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BÁO CÁO
Về việc giải trình ý kiến, kiến nghị
của cử tri trước kỳ họp thứ 16-HĐND tỉnh, khóa IX
Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh
Căn cứ Báo cáo số 368/BC-HĐND ngày 25/6/2020 của Hội đồng nhân dân
tỉnh về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 16, Hội đồng
nhân dân tỉnh, khóa IX, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh báo cáo, giải trình đối
với từng nội dung, cụ thể như sau:
I. Những nội dung kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ
quan Trung ương
1. Cử tri xã Hưng Lễ, huyện Giồng Trôm đề nghị hạ tuổi hưởng trợ cấp xã
hội cho người cao tuổi từ 80 xuống 75 tuổi
Quy định về độ tuổi được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng được thực hiện
theo Luật Người cao tuổi. Do đó, nếu thay đổi độ tuổi thụ hưởng chính sách bảo
trợ xã hội đối với người cao tuổi thì phải điều chỉnh Luật Người cao tuổi. Vấn
đề này, tỉnh đã kiến nghị về Trung ương nhiều lần nhưng vẫn chưa có ý kiến.
Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục kiến nghị về Trung ương để có quy định cụ thể
và sẽ thông báo đến cử tri được biết.
2. Cử tri xã Hưng Phong, huyện Giồng Trôm đề nghị tỉnh kiến nghị Trung
ương tăng thêm và kéo dài thời gian thực hiện các chế độ, chính sách cho các
đối tượng xã bãi ngang
Việc xác định, công nhận và thực hiện các chế độ, chính sách tại các xã bãi
ngang ven biển được thực hiện theo Quyết định số 1559/QĐ-TTg ngày 05 tháng
8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí xã đặc biệt khó
khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020 và Quyết định số
131/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê
duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo
giai đoạn 2016-2020. Theo đó, cứ mỗi giai đoạn (5 năm), Trung ương ban hành
tiêu chuẩn xét công nhận xã bãi ngang ven biển, bao gồm các tiêu chí về: tỷ lệ
hộ nghèo, điều kiện về cơ sở hạ tầng thiết yếu (cầu, đường giao thông, trường
học, trạm y tế, hệ thống thủy lợi…). Do đó, việc xét công nhận xã bãi ngang,
ven biển phải đáp ứng đủ các tiêu chí, điều kiện do Trung ương quy định theo
từng giai đoạn cụ thể nên một xã được công nhận và thụ hưởng các chính sách
của xã bãi ngang ven biển trong giai đoạn tiếp theo (sau năm 2020) phải đáp ứng
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đủ các điều kiện, tiêu chí do Trung ương quy định về tiêu chuẩn xã bãi ngang,
ven biển áp dụng cho giai đoạn tiếp theo (nếu có).
3. Cử tri xã Mỹ Thạnh, huyện Ba Tri đề nghị tỉnh kiến nghị Trung ương
xem xét bỏ quy định khi người dân khám, chữa bệnh sử dụng thẻ Bảo hiểm y tế
có nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu là Trạm y tế xã khi lên khám bệnh tại
tuyến trên cần phải có giấy chuyển viện vì quy định này gây phiền hà, mất thời
gian đi lại của người dân
Căn cứ Luật khám chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm
2009 của Quốc Hội và Thông tư số 14/2014/TT-BYT ngày 14 tháng 4 năm 2014
của Bộ Y tế, việc chuyển tuyến giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sử dụng
thẻ Bảo hiểm y tế phải có giấy chuyển viện và đa số người dân đã thực hiện
đúng qui định trong thời gian qua. Tuy nhiên, quy định này gây khó khăn, phiền
hà cho người dân khi khám chữa bệnh có thẻ Bảo hiểm y tế. Vấn đề này, tỉnh đã
kiến nghị về Trung ương để sửa đổi nhưng đến nay vẫn chưa được phản hồi.
Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục kiến nghị về Trung ương và sẽ thông báo kết
quả đến cử tri được biết.
4. Cử tri xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách, xã Sơn Hòa, huyện Châu Thành
phản ánh hiện nay giá điện cao, đề nghị Nhà nước có chính sách giảm giá điện
và giải thích cho người dân được rõ về nguyên nhân tăng giá điện
Ngày 16/04/2020, Bộ Công Thương có Công văn số 2698/BCT-ĐTĐL về
việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị
ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Thời gian thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện
là 03 tháng. Công ty Điện lực Bến Tre đã triển khai thực hiện giảm giá điện cho
các khách hàng sinh hoạt và ngoài sinh hoạt như sau:
- Đối với các khách hàng sử dụng điện sinh hoạt: giảm 10% giá bán lẻ từ
bậc 1 đến bậc 4 quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của
Bộ trưởng Bộ Công Thương về điều chỉnh mức giá bán lẻ bình quân và quy định
giá bán điện, được thực hiện từ kỳ hóa đơn tiền điện tháng 5, tháng 6 và tháng 7
năm 2020. Từ ngày 16/4/2020 đến hết 31/5/2020, đã có 419.166 khách hàng sử
dụng điện sinh hoạt được giảm giá điện với số tiền là 12.634.084.366 đồng.
- Đối với các khách hàng sử dụng điện ngoài sinh hoạt (sản xuất, kinh
doanh…): Giảm 10% giá bán lẻ điện quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT ở
các khung giá giờ cao điểm, giờ bình thường và giờ thấp điểm, được thực hiện
từ kỳ hoá đơn tiền điện được phát hành sau ngày 16/4/2020 và áp dụng giảm giá
03 tháng theo quy định. Từ ngày 16/4/2020 đến hết 31/5/2020, có 8.579 khách
hàng sản xuất được giảm giá điện với số tiền là 10.615.659.466 đồng và 6.243
khách hàng kinh doanh được giảm giá điện với số tiền là 1.489.744.552 đồng.
Tổng số tiền giảm giá điện 10% đối với khách hàng sử dụng điện sinh hoạt
và sản xuất, kinh doanh từ ngày 16/4/2020 đến hết 31/5/2020 là: 24.739.488.384
đồng (chưa tính khách hàng là các cơ sở lưu trú du lịch chưa có số liệu thống
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kê). Trên thông báo tiền điện, hóa đơn tiền điện do Công ty Điện lực Bến Tre
phát hành có thể hiện thông tin số tiền được giảm theo chính sách hỗ trợ ảnh
hưởng Covid-19 theo Công văn số 2698/BCT-ĐTĐL ngày 16/04/2020 của Bộ
Công Thương.
Đối với nguyên nhân tăng giá điện, do mùa nắng nóng diễn ra bắt đầu từ
khoảng tháng 3 nên các khách hàng sử dụng nhiều thiết bị điện trong đó có thiết
bị làm mát, dẫn đến tiêu thụ nhiều điện, nhất là máy lạnh. Khi có sự chênh lệch
lớn giữa nhiệt độ trong phòng và ngoài môi trường, các thiết bị làm mát cũng
phải hoạt động nhiều hơn nên sẽ tiêu tốn nhiều điện hơn. Ngoài ra, trong tháng
4/2020, cả nước thực hiện giãn cách xã hội, học sinh được ở nhà, người dân hạn
chế ra đường nên cũng sẽ sử dụng điện nhiều hơn. Mặt khác, do đặc thù giá điện
sinh hoạt là giá điện bậc thang, nên sản lượng điện sử dụng nhiều sẽ bị thanh
toán ở mức giá cao hơn so với điện bình quân.
II. Những nội dung liên quan đến UBND tỉnh và các sở, ngành tỉnh
1. Cử tri huyện Giồng Trôm; xã Tân Hưng, xã Mỹ Thạnh huyện Ba Tri; xã
Mỹ An, huyện Thạnh Phú; xã Long Thới, xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách; xã An
Hóa, huyện Châu Thành; xã Hưng Khánh Trung A, Khánh Thạnh Tân, huyện
Mỏ Cày Bắc phản ánh tình hình hạn hán, xâm nhập mặn kéo dài làm ảnh hưởng
đến kinh tế, đời sống người dân. Kiến nghị ngành nông nghiệp có định hướng
người dân trồng cây gì, con gì để thích ứng điều kiện hạn mặn, giảm thiệt hại
kinh tế. Đồng thời, đề nghị tỉnh chỉ đạo ngành nông nghiệp khẩn trương thống
kê thiệt hại và xem xét có chính sách hỗ trợ thiệt hại sớm cho người dân để
người dân tiến hành trồng lại vườn cây (các xã đề nghị các hình thức hỗ trợ
như: Hỗ trợ lúa giống, cho vay ưu đãi, giảm lãi suất vay...)
