảo với 

biến đổi khí hậu, có 1 số công trình mới đưa vào sử dụng khi triều cường lên đã 

ngập, gây khó khăn việc đi lại cho bà con nông dân. Việc kiểm tra khai thác 
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nước ngầm trái phép để phục vụ nuôi tôm rất nhiều cần nêu giải pháp kiểm tra, 

xử lý trong năm 2023. 

- Tổ đại biểu xã Lai Hòa:  Trang 2 của Báo cáo: Từ đầu năm đến nay, 

trên địa bàn thị xã có 01 ổ dịch tả heo Châu Phi tại ấp Xung Thum A, xã Lai 

Hòa đề nghị bỏ cụm từ này, vì trên địa bàn ấp Xung Thum A, xã Lai Hòa có 1 

hộ mua heo giống qua mạng không rõ nguồn gốc về nuôi bị chết, xác định 

nguyên nhân chết do nhiễm virut heo tai xanh, gia đình đã xử lý đúng theo quy 

định của ngành chức năng. 

* Đối với phần thứ hai: Phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2023 

- UBND thị xã có nhiều giải pháp và mô hình để khôi phục lại diện tích, 

sản lượng nuôi artemia, muối vì đây là sản phẩm chủ lực của địa phương. 

- Tiến độ thực hiện Dự án tổng thể lập hồ sơ địa chính còn chậm, tổ đại 

biểu đồng tình với đánh giá của báo cáo, tuy nhiên trong phần phương hướng, 

nhiệm vụ chủ yếu năm 2023 chưa thấy đề cập đến giải pháp, yêu cầu UBND thị 

xã có giải pháp thực hiện và thường xuyên kiểm tra tiến độ của dự án nhằm sớm 

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

- Tổ đại biểu phường Vĩnh Phước: cần đánh giá thêm việc nuôi tôm 

công nghệ cao đối với mô hình nuôi ao bạt (có số liệu cụ thể) nếu có hiệu quả thì 

cần nhân rộng mô hình này trong dân. 

+ Về diện tích nuôi tôm bị thiệt hại theo báo cáo toàn thị xã thiệt hại 

5,79% trong vụ nuôi năm 2022 là không khách quan, thiếu tính chính xác vì 

hiện nay đa số hộ dân nuôi đều thang là thiệt hại quá nhiều, do đó ngành chuyên 

môn nên đánh lại cho chính xác về diện tích tôm bị thiệt hại. 

- Đề nghị bổ sung thêm trong năm đã xử lý bao nhiêu vụ vi phạm ở lĩnh 

vực môi trường và tổ chức kiểm tra mấy lượt, nên đánh đánh giá việc các cở sở 

sản xuất kinh doanh trong chấp hành vệ môi trường theo quy định. 

- Về trường hợp xây dựng nhà ở trong năm báo cáo có 03 trường hợp bị 

xử phạt là còn thấp nên xem xét lại, còn có trường hợp ra Quyết định xử phạt mà 

không chấp hành thì nên có biện pháp cưởng chế, để việc xây dựng đi vào nề 

nếp hơn tránh tình trạng xây dựng mà không xin phép. 

- Bổ sung thêm thành tích đua ghe ngo của thị xã vào trong báo cáo. 

- Đề nghị báo cáo rõ, đầy đủ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên 

địa bàn thị xã kinh phí thực hiện bao nhiêu cho công tác này. 

-Tổ đại biểu Phường 2: Trang 2 nhận định thêm tình hình tiêu thụ hành 

tím, giá cả; phương hướng đẩy mạnh tiêu thụ trong năm 2023 phải có giải pháp 

cụ thể. 

