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 Căn cứ Công văn số 3166/UBND-NCTH, ngày 28 tháng 11 năm 2022 của 

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Vĩnh Châu về việc phân công các ngành trả lởi ý 

kiến, kiến nghị của cử tri gởi đến kỳ họp thứ 7 của Hội đồng Nhân dân thị xã khóa 

XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Phòng Kinh tế thị xã Vĩnh Châu xin trả lời các ý kiến, 

kiến nghị của cử tri theo chức năng, nhiệm vụ được giao như sau: 

I. Lĩnh vực Công thương: 

1. 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. 

Trên địa bàn thị xã vĩnh Châu, hiện có tổng số 48 cửa hàng xăng, dầu đang 

hoạt động. Trong năm 2022, phòng Kinh tế đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường 

số 4 tổ chức kiểm tra 07 cửa hàng kinh doanh xăng dầu; tổ chức phối hợp với các 

xã, phường 02 đợt kiểm tra, nhắc nhở 30 cửa hàng xăng dầu hoạt động kinh doanh 

phải đúng theo qui định pháp luật, qua đó đã xử lý 01 cửa hàng xăng dầu vi phạm 

hành vi găm hàng trong tháng 3/2022. 

Vừa qua, do ảnh hưởng tình hình địa chính trị nên tình hình nguồn cung 

xăng, dầu trên thế giới và trong nước bị thiếu hụt, nên từ cuối tháng 8/2022 đến 

nay, các doanh nghiệp phân phối xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ trên địa bàn thị 

xã không đủ số lượng theo hợp đồng. 

- 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. 

Trên địa bàn thị xã hiện có 177 cơ sở kinh doanh vật tư, thuốc thú y thủy 

sản. Trong năm 2022, phòng Kinh tế đã phối hợp với các ngành chức năng của 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh tổ chức thẩm định cấp giấy phép là 

53 cơ sở; đồng thời phối hợp với ngành chức năng tỉnh và Đội Quản lý thị 

trường số 4 thực hiện kiểm tra là 64 cơ sở, qua đó phát hiện và xử lý vi phạm 

hành chính 17 cửa hàng về kinh doanh vật tư thủy sản, nông nghiệp về một số 

nội dung các vi phạm như “Tự ý sửa hạn sử dụng; ghi nhãn hàng hóa sai hồ sơ 

công bố chất lượng sản phẩm; bán sản phẩm khi chưa gởi thông tin đến Bộ 

V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử 

tri tại kỳ họp thứ 7 của HĐND thị 

xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 



Nông nghiệp; bán phân bón khi chưa được phép lưu hành,…”; đồng thời, đã 

nhắc nhở 12 cơ sở. 

Qua ý kiến, kiến nghị của bà con cử tri, thay mặt phòng Kinh tế tôi xin ghi 

nhận, trong thời gian tới, sẽ tăng cường phối hợp với các ngành, các xã, phường 

tiếp tục tổ chức kiểm tra xử lý vi phạm, đồng thời nhắc nhở các chủ cơ sở hoạt 

động kinh doanh xăng dầu, vật tư nông nghiệp, thủy sản theo đúng qui định của 

pháp luật. 

2/ 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. 

Phòng Kinh tế đã tham mưu UBND thị xã đề xuất tích hợp vào Quy 

hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đối với Cụm 

công nghiêp diện tích 50 ha, phía Tây, đường Tỉnh lộ 935, thuộc khóm Huỳnh 

Thu. Bên cạnh đó, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng đề xuất tích 

hợp vào Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

đối với Khu công nghiêp diện tích 350 ha, phía Đông, đường Tỉnh lộ 935, thuộc 

khóm Huỳnh Thu. 

II. Sản xuất 

1/ Cử tri xã Lai Hòa 

- Cử tri ấp Xẻo 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 khăc 

phục. 

Hiện nay tình hình tôm nuôi bị chậm lớn xảy ra trên địa bàn thị xã là khá phổ 

biến, do nhiều nguyên nhân. Hằng năm, theo kế hoạch giám sát dịch bệnh trên tôm 

nuôi, Phòng Kinh tế phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Sóc Trăng, 

Trạm Thú ý thị xã đều tổ chức lấy mẫu xét nghiệm các bệnh trên tôm trên 250 

mẫu/năm, xét nghiệm chủ yếu các bệnh như: đốm trắng, hoại tử gan tụy cấp, hoại 

tử cơ quan tạo máu, vi bào tử trùng, hoại tử cơ; đồng thời còn hỗ trợ đo các chỉ số 

môi trường nước, phân lập vi khuẩn trong mẫu nước để tư vấn kịp thời cho bà con 

nuôi tôm. Do đó, khi có nhu cầu xét nghiệm tôm hoặc mẫu nước, đề nghị bà con có 

thể liên hệ trực tiếp với nhân viên Thú Y xã, phường hoặc Trạm Chăn nuôi và Thú 

y thị xã để được hỗ trợ xét nghiệm, xác định nguyên nhân, hướng dẫn xử lý miễn 

phí. 

2/ 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. 

Ý kiến của cử tri, phòng Kinh tế sẽ ghi nhận và sẽ có kiến nghị đến các 

ngành chức năng của tỉnh hỗ trợ địa phương ổn định giá vật tư nông nghiệp, thủy 

sản và đầu ra cho các mặt hàng nông nghiệp, thủy sản. Tuy nhiên để chủ động 



trong khâu tiêu thụ nông sản người dân cần tổ chức liên kết sản xuất thông qua các 

tổ hợp tác, Hợp tác xã để tạo ra sản phẩm chất lượng đủ điều kiện ký kết các hợp 

đồng tiêu thụ với các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. 