Với điều kiện đặc thù của Bến Tre, cây dừa, cây ăn trái chủ lực, cây giống,
hoa kiểng vẫn là thế mạnh so với các tỉnh trong khu vực. Do đó, ngành Nông
nghiệp khuyến cáo người dân sản xuất những cây trồng theo định hướng điều
kiện đặc thù từng vùng, khu vực và phù hợp với quy hoạch sản xuất của tỉnh và
quy hoạch vùng.
Năm 2019-2020, tình hình hạn mặn kéo dài đã làm ảnh hưởng nghiêm
trọng đến diện tích cây trồng của tỉnh. Đối với việc thống kê thiệt hại và xem xét
chính sách hỗ trợ thiệt hại, hiện nay, tỉnh đã ban hành hướng dẫn liên tịch của
Sở Nông nghiệp và PTNT và Sở Tài chính để hướng dẫn chi tiết thực hiện cơ
chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp nhằm khôi phục sản xuất vùng bị
thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, các địa phương
tiếp tục thống kê, rà soát lại và có báo cáo cụ thể về số liệu diện tích thiệt hại và
đề xuất chính sách hỗ trợ cho người dân khôi phục sản xuất sau hạn mặn. Bên
cạnh đó, thời gian qua, ngành nông nghiệp đã thực hiện nhiều giải pháp để hỗ
trợ người dân như: tổ chức 119 lớp tập huấn phục hồi cây trồng sau hạn mặn tại
các huyện, thành phố, tổ chức các hội thảo, hội nghị để thông tin về tình hình
hạn mặn, giải pháp khắc phục,... Ngoài ra, tỉnh còn tiếp tục tranh thủ sự hỗ trợ
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của Trung ương để đầu tư thêm hồ chứa nước ngọt, hoàn thiện hệ thống thủy lợi
đảm bảo phục vụ cho sản xuất; nghiên cứu chuyển đổi giống, điều chỉnh cơ cấu
cây trồng có kiểm soát và nâng cao khả năng ứng phó biến đổi khí hậu; xây
dựng và chuyển giao các mô hình sản xuất có hiệu quả trong điều kiện hạn mặn.
2. Cử tri huyện Giồng Trôm; Phường 8, Phường Phú Tân, xã Phú Nhuận,
thành phố Bến Tre; xã Mỹ Thạnh, huyện Ba Tri; xã Phú Mỹ, xã Tân Thành
Bình, huyện Mỏ Cày Bắc phản ánh 06 tháng đầu năm tỉnh Bến Tre bị ảnh hưởng
nghiêm trọng bởi hạn mặn và lo ngại hạn mặn sẽ còn tiếp tục ảnh hưởng đến
đời sống và sản xuất của người dân trong các năm tiếp theo. Do đó, thời gian
tới, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cần nghiên cứu thực hiện các phương án, giải
pháp lâu dài để ứng phó hiệu quả hơn với hạn mặn như: sớm đầu tư hệ thống
ngăn mặn để cung cấp nước ngọt phục vụ nhân dân trong mùa mặn xâm nhập;
nghiên cứu dẫn nước ngọt từ huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang hoặc từ huyện Chợ
Lách về các nhà máy nước....chứ không phải là những giải pháp tình thế, cục bộ
như thời gian vừa qua
Trước xu thế thiên tai đang ngày càng gia tăng, diễn biến bất thường nhất là
tình hình xâm nhập mặn, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ
đạo, xây dựng kế hoạch trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả
thiên tai, đặc biệt là hạn mặn, đảm bảo đến năm 2023 tỉnh Bến Tre không còn bị
ảnh hưởng do xâm nhập mặn. Đồng thời, tỉnh cũng đã thực hiện nhiều giải pháp,
công trình phục vụ ngăn mặn, cung cấp nước ngọt phục vụ nhân dân, như: các
dự án/công trình thủy lợi phục vụ ngăn mặn cho khu vực được quy hoạch sản
xuất theo môi trường ngọt thuộc huyện Châu Thành, thành phố Bến Tre, huyện
Giồng Trôm và một phần huyện Bình Đại, huyện Ba Tri giai đoạn từ năm 20172021; chuẩn bị đầu tư xây dựng 03 cống lớn thuộc Dự án Quản lý nước Bến Tre
(JICA3), trong đó có cống Vàm Nước Trong thuộc huyện Mỏ Cày Bắc, dự kiến
sẽ đưa vào sử dụng trong năm 2023,... Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã có văn bản
trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ kinh phí tiếp tục ưu tiên
đầu tư xây dựng các công trình trong giai đoạn 2021-2023 sắp tới như sau: đầu
tư khép kín các tuyến đê ven sông Hàm Luông, sông Tiền thuộc các huyện Châu
Thành và Giồng Trôm; đầu tư các cống thuộc các huyện Chợ Lách, Mỏ Cày
Bắc, Châu Thành, Giồng Trôm và thành phố Bến Tre để kết hợp với các cống
lớn thuộc Dự án Quản lý nước Bến Tre (JICA3) phục vụ kiểm soát mặn trong
khu vực, đảm bảo ngọt hóa sông Ba Lai,...
Đối với kiến nghị nghiên cứu dẫn nước ngọt từ huyện Cái Bè, tỉnh Tiền
Giang hoặc từ huyện Chợ Lách về các nhà máy nước để tạo nguồn nước và hệ
thống cung cấp nước thô ổn định cho các nhà máy nước, đáp ứng nhu cầu nước
ngọt phục vụ sinh hoạt và sản xuất của nhân dân trong thời gian tới, Ủy ban
nhân dân tỉnh đã đề xuất, kiến nghị Chính phủ chỉ đạo sớm triển khai Nhà mày
nước Sông Tiền 2 đặt tại Vĩnh Long để cấp nước sinh hoạt cho 3 tỉnh Vĩnh
Long, Trà Vinh, Bến Tre và xem xét đầu tư tuyến ống dẫn nước thô cho các tỉnh
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Long An, Tiền Giang, Bến Tre theo Quyết định số 2140/QĐ-TTg ngày
08/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch cấp nước vùng
Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Hiện tại, nhà
đầu tư đang thực hiện thủ tục trình Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ
để xem xét, cho chủ trương thực hiện.
3. Cử tri xã Tân Hưng, huyện Ba Tri đề nghị tỉnh có chính sách hỗ trợ cho
người dân trong việc tái đàn heo sau dịch tả lợn Châu Phi
Năm 2019, ngành nông nghiệp đã hỗ trợ cho người dân khôi phục sản xuất
do dịch bệnh theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP và Quyết định số 783/QĐ-TTg
ngày 27/06/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc cơ chế chính sách đối tượng
hỗ trợ, mức kinh phí hỗ trợ phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Để chuẩn bị
cho công tác phòng chống dịch bệnh năm 2020 đạt hiệu quả hơn, ngày 23 tháng
6 năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với Sở Tài
chính ban hành Hướng dẫn liên tịch số 1609/HDLT-SNN-STC về việc hướng
dẫn chi tiết thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi
phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
Ngoài ra, đối với việc tái đàn heo sau dịch bệnh thì người chăn nuôi tại xã Tân
Hưng nói riêng và người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh nói chung đang gặp một số
khó khăn về con giống, nguồn vốn để tu bổ chuồng trại, thức ăn chăn nuôi...
Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ kiến nghị Chính phủ xem xét ban hành chính
sách hỗ trợ vay vốn để tái sản xuất và thông báo kết quả đến cử tri được biết.
4. Cử tri xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ
đạo cơ quan thú y tỉnh làm đầu mối hỗ trợ nông dân mua vắc-xin tiêm phòng
cho đàn bò, vì hiện nay ngành nông nghiệp chỉ hỗ trợ 10% nguồn vắc-xin cho
vùng có nguy cơ bệnh dịch cao, các khu vực còn lại người dân phải tự mua
nhưng không biết địa chỉ bán ở đâu
Tiêm phòng cho đàn vật nuôi nói chung và đàn bò nói riêng là hoạt động
cần thiết phải thực hiện để ngăn ngừa dịch bệnh bảo vệ đàn vật nuôi. Ngoài việc
triển khai thực hiện các kế hoạch phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi được phê
duyệt hằng năm (hỗ trợ 10% nguồn vắc-xin cho vùng có nguy cơ bệnh dịch
cao), Chi cục Chăn nuôi và Thú y còn thực hiện việc hỗ trợ cung ứng vắc-xin
phục vụ nhu cầu của người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, tất các các cơ sở
chăn nuôi, hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh có thể đăng ký nhu cầu về chủng loại,
số lượng vắc-xin cần dùng tại Trạm Chăn nuôi và Thú y các huyện, thành phố
để được đáp ứng đầy đủ, kịp thời.