-Tổ đại biểu xã Hòa Đông: Trang 5 về công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ 

môi trường và phòng, chống thiên tai ứng phó biến đổi khí hậu (bổ sung nội 

dung thiên tai). 
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+Việc cấp giấy CNQSDĐ theo đề án tổng thể đo đạc chính quy (đến nay 

người dân chưa được cấp đổi) vì vậy trong báo cáo có nêu số liệu thực hiện năm 

2022 đã xét duyệt 49.453 hồ sơ trong đó đã cấp 10.604 hồ sơ, cần có phụ lục cụ 

thể, đề nghị UBND thị xã chỉ đạo ngành chức năng đẩy nhanh việc cấp đổi cho 

người dân. 

+Trang 6, đoạn thứ 3 chuyển sang trang 9 đoạn 2 (nội dung cải cách hành 

chính). 

+Trang 12 mục tiêu số 8 cần đưa ra giải pháp cụ thể để tập trung đạt tiêu 

chí nông thôn mới nang cao năm 2023. 

- Tổ đại biểu xã Vĩnh Tân: UBND thị xã cần đánh giá nguyên nhân, hạn 

chế và đưa ra giải pháp khắc phục thời gian tới đối với các chỉ tiêu Nghị quyết 

chưa đạt như: nước sạch, BHYT, diện tích hành tím, diện tích muối, huy động 

học sinh với mẫu giáo. 

+Về phần báo cáo diện tích nuôi tôm phân tích diện tích nuôi tôm ao bạc, 

diện tích nuôi tôm quản canh; nên đánh giá lại sản lượng nuôi tôm ao bạc, quản 

canh, hiệu quả như thế nào; đồng thời đưa ra giải pháp thực hiện trong thời gian 

tới. 

+Việc khai thác nước ngầm trái phép trên địa bàn, cần đưa ra giải pháp xử 

lý; đồng thời có định hướng vùng quy hoạch. 

+Diện tích trồng màu đánh giá lại các mô hình Tổ hợp tác, Hợp tác xã trên 

địa bàn; đồng thời có giải pháp thực hiện. 

+Cần phân tích rõ các sản phẩm OCOP trên địa bàn; có giải pháp thành lập 

Hợp tác xã OCOP, đại lý OCOP cấp giấy phép để hoạt động. 

- Tổ đại biểu phường Khánh Hòa: 

+ Chỉ tiêu dân sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh khu vực đô thị 96% còn 

cao, đề nghị xem lại; 

+ Cần có chủ trương chuyển đất lúa sang các loại đất khác cho người dân. 

Do người dân trên địa bàn còn sống rãi rác. Hiện nay, trên giấy tờ chủ yếu là đất 

lúa, Tuy nhiên người dân chưa chuyển đổi ngành nghề. 

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). 

- Tại Phụ lục 9: đối với dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối 

ngân sách  từng xã, phường đề nghị giữ cân đối bằng hoặc cao hơn năm 2022 (tổ 

đại biểu xã Lai Hòa). 
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-Tại trang 2 chỉnh lại “ tổng thu 2021 thành 2022; Trang 4 bổ sung đánh 

giá ngân sách, tồn tại khuyết điểm (tổ đại biểu Phường 2). 

3. Về báo cáo phòng chống tội phạm 

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

- Đề nghị các cơ quan tố tụng duy trì và phát huy có hiệu quả công tác 

phối hợp trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án nâng cao hiệu 

quả công tác phòng ngừa xã hội, làm giảm nhân tố phát sinh tội phạm, tập trung 

giải quyết tất cả các vụ án mới phát sinh và các vụ án còn tồn đọng (tổ đại biểu 

Phường 1). 

- Đối với kết quả công tác thụ lý, giải quyết, xét xử các loại án, đề nghị 

Tòa án nhân dân thị xã bổ sung mục lục danh sách từng loại vụ, việc cụ thể của 

từng đơn vị xã, phường (tổ đại biểu xã Lai Hòa). 

II. Đề xuất, kiến nghị 

1. Tổ đại biểu xã Lạc Hòa  

- Công tác dạy nghề nông thôn nên giao cho Trung tâm giáo dục thường 

xuyên phối hợp xã phường mở các lớp dạy nghề.  

