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BÁO CÁO 

trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7 của HĐND thị xã 

 Vĩnh Châu khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026  

   

 Căn cứ Công văn số 3166/UBND-NC ngày 28/11/2022 của UBND thị xã 

Vĩnh Châu, về việc phân công các ngành trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến 

kỳ họp thứ 7 của Hội đồng nhân dân thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Phòng Quản lý đô thị được phân công trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri với 

những vấn đề như sau: 

1. Các kiến nghị tại mục 5  

- Cử tri xã Hòa Đông đề nghị nâng cấp, sửa chữa đường huyện 41 từ cổng 

chào Nông thôn mới đến trung tâm xã.  

Phòng Quản lý Đô thị đã tham mưu UBND thị xã đề nghị Nhà đầu tư điện 

gió Hòa Đông 2 hỗ trợ kinh phí sửa chữa tuyến đường này. Tuy nhiên đến nay vẫn 

chưa được nhà đầu tư phản hồi, trong thời gian tới phòng sẽ tham mưu UBND thị 

xã tiếp tục có văn bản đề nghị nhà đầu tư hỗ trợ địa phương sửa chữa tuyến đường 

này. 

- Đối với các vấn đề còn lại Phòng Quản lý Đô thị không phụ trách nên Đề 

nghị các ngành khác trả lời theo kiến nghị của cử tri. 

2. Các kiến nghị tại mục 7 

- Cử tri Phường Vĩnh Phước:  

+ Đề nghị gắn đèn đường thắp sáng trên tuyến Lộ Tà Lét; 

+ Xây dựng cống hai bên Quốc lộ Nam Sông Hậu từ Trung tâm chợ Vĩnh 

Phước đến cống Pệt Pù. 

* Trả lời: Vì đây là đề nghị có liên quan đến kinh phí. Do đó, Phòng Quản lý 

Đô thị sẽ khảo sát, tham mưu cho UBND thị xã xem xét, giải quyết đối với 02 vấn 

đề trên. 

- Cử tri Phường 1:  

+ Đề nghị sớm thi công Bờ kè từ Cầu Vĩnh Châu 1 đến Cầu Vĩnh Châu 2; 

+ Sửa chữa vĩa hè bị hư hỏng. 

* Trả lời: 

+ Đối với việc XD bờ kè: UBND thị xã đã giao cho Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng thị xã Vĩnh Châu làm chủ đầu tư, phối hợp với các ngành thị xã khảo 

sát, đề xuất phương án xây dựng để UBND thị xã xem xét, quyết định. 
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+ Đối với việc sửa chữa vỉa hè: Phòng Quản lý Đô thị sẽ khảo sát, tham mưu 

cho UBND thị xã xem xét, giải quyết đề nghị của cử tri Phường 1, sửa chữa trong 

năm 2023. 

Trên đây là báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7, Hội 

đồng nhân dân thị xã khóa XII, nhiệm ký 2021 - 2026 có liên quan đến chức năng, 

nhiệm vụ của Phòng Quản lý Đô thị xin tổng hợp báo cáo Thường trực HĐND thị 

xã, UBND thị xã./.            

Nơi nhận:             TRƯỞNG PHÒNG 
- TT.HĐND thị xã (để báo cáo); 

- UBND thị xã (để báo cáo); 

- Lưu: VT. 

 

 

         Châu Tấn Tài 
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