5. Cử tri xã Vang Quới Đông, huyện Bình Đại kiến nghị xây dựng lịch
đóng, mở các cống trên đê Sông Tiền cho phù hợp, đảm bảo ngăn được mặn;
theo cử tri, việc đóng mở cống nên tổ chức lấy ý kiến người dân trong khu vực.
Đồng thời, đề nghị tỉnh quan tâm dặm vá mặt đê từ xã Vang Quới Đông đến xã
Định Trung
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Trong những năm qua, việc xây dựng lịch đóng mở các cống trên đê Sông
Tiền đều được thống nhất giữa Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy
lợi với Ủy ban nhân dân các xã, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
huyện, thông qua ý kiến của Ủy ban nhân dân huyện Bình Đại để thực hiện.
Trong quá trình thực hiện tùy vào hình hình thực tế thời tiết, diễn biến xâm nhập
mặn, triều cường, sẽ có điều chỉnh từng lúc cho phù hợp theo yêu cầu của địa
phương. Tiếp thu ý kiến của cử tri xã Vang Quới Đông, trong thời gian tới
UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi phối
hợp Ủy ban nhân dân các xã trong vùng đê Sông Tiền tổ chức lấy ý kiến đại diện
người dân trước khi thống nhất lịch vận hành đóng mở các cống.
Công trình sửa chữa tuyến ven Sông Cửa Đại (ĐT.07DK), đoạn từ Phà
Tam Hiệp đến ngã ba Ông Táo, huyện Bình Đại (trong đó có đoạn từ xã Vang
Quới Đông đến xã Định Trung) đã được UBND huyện Bình Đại lập hồ sơ,
chuẩn bị thực hiện việc sửa chữa, dự kiến đến tháng 9 năm 2020 hoàn thành.
6. Cử tri xã Phú Mỹ, huyện Mỏ Cày Bắc kiến nghị xem xét bố trí kinh phí
xây dựng công trình đê bao ấp Phú Thuận, ấp Kinh Gãy (nội dung này huyện đã
báo cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
UBND tỉnh ghi nhận và tiếp thu ý kiến của cử tri. Trong thời gian tới,
UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp với địa phương
tiến hành khảo sát và đề xuất phương án phù hợp.
7. Cử tri xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc kiến nghị tỉnh xem
xét bố trí vốn cho công trình đê bao liên xã Hưng Khánh Trung A, Vĩnh Hòa
(Chợ Lách) và Phước Mỹ Trung. Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giải trình nội
dung này đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khảo sát để có
phương án bố trí trong thời gian tới, tuy nhiên cử tri vẫn tiếp tục đề nghị ghi
nhận
Công trình Bờ bao Gia Phước, Phước Hậu (huyện Mỏ Cày Bắc) đã được
Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp cùng Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc,
Ủy ban nhân dân xã Hưng Khánh Trung A, Phước Mỹ Trung, Công ty TNHH
MTV Khai thác công trình Thủy lợi tiến hành khảo sát thực tế vào giữa tháng
02/2020. Qua khảo sát, đoàn công tác nhận thấy việc đầu tư xây dựng công trình
trên là cấp thiết, cần phải thực hiện đầu tư ngay nhằm đáp ứng nhu cầu ngăn
mặn, trữ ngọt, ngăn lũ, triều cường và đi lại vận chuyển hàng hóa của người dân
trong khu vực. Từ đó, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có văn bản đề nghị Công ty
TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi thực hiện đầu tư công trình từ nguồn
kinh phí hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi hàng năm để
đầu tư công trình này. UBND tỉnh ghi nhận ý kiến kiến nghị của cử tri và sẽ chỉ
đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục, ưu tiên thực
hiện đầu tư công trình nêu trên trong thời gian sớm nhất.
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8. Cử tri xã Khánh Thạnh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc đề nghị tỉnh cho biết
việc xây dựng hệ thống cống ngăn mặn Giồng Thơm và cầu Sa Kê khi nào được
tiến hành. Đồng thời, đề nghị tỉnh nên cho chủ trương xây dựng trước hệ thống
đê bao ngăn mặn cục bộ ở những địa phương có điều kiện huy động một phần
vốn xã hội hóa để góp vào ngân sách tỉnh
Hệ thống cống ngăn mặn Vàm Thơm thuộc Dự án quản lý nước (JICA3).
Hiện nay, chủ đầu tư đang tổ chức thiết kế bản vẽ thi công và bàn giao địa
phương bản vẽ ranh đền bù giải phòng mặt bằng, dự kiến khởi công trong năm
2021. Cống Sa Kê thuộc Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống cống kiểm soát mặn
tại các huyện Ba Tri, Mỏ Cày Nam và Chợ Lách, hiện đang tổ chức lựa chọn
nhà thầu, dự kiến khởi công vào tháng 7/2020.
Về chủ trương xây dựng trước hệ thống đê bao ngăn mặn cục bộ ở những
địa phương có điều kiện huy động một phần vốn xã hội hóa để góp vào ngân
sách tỉnh, UBND tỉnh ghi nhận ý kiến đóng góp của cử tri và giao cho ngành
nông nghiệp phối hợp với các địa phương có điều kiện thực hiện theo đúng quy
định.
9. Cử tri xã Hưng Lễ, huyện Giồng Trôm kiến nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí xây
dựng đê bao Vàm Thủ Cửu (đoạn từ cống Sơn Đốc đến Cái Mít) để ngăn mặn,
trữ ngọt.
Đoạn đê từ Cống Sơn Đốc 2 đến cống Cái Mít thuộc dự án Đê bao ngăn
mặn ven sông Hàm Luông đoạn từ ranh Ba Tri - Giồng Trôm đến cống Cái Mít
do UBND huyện Giồng Trôm làm chủ đầu tư. Năm 2014, do nguồn vốn có hạn
nên chủ đầu tư chỉ mới triển khai thi công được 4,7km. Hiện nay, UBND huyện
đang tổ chức triển khai thi công phần láng nhựa mặt đê đoạn từ ranh Ba Tri Giồng Trôm đến cống Sơn Đốc 2. Đối với phần đoạn đê còn lại từ cống Sơn
Đốc 2 đến cống Cái Mít, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang phối
hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư đăng ký danh mục trong kế hoạch vốn trung hạn
2021-2025 để tiếp tục thực hiện đoạn đê này nhằm để khép kín hệ thống đê của
dự án Hệ thống thủy lợi Bắc Bến Tre (giai đoạn 1). Dự án sẽ được triển khai khi
đảm bảo trình tự thủ tục theo qui định.
10. Cử tri xã Phú Mỹ, huyện Mỏ Cày Bắc phản ánh chất lượng nước của
nhà máy nước Vĩnh Hòa cung cấp thường xuyên bị đục, bẩn, không đảm bảo
chất lượng, làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, đặc biệt là trẻ em ở các
trường Mầm non. Đề nghị tỉnh chỉ đạo khắc phục thực trạng này.
Qua phản ảnh của cử tri, UBND tỉnh ghi nhận và sẽ chỉ đạo ngành chức
năng kiểm tra, nếu phát hiện chất lượng nước không đảm bảo sẽ xử lý nghiêm
theo quy định.
11. Cử tri xã Lương Phú, huyện Giồng Trôm đề nghị tỉnh cho biết sắp tới
còn hợp đồng với khuyến nông viên hay không và giải quyết chế độ cho các cán
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bộ đã làm việc từ đầu năm 2020 đến nay như thế nào? Đề nghị ngành chức
năng thông báo cho cử tri biết.
Hiện nay, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đang phối hợp với các đơn vị có
liên quan nghiên cứu, xây dựng Đề án Trung tâm Khuyến nông và Tư vấn nông
nghiệp hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế hợp tác để thúc
đẩy liên kết sản xuất tập trung, phát triển kinh tế hợp tác theo định hướng chung
của tỉnh. Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã thông báo đến các Trạm Khuyến nông
các huyện, thành phố để tạm ngừng ký hợp đồng thuê nhân viên khuyến nông xã
từ tháng 01 đến tháng 6 năm 2020 và không giải quyết chế độ thù lao trong giai
đoạn này. Khi Trung tâm Khuyến nông và Tư vấn nông nghiệp được thông qua
Hội đồng nhân dân tỉnh, Trung tâm sẽ phối hợp UBND xã lựa chọn những nhân
viên đủ điều kiện tham gia phụ trách địa bàn xã.