- Hệ thống thoát nước: Từ cầy xăng Hữu Còn đến Trạm Y tế, khu vực Âp 

Hòa Nam đến Chùa Tà đớt; Hệ thống thoát úng vùng sản xuất nông nghiệp cho 

bà con. 

- Lát vĩa hè khu vực trước UBND xã Lạc Hòa. 

- Đề nghị xây dựng các trụ sở: Công an, Quân sự, Nhà cộng đồng, nhà 

văn hóa và chợ Lạc Hòa. 

- Hệ thống chiếu sáng ở khu vực Đại Bái A ( Nam Sông Hậu). 

- Làm mới tuyến đường từ cầu Bồ Hố đến giáp Phường 2, sửa chữa từ đầu 

Lền Buối đến điểm lẻ trường Lạc Hòa 1; Sửa chữa lại đoạn huyện lộ 47 từ Chùa 

Hải Phước An đến Vĩnh Thạnh B xã Vĩnh Hải. 

- Kiểm tra các biển báo và khắc phục những biển đã hư hỏng trên các 

tuyến đường.  

2. Tổ đại biểu xã Lai Hòa 

- Hệ thống loa truyền thanh của xã Lai Hòa hiện nay đã hư hỏng, kiến 

nghị UBND thị xã chỉ đạo cho Trung tâm Văn hóa – Thể thao – Truyền thanh 

thường xuyên kiểm tra để có giải pháp sửa chữa kịp thời nhằm phục vụ nhu cầu 

nghe thông tin của người dân. 

- Hệ thống chiếu sáng tuyến đường Quốc lộ Nam Sông Hậu từ giáp xã 

Vĩnh Tân đến giáp ranh Bạc Liêu bị hư gần hết. 

- Xã Lai Hòa là xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự nhưng Công an 

xã chỉ có 6 biên chế hiện còn thiếu 2 biên chế, do đó đề nghị Công an thị xã xem 

xét sớm bổ sung biên chế để xã đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương. 
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- Nâng cấp mở rộng Đường huyện 47C do đường nhỏ, xuống cấp, lưu 

lượng xe lớn từ điểm đầu Đường huyện 40 (đê sông), điểm cuối Đường tỉnh 936 

(đê biển). 

- Nhân dịp Tết nguyên đán Quý Mão hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất 

lượng đang bán ở ngoài thị trường rất nhiều, đề nghị UBND thị xã chỉ đạo 

ngành chức năng thường xuyên kiểm tra nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe và sản 

xuất, tiêu dùng cho người dân. 

3. Tổ đại biểu xã Vĩnh Tân 

- Kiến nghị với các ngành có liên quan việc bình ổn giá trên thị trường, 

tránh tình trạng đầu vào tăng đầu ra giảm ảnh hưởng đến lợi ít kinh tế của bà 

con; liên kết đầu ra các sản phẩm, quản lý vật tư đầu vào; có hướng xử lý đối với 

hàng giã, hàng kém chất lượng. 

- Đề nghị kéo mới tuyến điện sau Chùa Tham Chu đến giáp lộ đal ấp Nô 

Thum; Nâng cấp trạm điện Năm Căn 2, nâng cấp trạm điện 29 ấp Tân Hòa. 

- Đề nghị làm mới lộ đal: Lộ kênh cơ nhất, cơ nhì ấp Tân Trà, Tân Hòa; 

Nâng cấp các tuyến lộ đal trên địa bàn; Xây dựng mới Cống Bộ Kệnh ấp Năm 

Căn và Cống ngã ba ấp Nô Puôl để phục vụ nuôi trồng thủy sản. 

 - Đề nghị xây dựng mới Cầu trường học ấp Năm Căn; Sớm triển khai xây 

dựng trường học Vĩnh Tân 1 điểm tại ấp Năm Căn vì hiện nay bị xuống cấp gây 

ảnh hưởng đến việc học tập của các em học sinh. 

