
BÁO CÁO 

Trả lời 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 Công văn số 3166/UBND-NC ngày 28 tháng 11 năm 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 Tài chính – Kế hoạch báo cáo kết quả giải quyết cụ thể ý kiến, kiến 

nghị của cử tri theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. 

 1. 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;  

Trả lời : 

- Đối với 05 tuyến lộ đề nghị UBND xã Lai Hoà đặt đúng tên lộ theo quy 

hoạch nông thôn mới, nếu không có trong quy hoạch thì bổ sung vào quy hoạch 

nông thôn mới và bổ sung vào kế hoạch đầu tư công (Riêng lộ Tà Bôn, Lộ Xóm 

Vàm do UBND xã làm chủ đầu tư và mới triển khai trong năm 2022, do đó 

UBND xã tự tìm nguồn triển khai đoạn còn lại). 

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

(Đường Huyện 47B): Đề nghị UBND xã Lai Hòa phối hợp với phòng Quản lý 

đô thị khảo sát lập dự toán và thực hiện từ kinh phí duy tu. 

UBND THỊ XÃ VĨNH CHÂU 

PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH 

 

Số:        /BC-PTCKH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

Vĩnh Châu, ngày 12 tháng 12 năm 2022 

 



  

2. 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. 

 Trả lời: Trong Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 

trên địa bàn xã Vĩnh Tân đã được cấp thẩm quyền phê duyệt danh mục dự án 

như sau (Lộ Cơ Nhất, Các cầu No Thum, Lộ Nô Thum, Trường tiểu học Vĩnh 

Tân 1, Nâng cấp chợ Nô Puôl). Còn các danh mục khác phòng TC-KH sẽ tham 

mưu cho UBND thị xã bố trí vốn khi được UBND tỉnh bổ sung nguồn. 

  3. 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 nhà ông 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. 

 Trả lời: Trong Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 

trên địa bàn phường Vĩnh Phước đã được cấp thẩm quyền phê duyệt danh mục 

dự án như sau (Trường Tiểu học Vĩnh Phước 3, Lộ Cơ Nhất, Lộ Kênh 42, Lộ 

đal cặp kênh sau chùa Xẻo Me, Lộ Tà Vong). Còn các danh mục khác phòng 

TC-KH sẽ tham mưu cho UBND thị xã bố trí vốn khi được UBND tỉnh bổ sung 

nguồn. 

 4. 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; 

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

Kinh Mới, Tân Hưng và ấp Tân Tĩnh).  

Trả lời : 



- Đối với 01 tuyến lộ đề nghị UBND xã Vĩnh Hiệp đặt tên lộ theo quy 

hoạch nông thôn mới, nếu không có trong quy hoạch thì bổ sung vào quy hoạch 

mới thực hiện được.  

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

Kinh Mới, Tân Hưng và ấp Tân Tĩnh: Đề nghị UBND thị xã kiến nghị Ban quản 

lý dự án 2 tỉnh thực hiện hỗ trợ. 

 5. 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 

3.000m; 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 2.000m; 

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 3.000m; 

 - 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 

2.000m; 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.  

 Trả lời: Trong Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 

trên địa bàn phường Khánh Hoà đã được cấp thẩm quyền phê duyệt danh mục 

dự án như sau (Đường Huyện 40, Huyện 45 “Đoạn Lê Văn Tư, Đoạn Châu 

Khánh đến giáp Phường 1, Huyện lộ 42, Nâng cấp Lộ Kênh Ven, Nâng cấp Lộ 

Huỳnh Thu, Lộ Sóc Ngang, Xây dựng nhà cộng đồng). Còn các danh mục khác 

phòng TC-KH sẽ tham mưu cho UBND thị xã bố trí vốn khi được UBND tỉnh 

bổ sung nguồn. 

 6. 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 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). 

 Trả lời: Trong Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 

trên địa bàn xã Hoà Đông đã được cấp thẩm quyền phê duyệt danh mục dự án 

như sau (Đường Huyện 40, Lộ Thạch sao đến Năm chích - Giầy lăng, Lộ 

Nguyễn Út, Lộ No Tom – Xóm Mới, Lộ Xóm ông Trời, Trường tiểu học Hoà 

Đông 1, Xây dựng nhà cộng đồng). Còn các danh mục khác phòng TC-KH sẽ 

tham mưu cho UBND thị xã bố trí vốn khi được UBND tỉnh bổ sung nguồn. 

 7. 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 Pà Len và đường Giồng Sao 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 bộ; đất trồng màu của 

bà con gây thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp. 

Trả lời: Đối với các tuyến đường sửa chữa đề nghị UBND xã phối hợp 

với phòng Quản lý đô thị khảo sát lập dự toán (Trong đó lộ Phú Yết đang thi 

công và lộ Pà Len đã đưa vào kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2022). 

8. 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 hoa màu, ảnh hưởng sức khỏe của người dân. 

Trả lời: Đề nghị UBND xã Lạc Hòa phối hợp Phòng Kinh tế khảo sát lập 

hồ sơ dự toán trình UBND thị xã phê duyệt để thực hiện. 

 9. 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.  

 Trả lời: Trong Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 

trên địa bàn Phường 2 đã được cấp thẩm quyền phê duyệt danh mục dự án như 

sau (Lộ Vĩnh An, Lộ Cà Lăng B - Sân Chim, Trường Tiểu học 1 Phường 2, 

Trường Tiểu học 2 Phường 2, Xây dựng nhà cộng đồng). Còn các danh mục 

khác, phòng TC-KH sẽ tham mưu cho UBND thị xã bố trí vốn khi được UBND 

tỉnh bổ sung nguồn. 

 10. 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 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;  

 Trả lời: Trong Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 

trên địa bàn Phường 1 đã được cấp thẩm quyền phê duyệt danh mục dự án như 

sau (Nâng cấp Đường 30/4, đường Nguyễn Huệ, đường Số 4, trường Tiểu học 1 

Phường 1). Còn các danh mục khác phòng sẽ tham mưu cho UBND thị xã bố trí 

vốn khi được UBND tỉnh bổ sung nguồn. 

 Trên đây là báo cáo của phòng Tài chính - Kế hoạch trả lời ý kiến, kiến 

nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân thị xã vĩnh Châu khóa 

XII./.   

 

Nơi nhận:                                                                            TRƯỞNG PHÒNG 
- Thường trực HĐND thị xã;               

- Lưu, VT.              
 

 

 

                                                                                  Trần Thị Hồng Phương 
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