12. Cử tri xã Tân Xuân, huyện Ba Tri đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem
xét nâng mức tiền hỗ trợ phí hoạt động của Ban Quản lý vùng nuôi thủy sản xã
Tân Xuân, huyện Ba Tri vì hiện nay mức hỗ trợ này rất thấp không đủ hoạt động
Ban quản lý vùng nuôi thủy sản (BQLVNTS) được thành lập theo Quyết
định số 30/QĐ-UBND ngày 22/10/2012 của UBND tỉnh, hoạt động trên cơ sở tự
nguyện của cộng đồng thực hiện cơ chế đồng quản lý, được sự đồng thuận của
đa số người nuôi thủy sản cùng khu vực. Tuy nhiên, hằng năm tỉnh đã trích ngân
sách để hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các BQLVNTS với mức 400.000
đồng/tháng/mỗi ban. Do nguồn ngân sách tỉnh còn hạn chế nên đề nghị cử tri
chia sẻ với mức hỗ trợ như trên.
13. Cử tri xã Cẩm Sơn, huyện Mỏ Cày Nam tiếp tục phản ảnh hoạt động
khai thác cát thời gian qua làm sạt lở nghiêm trọng ven sông Cổ Chiên mà chưa
có dấu hiệu giảm. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo ngành chức năng có
giải pháp quyết liệt nhằm xử lý các vụ khai thác cát trái phép
Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo, phân định rõ vai trò, trách
nhiệm của từng ngành, từng địa phương trong kiểm tra, xử lý các hoạt động khai
thác, vận chuyển, kinh doanh, tiêu thụ cát trái phép; yêu cầu các địa phương phải
củng cố, thành lập các Đoàn/Tổ kiểm tra liên ngành, phải xây dựng phương án
bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, cung cấp số điện thoại đường dây nóng, xây
dựng cơ chế giám sát nhân dân để kịp thời phát hiện xử lý, không để hình thành
điểm nóng về khai thác cát. Đối với trường hợp khai thác cát tại xã Cẩm Sơn
theo phản ánh của cử tri, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên
môn, chính quyền địa phương tăng cường các giải pháp tuyên truyền, tuần tra,
xử phạt đối với hành vi khai thác cát trái phép tại địa phương. Đồng thời, giao
Sở Tài nguyên và Môi trường (Thường trực Ban chỉ đạo quản lý hoạt động khai
thác khoáng sản) phối hợp với Công an tỉnh theo dõi, nắm bắt tình hình dư luận
và có kế hoạch, phương án kiểm tra, xử lý để không hình thành điểm nóng.
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14. Cử tri xã Bình Phú, thành phố Bến Tre phản ánh Công ty Đại Vượng
Phú xã Bình Phú, thành phố Bến Tre, sản xuất và xả thải nước thải và khí thải
gây ô nhiễm môi trường nặng, Công ty đã nhiều lần hứa khắc phục nhưng thời
gian qua vẫn xãy ra ô nhiễm, gây bức xúc trong dân. Đề nghị có biện pháp xử lý
thỏa đáng và trả lời cho dân
Trong quá trình hoạt động của Công ty TNHH Đại Vượng Phú, UBND tỉnh
đã ban hành 02 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ
môi trường. Bên cạnh đó, UBND thành phố Bến Tre đã có 05 lần kiểm tra, làm
việc với Công ty về công tác bảo vệ môi trường, tuy nhiên hiện nay Công ty
chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp, phê duyệt các thủ tục về bảo vệ môi
trường, về xả thải và xây dựng nhà xưởng trên đất thuê chưa chuyển mục đích
sử dụng sang đất kinh doanh (mục đích sử dụng là đất ở nông thôn và cây lâu
năm). Trên cơ sở kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Tài nguyên và
Môi trường tiến hành thanh tra đối với Công ty (trong tháng 7/2020) và thông
tin kết quả đến cử tri được rõ.
15. Cử tri xã An Nhơn, xã Giao Thạnh huyện Thạnh Phú tiếp tục phản ánh
các công ty thuê mặt bằng của Cảng cá Thạnh Phú sản xuất, kinh doanh thủy
sản xả thải nước thải trực tiếp ra sông, gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng
môi trường chăn nuôi của người dân trong khu vực. Cử tri đã nhiều lần phản
ánh, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thạnh Phú đã tiến hành kiểm tra,
xử phạt nhưng sau đó họ vẫn tái phạm. Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài
nguyên và Môi trường xem xét, thành lập Đoàn Kiểm tra việc thực hiện Đề án
bảo vệ môi trường tại Cảng cá Thạnh Phú
UBND tỉnh ghi nhận ý kiến phản ánh của cử tri và sẽ chỉ đạo Sở Tài
nguyên và Môi trường tiếp tục thành lập Đoàn Kiểm tra việc thực hiện Đề án
bảo vệ môi trường tại Cảng cá Thạnh Phú trong tháng 7/2020.
16. Cử tri xã An Nhơn, huyện Thạnh Phú kiến nghị cấp có thẩm quyền xem
lại việc cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn mua bán và nuôi trồng thủy sản Phú
Điền thuê đất của nhà nước với diện tích 5.000 m2 tại xã An Nhơn, thời hạn thuê
50 năm (theo Quyết định số 335/QĐ-UBND ngày 12 tháng 2 năm 2018 của Ủy
ban nhân dân tỉnh) nhưng thuê chỉ định, không đấu giá là có phù hợp với quy
định hay không? Bên cạnh đó, việc cho Công ty này thuê đất nằm cạnh trụ sở
Ủy ban nhân dân xã An Nhơn để kinh doanh thức ăn thủy sản và trạm dừng
chân có phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất của xã hay
không? Đề nghị kiểm tra lại và có biện pháp xử lý trách nhiệm đối với các tổ
chức, cá nhân cho thuê đất nếu có sai phạm.
Theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 118 Luật Đất đai 2013 “2. Các
trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê
đất bao gồm: b) Sử dụng đất được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất quy định
tại Điều 110 của Luật này”; quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 110 “1. Việc
miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được thực hiện trong các trường hợp
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sau đây: a) Sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu
đãi đầu tư hoặc địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, trừ
dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại”; quy định tại Phụ lục II của Nghị định
số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư thì huyện Thạnh Phú
thuộc danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư (địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc
biệt khó khăn). Vì vậy, Công ty Trách nhiệm hữu hạn mua bán và nuôi trồng
thủy sản Phú Điền thuộc trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà
nước cho thuê đất.
UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương cho Công ty trách nhiệm hữu hạn
mua bán và nuôi trồng thủy sản Phú Điền đầu tư1 và thuê đất2 trên cơ sở ý kiến
của các Sở, ngành, địa phương có liên quan về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
của huyện Thạnh Phú và các quy định chuyên ngành. Do đó, việc UBND tỉnh
cho Công ty thuê đất là phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đảm
bảo theo đúng các quy định hiện hành. Qua kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh sẽ
chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra dự án của Công ty tại vị trí nêu trên,
đảm bảo phù hợp với chủ trương đầu tư và mục đích sử dụng đất được cấp.
17. Cử tri xã Thới Thuận, huyện Bình Đại đề nghị tỉnh cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân khu vực gần khu sản xuất tôm giống
thuộc ấp Thới An xã Thới Thuận, nội dung này, cử tri đã kiến nghị nhiều lần
nhưng chưa được giải quyết.
Khu đất Ấp Thới An, xã Thới Thuận, huyện Bình Đại gần khu vực sản xuất
tôm giống đang được khoảng 90 hộ dân sử dụng với hiện trạng có nhà ở và
trồng xoài trên đất nhưng theo Quyết định số 1346/QĐ-UBND ngày 6 tháng 8
năm 2013 của UBND tỉnh Bến Tre phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và phát triển
rừng tỉnh Bến Tre giai đoạn 2012-2020 thì khu đất trên thuộc quy hoạch bảo vệ
và phát triển rừng tỉnh Bến Tre giai đoạn 2012-2020. Theo quy định của Luật
Đất đai thì không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với đất rừng phòng
hộ. Tuy nhiên, đa số các hộ gia đình sử dụng ổn định trước khi hình thành dự án
trồng, bảo vệ phát triển rừng, nên trong kỳ quy hoạch 2021-2030, UBND tỉnh sẽ
chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường
xem xét, rà soát đưa khu vực này ra khỏi quy hoạch đất lâm nghiệp nếu không
còn phù hợp để trồng rừng, làm cơ sở cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
cho các hộ dân theo quy định.