-Sớm triển khai mô hình Tổ an ninh nhân dân ở địa phương. 

-Đề nghị sớm cấp phát giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ dân 

trước đây đã đo đạc chính quy vì người dân đến liên hệ rất khó khăn. 

-Sửa chữa lò thiêu chùa Tham Chu. 

4. Tổ đại biểu xã Vĩnh Hiệp 

- Để nghị sớm triển khai xây dựng chợ Vĩnh Hiệp. 

-Đầu tư, nâng cấp mở rộng tuyến lộ từ trụ sở UBND xã đến Vàm Trà 

Nho. 

- Xây dựng mới 1 cây cầu nối liền đường huyện 42 và 1 cây cầu từ đường 

huyện 42 qua kênh Trà Niên. 

5. Tổ đại biểu xã Vĩnh Hải 

Khu dự án tái định cư Trà Sết tại ấp Huỳnh Kỳ và khu tái định cư An Lạc 

xã Vĩnh Hải, hiện nay bà con chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, nên khó khăn cho bà con thực hiện một số giao dịch dân sự, đề nghị UBND 

thị xã xem xét chỉ đạo cấp giấy cho bà con. 

 Bà con ở khu vực dự án Điện gió Lạc Hòa 2 tiếp tục khiếu nại về tiếng ồn 

khi vận hành cánh quạt làm ảnh hưởng đến đời sống; làm ăn và vấn đề bảo đảm 
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an toàn trong lao động sản xuất ở gần các trụ tuabin, đề nghị UBND thị xã sớm 

có giải pháp chỉ đạo, giải quyết dứt điểm. 

Khu vực ven biển xã Vĩnh Hải có 02 hộ nuôi nghêu tự phát, đề nghị 

UBND thị xã sớm chỉ đạo gải quyết, tránh tình trạng thả nuôi tự phát tràn lan 

dẫn đến mất an ninh trật tự có thể xảy ra. 

6 Tổ đại biểu xã Hòa Đông 

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

tra, mở nhiều đợt trấn áp tội phạm. 

7.Tổ đại biểu phường Vĩnh Phước: Đề nghị các ngành chuyên môn cần 

tìm đầu ra cho sản phẩm của nhân dân nhất trên lĩnh vực nông nghiệp, thường 

thì giá vật tư nông nghiệp tăng cao, còn sản phẩm làm ra thì bị ép giá, giá thấp 

nhà nước chưa có quản lý được giá cả thị trường. 

- Hiện nay trên địa bàn phường có 02 trạm cấp nước tập trung nhưng cơ 

sở vật chất đã bị xuống cấp, công tác quản lý chưa tốt, cần có đầu tư thêm và 

phải dẫn ống cấp thêm cho những hộ ở trong các hẽm, vùng sâu. 

- Đề nghị ngành điện nâng công suất ở các trạm cho bà con vùng nuôi 

tôm, kiểm tra lại các đồng hồ điện theo phản ánh của bà con là tháng nào tiền 

điện cũng tăng. 

- Đề nghị ngành chuyên môn xem xét việc cấp GCNQSDĐ còn sai thửa 

nhiều, khi dân có yêu cầu đều chỉnh lại thì ngành chuyên môn giải quyết rất lâu 

có những trường hợp trên 1 năm chưa xong gây bức súc trong dân. 

- Đề nghị thị xã phải có quy hoạch xây dựng lò giết mổ gia súc tập trung 

để dễ kiểm soát dịch bệnh và bảo đảm an toàn vệ sinh trong giết mổ. 

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 7 

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: 
-TT.HĐND, UBND tỉnh; 

-TT.TU,UBND. UBMTTQ thị xã; 

-Đại biểu HĐND thị xã; 

-Các ban, ngành thị xã; 

-Lưu: VT, LT 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Văn Vui 
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