III. Thủy lợi 

1. Cử tri xã Lai Hòa: 

- Cử tri ấp Xung Thum B lấp kênh giáp ranh với ấp Nô Puôl, xã Vĩnh Tân 

do Công ty Cổ phần thực phẩm Sao Ta xả thải ra môi trường làm ảnh hưởng 

đến người dân nuôi Artemia và làm Muối trên địa bàn xã Lai Hòa. 

Qua phối hợp với Ủy ban nhân xã Lai Hòa rà soát lại theo ý kiến, kiến 

nghị của cử tri. Đây là trường hợp đại diện cử tri đề nghị đắp đập chặn lại dòng 

nước qua lại trên kênh 700 và kênh thoát nước sau khu dân cư tại vị trí giáp ranh 

giữa hai địa phương (xã Lai Hòa và Vĩnh Tân) để không cho nước từ Vĩnh Tân 

qua Lai Hòa.  

+ Đối với kênh 700, đây là kênh phục vụ cấp thoát nước cho sản xuất 

chung cả khu vực, nhất là khu vực ấp Xung Thum B và ấp Nô Puôl giáp với 

nhau, được dẫn nước lên từ cống số 3 và số 4; nếu cống số 3 có sự cố thì cống số 

4 cấp nước qua và ngược lại, nếu đắp đập ngay chính giữa thì sẽ gây ảnh hưởng 

đến việc cấp thoát nước chung cho khu vực này nếu một trong hai cống có sự 

cố. 

+ Đối với kênh thoát nước sau khu dân cư tại vị trí giáp ranh giữa hai địa 

phương. Hiện trạng tại vị trí này đã có cống ngầm, kênh này chủ yếu phục vụ 

thoát nước sinh hoạt và nước mưa, chống ngập úng cho khu dân cư và được 

thoát ra kênh cập huyện lộ 48 (kênh cập lộ HTX Vĩnh Tân) thông qua cống 

ngầm tại vị trí chợ Nô Puôl; nếu xét thấy cần thiết thì cho lắp cửa cống để điều 

tiết nước. 

Trường hợp này phòng Kinh tế xin ghi nhận và sẽ phối hợp với các 

phòng, ban ngành có liên quan, UBND xã Lai Hòa, Công ty Cổ phần thực phẩm 

Sao kiểm tra, khảo sát và đánh giá cụ thể để đưa ra kết luận khách quan. 

- Cử tri ấp Xung Thum A đề nghị 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. 

Qua phối hợp với Ủy ban nhân xã Lai Hòa rà soát lại theo ý kiến, kiến 

nghị của cử tri. Đây là kênh nội đồng cũ phục vụ vận chuyển lúa trước đây, hiện 

nay một số hộ dân có đất cập kênh lấn chiếm, có một số đoạn kênh bị lấp mất 

hiện trạng kênh; trước đây vào khoảng năm 2019 phòng Kinh tế có phối hợp với 

Ủy ban nhân xã Lai Hòa tổ chức họp dân lấy ý kiến để thực hiện nạo vét nhưng 

thực hiện không được, do một số hộ không thống nhất. Nay phòng Kinh tế đề 

nghị Ủy ban nhân xã Lai Hòa tiếp tục tổ chức họp dân lấy ý kiến với điều kiện 

nạo vét mặt kênh nhỏ nhất là 4-5 mét, nếu người dân thống nhất phòng Kinh tế 

sẽ đề nghị UBND thị xã xem xét bố trí kinh phí thực hiện. 



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

hưởng đến nguồn nước bà con đưa vào nuôi tôm. 

Qua phối hợp với UBND xã Lai Hòa kiểm tra, rà soát theo ý kiến, kiến 

nghị của cử tri, đây là đề nghị xem lại khâu vận cống Bảy Túc. Cống Bảy Túc 

thuộc địa bàn xã Vĩnh Tân, đối với công tác vận hành các cống trên địa bàn thị 

xã, định kỳ hằng tháng trạm Quản lý Thủy nông đều phối hợp với UBND xã 

Vĩnh Tân xây dựng lịch vận hành cống cụ thể, khi triều cường dâng cao vào các 

ngày 13 - 19 và 28 - 04 (Âm lịch) thì tiến hành đóng cửa cống để không ảnh 

hưởng chung đến tình hình sản xuất và cuộc sống sinh hoạt của nhân dân, khi 

triều kém thì tiến hành xổ cống. Tuy nhiên, do diễn biến thời tiết bất thường 

trong năm 2022, mưa lớn diễn ra liên tục và kéo dài vào những ngày triều cường 

dâng cao; do đó, để tránh tình trạng ngập úng cục bộ một số khu vực dân cư, nên 

việc vận hành mở cống để bà con lấy nước phục vụ nuôi tôm bị chậm trễ.  

Vấn đề này thay mặt phòng Kinh tế, tôi xin tiếp thu, sẽ phối hợp với 

UBND xã Vĩnh Tân, Trạm QLTN để xây dựng lịch vận hành cống phù hợp với 

tình hình thực tế của địa phương. 

2. Cử tri xã Vĩnh Hiệp 

- Cử tri xã Vĩnh Hiệp kiến nghị nạo vét kênh Tân Thành A, từ sau nhà ông 

Giang Văn Tài. 

Đối với kiến nghị nạo vét kênh Tân Thành A, phòng Kinh tế đã đưa danh 

mục công trình này vào kế hoạch nạo vét trong năm 2023 và đã đề nghị lên Chi 

cục Thủy lợi xem xét bố trí kinh phí thực hiện. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện và một số nội dung trả lời ý kiến, 

kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7, HĐND khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lưu. 
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