18. Cử tri xã Phú Thuận, huyện Bình Đại cho biết người dân đồng ý giải
phóng mặt bằng xây dựng 3 tuyến đường Khu tái định cư phục vụ khu công
nghiệp xã Phú Thuận, nhưng không đồng ý giải phóng mặt bằng xây dựng 2 dãy
nhà ở 2 bên đường của 3 tuyến đường này. Đề nghị tỉnh, huyện nên có cuộc đối

1
2

Theo Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Theo Quyết định số 335/QĐ-UBND ngày 12 tháng 2 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh
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thoại với các hộ dân bị thu hồi đất để xây dựng 3 tuyến đường vào khu tái định
cư Phú Thuận
Công trình Khu tái định cư phục vụ Khu công nghiệp Phú Thuận, huyện
Bình Đại do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bình Đại trực tiếp ký hợp đồng
với Ban Quản lý dự án phát triển hạ tầng các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre để
thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của hạng mục này với quy
mô 40,82 ha, trong đó tổng số chủ sử dụng đất là 123 hộ với 208 thửa đất bị thu
hồi. Ngày 20 tháng 5 năm 2020, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bình Đại
phối hợp với Ban vận động xã Phú Thuận có cuộc đối thoại, vận động 11 hộ
dân. Qua làm việc, các hộ chỉ thống nhất chủ trương mở 03 đường kết nối,
không thống nhất bố trí tái định cư dọc theo 03 tuyến đường này, chưa đồng ý
đo đạc, chưa đồng ý kiểm đếm tài sản bị thiệt hại tại 03 con đường kết nối với
đường vào trung tâm xã. Hiện nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bình Đại
đang tham mưu Ban vận động huyện ban hành kế hoạch tuyên truyền, vận động,
tổ chức làm việc với 11 hộ dân chưa đồng ý đo đạc, chưa kiểm đếm tài sản thiệt
hại tại 03 con đường kết nối với đường vào trung tâm xã. Thời gian thực hiện
tuyên truyền, vận động dự kiến vào tháng 07/2020 và sẽ thông tin kết quả đến cử
tri được rõ.
19. Cử tri xã Tân Mỹ, huyện Ba Tri đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét
quy hoạch lại chức năng khu vực đất sân Chim Vàm Hồ, xã Tân Mỹ, huyện Ba
Tri vì hiện nay khu vực này không còn chim, cò về cư trú do không có nguồn
thức ăn
Hiện nay, khu vực sân chim Vàm Hồ vẫn còn chức năng bảo tồn theo
Quyết định số 2409/QĐ-UB ngày 29/12/1997 của UBND tỉnh về việc bảo tồn
sân chim Vàm Hồ, huyện Ba Tri. Để quy hoạch lại chức năng của sân chim Vàm
Hồ theo đúng hiện trạng, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành chức năng nghiên
cứu, đánh giá lại cụ thể tính phù hợp của chức năng bảo tồn sân chim Vàm Hồ
để xem xét, trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch trong giai đoạn 20212030.
20. Cử tri xã Hưng Lễ, huyện Giồng Trôm kiến nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí
xây dựng các công trình: Cầu Việt Sử và cầu Việt Hưng vì hai cầu này khá hẹp
chưa đồng bộ với đoạn đường giao thông đã mở rộng, gây khó khăn cho các
phương tiện vận tải lớn khi lưu thông qua khu vực. Đồng thời, cử tri cũng kiến
nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí xây dựng đoạn đường từ Cầu Đập, ấp 4, xã Hưng
Nhượng đến Phà Phú Khánh, ấp 12, xã Hưng Lễ vì đã triển khai giải phóng mặt
bằng khá lâu nhưng chưa thực hiện.
Cầu Việt Sử có mặt cầu 3m, hẹp so với mặt đường mới được mở rộng
(3,5m) nhưng tải trọng cầu đồng bộ với phần đường mới được nâng cấp nên vẫn
đảm bảo cho công tác giao thông. Do đó, UBND tỉnh sẽ giao ngành chức năng
đề nghị địa phương sử dụng kinh phí bảo trì đường bộ thực hiện tốt công tác bảo
trì để phục vụ việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân. Đối với cầu Hiệp
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Hưng dài 75m mặt cầu rộng 2,5m nên việc lưu thông chưa đảm bảo an toàn, cầu
chỉ lưu thông được xe tải trọng dưới 3 tấn nên không đồng bộ với tuyến đường
vừa được nâng cấp với tải trọng trục xe 6 tấn. UBND sẽ giao ngành chức năng
phối hợp với các cơ quan chuyên ngành có liên quan, tham mưu UBND tỉnh cân
đối đầu tư công trình khi thực hiện đầu tư các tiêu chí xã nông thôn mới cho xã
Hưng Lễ trong nguồn vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia Nông thôn mới giai
đoạn 2021-2025.
Đối với việc xây dựng đoạn đường từ cầu Đập ấp 4 xã Hưng Nhượng đến
phà Phú Khánh ấp 12 xã Hưng Lễ, vấn đề này, UBND tỉnh thông tin như sau:
Trong giai đoạn tổng hợp lập danh mục đầu tư công trung hạn 2021-2025, Sở
Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự
án Đường từ cầu Đập xã Hưng Nhượng đến bến đò xã Hưng Lễ đi huyện Thạnh
Phú (tại Quyết định số 1177/QĐ-UBND ngày 25/5/2020) từ nguồn vốn ngân
sách tỉnh. Như vậy, đoạn đường mà cử tri đề nghị đã được đề xuất đầu tư trong
giai đoạn đầu tư trung hạn 2021-2025. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND huyện
Giồng Trôm thông tin rõ ràng về dự án để cử tri cập nhật theo dõi và hỗ trợ công
tác mặt bằng khi dự án được triển khai thực hiện.
21. Cử tri xã Tân Hưng, huyện Ba Tri kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh sớm
xem xét nhựa hóa đường Đê 418 từ xã Tân Hưng đến xã An Ngãi Tây, huyện Ba
Tri và nâng cấp Đê Hàm Luông để làm tuyến đường đi thuận lợi cho người dân.
- Đoạn đê xã An Ngãi Tây - Tân Hưng: Đây là công trình Đê ven sông
Hàm Luông đoạn qua xã An Ngãi Tây có chiều dài khoảng 3km, được Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn đầu tư đưa vào sử dụng từ năm 2000 có chức
năng ngăn mặn, ngăn triều cường cho khoảng 1.200ha đất nông nghiệp thuộc xã
An Ngãi Tây. Công trình có quy mô bề rộng mặt đê 4 mét, cao trình đỉnh đê từ
+2,7 đến +3,00 mét, công trình hiện do Công ty TNHH MTV Khai thác Công
trình Thủy lợi quản lý. Hiện nay, công trình vẫn đáp ứng được nhu cầu ngăn
mặn và ngăn triều cường cho khu vực. Việc cử tri đề nghị cứng hóa mặt đê đoạn
này để làm tuyến đường thuận lợi cho giao thông qua lại, UBND tỉnh ghi nhận
và sẽ chỉ đạo các ngành chức năng liên quan để khảo sát, có phương án đề xuất
cụ thể.
- Đối với việc nâng cấp tuyến đê Hàm Luông theo đề xuất của cử tri để
thuận lợi cho giao thông qua lại. Vấn đề này, hiện nay tỉnh đã giao cho UBND
huyện Ba Tri tiến hành khảo sát và triển khai thực hiện một số đoạn theo nguồn
kinh phí phân bổ.
22. Cử tri xã Tân Hội, huyện Mỏ Cày Nam tiếp tục kiến nghị Ủy ban nhân
dân tỉnh tác động công ty Trách nhiệm hữu hạn BOT Cầu Rạch Miễu khai thông
các rạch bị ngập úng do việc thi công Quốc Lộ 60 để hạn chế tình trạng ngập
úng gây thiệt hại cho người dân trên địa bàn xã Tân Hội và Đa Phước Hội.
Nội dung này, UBND tỉnh đã nhiều lần kiến nghị Bộ Giao thông và Vận
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tải; ngày 09/12/2019, Bộ Giao thông vận tải có Văn bản số 11552/BGTVTCQLXD về việc các vướng mắc, phát sinh trong quá trình triển khai Dự án mở
rộng, nâng cấp và xây dựng 4 đoạn tuyến trên QL.60 nối cầu Rạch Miễu đến cầu
Cổ Chiên theo hình thức hợp đồng BOT, theo đó, Bộ Giao thông vận tải đề nghị
địa phương vận động người dân trên tuyến đường tháo gỡ các công trình lấn
chiếm trong phạm vi giải phóng mặt bằng để khơi thông dòng chảy. Riêng đoạn
qua địa bàn xã Tân Hội, huyện Mỏ Cày Nam, qua báo cáo của Công ty TNHH
BOT cầu Rạch Miễu việc khơi thông dòng chảy chưa được sự đồng thuận cao
của người dân hai bên đường. Thời gian tới, đơn vị quản lý sẽ tích cực phối hợp
với chính quyền địa phương vận động sự đồng thuận của người dân hai bên
đường để khai thông rãnh nước theo ý kiến của cử tri.
23. Cử tri xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc kiến nghị tỉnh xem
xét bố trí tuyến tránh qua khu vực nội ô của huyện Mỏ Cày Bắc vì hiện nay
tuyến đường chính đang có dấu hiệu quá tải, gây mất an toàn giao thông
Tuyến tránh Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc đã được UBND tỉnh phê
duyệt đầu tư dự án từ năm 2011 (tại Quyết định số 1629/QĐ-UBND ngày
22/7/2011). Tuy nhiên, do nguồn vốn gặp nhiều khó khăn nên chưa triển khai
thực hiện. Sở Giao thông vận tải và các ngành đang phối hợp đề xuất danh mục
dự án này đầu tư vào giai đoạn 2021-2025.
24. Cử tri xã Bình Thới, huyện Bình Đại phản ánh đoạn đường phía dưới
vòng xoay Cây Trôm thường xuyên bị ngập úng do nhà dân xây dựng nền nhà
cao hơn mặt lộ và không có cống thoát nước, đề nghị ngành chức năng sớm giải
quyết.
25. Cử tri xã Bình Thới, huyện Bình Đại đề nghị tỉnh quan tâm dặm vá kịp
thời hơn những đoạn Quốc Lộ 57B bị hư hỏng, vì vừa qua có những nạn nhân bị
tai nạn giao thông do Quốc lộ 57B không được dặm vá kịp thời.
26. Cử tri xã Bình Thới, huyện Bình Đại đề nghị tỉnh quan tâm nạo vét
nâng cấp hệ thống cống dọc theo Quốc lộ 57B đoạn từ vòng xoay Bến Đình đến
giáp đường Bùi Sĩ Hùng (thị trấn Bình Đại) do đoạn đường này hư hỏng rất
nhiều và bị ngập khi trời mưa.
Đối với 03 vấn đề mà cử tri xã Bình Thới, huyện Bình Đại nêu trên, UBND
tỉnh thông tin đến quý cử tri được rõ như sau: Hiện tại, Sở Giao thông vận tải
đang triển khai danh mục công trình sửa chữa, duy tu trên tuyến QL.57B, trong
đó có các đoạn tuyến cử tri phản ánh, dự kiến sẽ khởi công ngày 15/7/2020, cụ
thể:
- Đoạn từ cầu Cống Đá đến vòng xoay Cây Trôm: Sửa chữa nền, mặt
đường, hệ thống thoát nước đoạn từ Km60+250 đến Km61+680, QL.57B.
- Đoạn từ ranh thị trấn Bình Đại đến đường Lê Hoàng Chiếu: Sửa chữa hư
hỏng cục bộ mặt đường bằng BTNN đoạn từ Km68+000 đến Km69+500; Sửa
chữa lề, hệ thống thoát nước đoạn từ Km68+000 đến Km69+023 (T), QL.57B
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27. Cử tri xã Lương Phú, huyện Giồng Trôm đề nghị Công ty Điện lực Bến
Tre sớm giải quyết các hồ sơ đấu nối điện mặt trời. Đại biểu đề nghị Công ty
điện lực tỉnh hướng dẫn điện lực huyện, thành phố giải quyết sớm
Do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid -19, nên sau thời gian giãn cách xã hội,
các đề nghị giải quyết đấu nối điện mặt trời của khách hàng rất nhiều dẫn đến
tồn hồ sơ. Công ty Điện lực Bến Tre đã huy động nhân lực tập trung xử lý dứt
điểm các đề nghị bán điện mặt trời mái nhà; riêng đối với trường hợp kiến nghị
của cử tri xã Lương Phú huyện Giồng Trôm, Công ty Điện lực Bến Tre cũng đã
chỉ đạo Điện lực huyện Giồng Trôm đẩy nhanh tiến độ hoàn tất thỏa thuận đấu
nối cho khách hàng.
28. Cử tri xã Tân Mỹ, huyện Ba Tri kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tác
động nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy nước Darco Ba Lai để
đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch cho người dân
Dự án “Xây dựng nhà máy nước sạch Darco Ba Lai” đã được UBND tỉnh
cấp Quyết định chủ trương đầu tư (điều chỉnh) cho nhà đầu tư Công ty TNHH
Nước sạch Darco Ba Lai vào ngày 04/5/2018. Theo đó, dự án sẽ đầu tư xây
dựng nhà máy sản xuất nước sạch có công suất 15.000 m3/ngày đêm; cung cấp
nước sinh hoạt trên địa bàn thị trấn Ba Tri và 16 xã (Tân Mỹ, Tân Xuân, Mỹ
Hòa, Mỹ Chánh, Mỹ Thạnh, Mỹ Nhơn, An Đức, An Bình Tây, Tân Hưng. Vĩnh
Hòa, Vĩnh An, Phú Lễ, Phú Ngãi, Phước Tuy, An Phú Trung, An Ngãi Trung)
của huyện Ba Tri; tiến độ đến tháng 6 năm 2020 sẽ đưa vào sử dụng toàn bộ dự
án. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn đang thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư.
Ngày 02/6/2020, UBND tỉnh có tổ chức họp phân vùng cấp nước và quyền
khai thác dự án Nhà máy nước kênh Lấp, huyện Ba Tri trong đó có chỉ đạo giao
Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát đôn đốc tiến độ Xây dựng Nhà máy nước sạch
Darco Ba Lai, nếu nhà đầu tư không triển khai thực hiện thì xem xét thu hồi dự
án giao cho nhà đầu tư khác triển khai thực hiện nhằm đảm bảo cung cấp nước
sạch không bị nhiễm mặn cho người dân theo Thông báo số 78/TB-UBND ngày
05/6/2020 của UBND tỉnh. Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã mời Nhà đầu tư
đến làm việc và có báo cáo là do dự án Xây dựng Nhà máy nước sạch Darco Ba
Lai có sử dụng vốn nước ngoài, phải thuê đơn vị tư vấn nước ngoài thực hiện
nên quy trình thủ tục đầu tư chậm so với tiến độ đề ra. Ngày 23/6/2020 Công ty
TNHH Nước sạch Darco Ba Lai đã trình Sở Xây dựng thẩm định thiết kế xây
dựng và dự toán xây dựng công trình. Đồng thời, Sở Kế hoạch đầu tư đã rà soát
dự án có thể gia hạn tiến độ theo Luật đầu tư, nên yêu cầu Nhà đầu tư cam kết
và hướng dẫn thủ tục gia hạn tiến độ thực hiện dự án đến tháng 6/2021 hoàn
thành dự án đưa vào hoạt động. UBND tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp
tục theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện dự án theo cam kết của nhà đầu tư.
29. Cử tri xã Vang Quới Đông, huyện Bình Đại tiếp tục đề nghị UBND tỉnh
xem xét chuyển thị phần cấp nước của xã Vang Quới Đông (hiện tại có 286 hộ
dân) thuộc Nhà máy nước Đại Quang Thủy sang Nhà máy nước Thới Lai vì cho
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đến thời điểm này Nhà máy nước Đại Quang Thủy vẫn chưa tiến hành cung cấp
nước cho người dân trong khi Nhà máy nước Thới Lai nằm giáp ranh xã Vang
Quới Đông vẫn còn công suất để cung cấp nước.
Dự án Nhà máy nước sạch huyện Bình Đại do Công ty Cổ phần đầu tư Đại
Quang Thủy làm chủ đầu tư theo Quyết định số 445/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3
năm 2020 của UBND tỉnh. Nhà máy có công suất thiết kế là 15.000
m3/ngàyđêm; quy mô tuyến ống cung cấp nước qua 8 vùng xã: Phú Long, Định
Trung, Phú Vang, Vang Quới Đông, Châu Hưng, Phú Thuận, Long Hòa, Long
Định (đã điều chỉnh phân vùng xã Vang Quới Tây, Thới Lai); tiến độ thực hiện
dự án đầu tư đến Quý III/2019 sẽ đưa dự án vào hoạt động kinh doanh. Tuy
nhiên, đến thời điểm hiện nay Công ty thực hiện ước đạt khoảng 95% đối với
phần nhà máy và khoảng hơn 10% đối với phần đường ống, lý do thi công
đường ống chậm vì Công ty phải xin phép Cục quản lý đường bộ đào đường
xuyên ống (QL 57B) mất nhiều thời gian, tác động đến tiến độ dự án. Ngoài ra,
do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và ảnh hưởng xâm nhập mặn vừa qua,
Công ty chưa tiếp nhận phần công nghệ do Hàn Quốc chuyển giao. Do phạm vi
cấp nước của dự án thuộc khu vực nông thôn nên theo quy định tại Quyết định
số 39/2019/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2019 của UBND tỉnh về việc ban
hành Quy định về quản lý hoạt động cấp nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre, dự án
thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. UBND tỉnh
đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện dự án
theo cam kết của nhà đầu tư, đồng thời phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn về nội dung điều chỉnh phân vùng cấp nước.
30. Cử tri xã Phú Nhuận, xã Bình Phú, thành phố Bến Tre; xã Bình Thới,
huyện Bình Đại phản ánh hạn mặn vừa qua, các công ty, nhà máy cấp nước
(Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre, Công ty Trách nhiệm hữu hạn cấp
nước Đan Mạch) cung cấp nước mặn cho nhân dân là đã vi phạm hợp đồng;
đồng thời việc cấp nước mặn làm ảnh hưởng sinh hoạt, sức khỏe, thiệt hại thiết
bị gia đình, công cụ sản xuất nhưng vẫn thu giá nước sinh hoạt bằng giá khi
cung cấp nước ngọt là chưa hợp lý. Đề nghị tỉnh có giải pháp chỉ đạo các Công
ty giảm giá nước và bồi thường thiệt hại cho người dân.
UBND tỉnh ghi nhận ý kiến của quý cử tri. Tại cuộc họp với các doanh
nghiệp cung cấp nước sạch ngày 06/3/2020, UBND tỉnh đã yêu cầu các doanh
nghiệp cung cấp nước sạch cho khách hàng bị nhiễm mặn nên xem xét giảm giá
cho khách hàng và có báo cáo để UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo. Đồng thời,
khuyến khích các doanh nghiệp tập trung nâng cấp xử lý hệ thống RO để phục
vụ nhu cầu sử dụng nước của người dân. Đến nay, theo số liệu báo cáo của các
công ty cấp nước trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:
- Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre: Công ty đã triển khai thực
hiện giảm tiền sử dụng nước cho tất cả khách hàng trong vùng phục vụ của
Công ty, không phân biệt mục đích sử dụng (qua hình thức khấu trừ), mỗi tháng
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giảm từ 10% đến 50% tính theo từng tháng và trên các địa bàn khác nhau từ thời
điểm nước máy có độ mặn trên 0,45‰. Tổng số tiền giảm giá trong kỳ 4, kỳ 5
và kỳ 6 là: 12.187 triệu đồng. Ngoài ra công ty còn thực hiện việc cung cấp
nước miễn phí cho các hộ dân trên địa bàn thành phố Bến Tre.
- Công ty TNHH cấp nước Đan Mạch: Công ty đã lắp đặt hệ thống RO
lọc nước ngọt phục vụ miễn phí cho hộ dân với tổng lượng cung cấp là 9.000
m3.
31. Cử tri xã An Ngãi Tây, huyện Ba Tri đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem
xét hỗ trợ tiền điện khi vận hành các máy lọc nước RO tại xã vì các máy này khi
vận hành tiêu tốn rất nhiều điện trong khi nguồn kinh phí hoạt động tại xã thì
hạn chế và hiện nay không đủ khả năng để chi trả.
Vấn đề này, UBND tỉnh thông tin đến cử tri được rõ: Đối với kinh phí
phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, Sở Tài chính đã phối hợp với
Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số
1345/QĐ-UBND ngày 11/6/2020 phân bổ kinh phí từ nguồn Trung ương bổ
sung có mục tiêu để khắc phục hạn mặn hỗ trợ cho các huyện, thành phố với
tổng số tiền 3.500 triệu đồng. Trong đó, có hỗ trợ chi phí vận hành các máy lọc
nước, mua thiết bị lọc, trữ nước ngọt với số tiền 994 triệu đồng.
32. Cử tri xã Mỹ Thạnh, huyện Ba Tri đề nghị tỉnh xem xét tổ chức khám,
chữa bệnh Bảo hiểm y tế vào ngày thứ 7 và chủ nhật nhằm tạo điều kiện thuận
lợi cho học sinh và công nhân khám, chữa bệnh, vì các đối tượng này đi học và
đi làm vào các ngày trong tuần
UBND tỉnh xin ghi nhận ý kiến của cử tri xã Mỹ Thạnh, huyện Ba Tri. Việc
tổ chức khám bệnh, cấp thuốc Bảo hiểm y tế vào các ngày nghỉ trong tuần chưa
tổ chức được tại các cơ sở y tế huyện Ba Tri với nhiều lý do khách quan như lực
lượng thầy thuốc thiếu, cơ sở vật chất chưa đầy đủ,...ngoài ra do ràng buộc bởi
quy định làm thêm giờ mỗi năm không quá 200 giờ, hoặc không quá 300 giờ
trong trường hợp đặc biệt để đảm bảo thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an
toàn lao động, vệ sinh lao động theo Luật Lao động. Thời gian tới, UBND tỉnh
sẽ giao ngành chức năng chỉ đạo các cơ sở y tế huyện Ba Tri căn cứ vào tình
hình thực tế ở cơ sở để xem xét, thực hiện kiến nghị của cử tri nhằm phục vụ
người dân ngày càng tốt hơn.
33. Cử tri xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc phản ánh việc Đình
Thành Hóa có cán bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch tỉnh sau khi đi khảo sát
công trình này cách đây khoảng 02 năm có hứa đưa vào di tích bảo tồn của tỉnh
và hứa sẽ hỗ trợ kinh phí để sửa chữa nhưng đến nay đã lâu nhưng chưa thấy
thực hiện. Đề nghị cho biết khi nào sẽ tiến hành sửa chữa Đền này.
Đình Thành Hóa tọa lạc ấp Thành Hóa, xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày
Bắc được đưa vào Danh mục kiểm kê di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh
Bến Tre (tại Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 11/01/2016 của UBND tỉnh).
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Căn cứ vào danh mục kiểm kê, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp
chính quyền địa phương tiến hành khảo sát Đình Thành Hóa để lập hồ sơ đề
nghị xếp hạng di tích cấp tỉnh (loại hình di tích kiến trúc nghệ thuật). Thời gian
tới, theo phân cấp quản lý, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND huyện Mỏ Cày Bắc
chủ trì phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vận động kinh phí trùng tu,
sửa chữa ngôi đình và hoàn chỉnh hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích cấp
tỉnh trong thời gian sớm nhất.
34. Cử tri xã Phước Long, huyện Giồng Trôm; xã An Khánh, huyện Châu
Thành; xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc đề nghị nâng mức lương,
phụ cấp cho cán bộ bán chuyên trách của xã và các cán bộ mặt trận, đoàn thể ở
ấp
UBND tỉnh trân trọng, ghi nhận sự đóng góp của các cán bộ hoạt động
không chuyên trách cấp xã và các cán bộ mặt trận, đoàn thể ở ấp, khu phố. Thời
gian qua, UBND tỉnh luôn quan tâm thực hiện chế độ, chính sách đối với những
người hoạt động không chuyên trách cấp xã để lực lương này yên tâm công tác.
Tuy nhiên, do hiện nay, ngân sách tỉnh còn gặp nhiều khó khăn nên trước mắt
UBND tỉnh chưa thể trình HĐND tỉnh ban hành chính sách, nâng hệ số sinh
hoạt phí cho những người hoạt động không chuyên trách cấp xã cũng như các
cán bộ mặt trận, đoàn thể ở ấp, khu phố (do tỉnh có 968 ấp, khu phố). Vì vậy,
UBND tỉnh rất mong quý cử tri thông cảm, chia sẽ với khó khăn của tỉnh. Khi
có điều kiện, tỉnh sẽ xem xét nội dung kiến nghị này của quý cử tri.
35. Cử tri Phường 8, thành phố Bến Tre; xã An Khánh, huyện Châu Thành
phản ánh hiện nay mọi công việc triển khai đến người dân đều tập trung về Tổ
nhân dân tự quản; do đó, đề nghị tỉnh nghiên cứu quy định chính sách, phụ cấp
cho đại diện tổ nhân dân tự quản để họ hoạt động ngày càng tốt hơn. Cử tri xã
Hưng Lễ huyện Giồng Trôm đề nghị tỉnh hỗ trợ mua Bảo hiểm y tế cho Tổ
trưởng Tổ nhân dân tự quản
UBND tỉnh luôn trân trọng, ghi nhận sự đóng góp của các đồng chí làm
nhiệm vụ Tổ trưởng Tổ nhân dân tự quản. Tuy nhiên, hiện nay, do tỉnh Bến Tre
còn gặp nhiều khó khăn về ngân sách trong khi số lượng Tổ nhân dân tự quản
trên địa bàn tỉnh là khá nhiều, hơn 14.000 tổ nên trước mắt UBND tỉnh chưa thể
ban hành chính sách phụ cấp cũng như hỗ trợ chế độ bảo hiểm y tế cho Tổ
trưởng Tổ NDTQ. UBND tỉnh rất mong quý cử tri thông cảm, chia sẻ với khó
khăn về nguồn lực của tỉnh. Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ nghiên cứu các
chính sách phù hợp với quy định của pháp luật, cũng như cân đối các nguồn lực
để xem xét, ban hành chính sách phụ cấp cũng như chính sách hỗ trợ về BHYT
đối với đối tượng nêu trên.
36. Cử tri xã Lương Phú, huyện Giồng Trôm; xã Vĩnh Bình, huyện Chợ
Lách; xã An Khánh, huyện Châu Thành đề nghị thực hiện chi trả định suất cho
Chủ tịch Hội người cao tuổi xã và Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã. Nội dung này,
đại biểu đã giải thích với cử tri là Ủy ban nhân dân tỉnh đang xin ý kiến các Bộ
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quản lý chuyên ngành; khi có kết quả sẽ triển khai tiếp. Đại biểu đề nghị Sở Nội
vụ liên hệ các cơ quan trung ương để sớm có kết quả và đề xuất hướng xử lý
UBND tỉnh ghi nhận ý kiến của quý cử tri. Để có cơ sở trình HĐND tỉnh
ban hành chính sách hỗ trợ đặc thù đối với Chủ tịch Hội Người cao tuổi và Chủ
tịch Hội Chữ thập đỏ cấp xã, UBND tỉnh đã có Công văn số 2566/UBND-TH
ngày 26/5/2020 xin ý kiến Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh
và Xã hội, đồng thời chỉ đạo Sở Nội vụ thường xuyên liên hệ với các Bộ nêu
trên để nắm bắt thông tin, sớm có thông tin phản hồi để tỉnh có cơ sở thực hiện.
Đến nay, tỉnh đã tiếp nhận văn bản cho ý kiến của Bộ Nội vụ, còn lại Bộ Tài
chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vẫn chưa có ý kiến phản hồi.
Tuy nhiên, theo văn bản phản hồi, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau: “UBND
tỉnh Bến Tre căn cứ quy định tại các khoản 4, khoản 5 Điều 2 Nghị định số
34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số
quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở
cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; khoản 2 Điều 12 Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày
06/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ,
công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ
dân phố; khoản 3 Điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước
và ý kiến của các Bộ Tài Chính, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội để trình
Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định cụ thể chức danh, số lượng, mức
phụ cấp đối với chức danh Chủ tịch Hội chữ thập đỏ và Chủ tịch Hội người cao
tuổi cấp xã”. Do đó, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo ngành chức năng tích cực
liên hệ với Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội để sớm có ý kiến
phản hồi. Đồng thời, sau khi có ý kiến bằng văn bản của các Bộ, UBND tỉnh sẽ
chỉ đạo ngành chức năng nghiên cứu, xem xét đề xuất cụ thể về nội dung nêu
trên.
37. Cử tri Nguyễn Kim Hoàng, ấp Mỹ Đức, xã Bình Phú, thành phố Bến
Tre phản ánh sau khi nhập địa bàn Bình Phú, Mỹ Thành, Ủy ban nhân dân xã
Bình Phú giải quyết chế độ chính sách cho cá nhân ông mất khoảng thời gian
làm việc là 3 năm 9 tháng so với thực tế. Đề nghị ngành chức năng tỉnh kiểm tra
và có văn bản trả lời cho cá nhân ông biết (ông trước đây là cán bộ Đài Truyền
thanh xã)
Vấn đề này, UBND tỉnh sẽ giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với UBND
thành phố Bến Tre và UBND xã Bình Phú để kiểm tra, rà soát kỹ lại về hồ sơ
giải quyết chế độ chính sách đối với ông Nguyễn Kim Hoàng và sẽ có văn bản
trả lời cho cá nhân ông được biết trong thời gian sớm nhất.
38. Cử tri xã Sơn Hòa, huyện Châu Thành phản ánh vấn đề đua xe ở Quốc
lộ 57C thường xuyên xảy ra gây mất an ninh, trật tự tại địa phương; đồng thời,
cũng trên Quốc lộ này đoạn từ xã Sơn Hòa đến giáp ranh xã An Hiệp thường
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xuyên xảy ra tình hình an ninh, trật tự không đảm bảo, đề nghị nên lắp đèn
đường ở tuyến đường này
Để tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp bảo đảm trật tự, an
toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 57C (đoạn từ xã Sơn Hòa đến xã An Hiệp),
lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, huyện và Công an xã Sơn Hòa, An
Hiệp đã tập trung tổ chức các hoạt động như: đẩy mạnh các hoạt động tuyên
truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT (tuyên truyền trực tiếp 4 cuộc,
có 295 người dự; tuyên truyền lưu động 48 cuộc; treo 10 băng rôn tuyên truyền;
giáo dục cá biệt, cho viết cam kết không vi phạm pháp luật về TTATGT 96
trường hợp); huy động lực lượng Cảnh sát khác và các tổ chức nòng cốt ở cơ sở
tham gia bảo đảm TTATGT, tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi phạm
(tuần tra kiểm soát 281 ca, có 1.875 lượt lực lượng tham gia; phạt hành chính
764 trường hợp, số tiền 810 triệu đồng); đồng thời phối hợp lập lại trật tự, hành
lang an toàn giao thông đường bộ; khảo sát, kiến nghị, khắc phục các bất cập
trong tổ chức, hạ tầng giao thông và hiện tại các ngành chức năng đang tổ chức
lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng trên tuyến Quốc lộ 57C đoạn từ xã Sơn Hòa đến
xã An Hiệp.
39. Cử tri xã Tân Hưng, xã An Ngãi Tây, huyện Ba Tri phản ánh tình hình
tệ nạn xảy ra nhiều ảnh hưởng đến an ninh trật tự ở nông thôn, đặc biệt là tệ
nạn ma túy, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng xử lý
nghiêm
Thời gian qua, một số nơi trên địa bàn tỉnh tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội
xảy ra nhiều, tiềm ẩn yếu tố phức tạp. Giải quyết vấn đề này, Công an tỉnh đã
tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn số 75/UBND-NC ngày 05/6/2020 chỉ
đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và địa phương tăng cường công tác phối
hợp theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn phụ trách, quản lý; đồng thời,
chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, triển khai
đồng bộ, toàn diện các biện pháp công tác, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý
nhà nước về an ninh, trật tự; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính
trị và toàn dân trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; đẩy mạnh
các giải pháp tuyên truyền, giáo dục pháp luật, trong đó coi trọng công tác phát
động phong trào toàn dân tham gia phòng, chống, đẩy lùi tệ nạn xã hội nói
chung, tệ nạn ma túy nói riêng; phát huy các mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo
vệ ở cơ sở; quan tâm làm tốt công tác phối hợp tổ chức cai nghiện và quản lý sau
cai nghiện, thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với
người có quá khứ lầm lỗi tại cộng đồng dân cư...
Riêng trên địa bàn xã Tân Hưng và An Ngãi Tây, huyện Ba Tri, 6 tháng
đầu năm 2020 không phát hiện tội phạm về ma túy; lực lượng chức năng đã tổ
chức triệt xóa 4 tụ điểm tệ nạn xã hội, phạt hành chính 15 đối tượng, số tiền 28,5
triệu đồng; áp dụng biện pháp giáo dục tại xã 20 trường hợp; mời gọi, cảm hóa,

20
giáo dục cho viết cam kết không vi phạm pháp luật 33 người nghiện và người sử
dụng trái phép chất ma túy.
Thời gian tới, UBND tỉnh giao Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo Công an
huyện Ba Tri chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, Công an xã
Tân Hưng và An Ngãi Tây tập trung làm tốt hơn nữa vai trò nòng cốt trong công
tác bảo đảm an ninh, trật tự; tập trung tấn công, trấn áp mạnh tội phạm, tệ nạn
ma túy; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận
động, phát động phong trào toàn dân phòng, chống ma túy; tăng cường công tác
quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; làm tốt công tác phối hợp kiểm tra liên
ngành trong lĩnh vực văn hóa, ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an
ninh, trật tự, kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy…,không để
đối tượng lợi dụng thực hiện tội phạm và vi phạm pháp luật; kiên quyết xử lý
nghiêm mọi trường hợp vi phạm, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật
trong cán bộ, đảng viên và người dân.
40. Cử tri xã Tân Hào, huyện Giồng Trôm kiến nghị tỉnh cần có giải pháp
tuyên truyền và khẳng định chủ quyền biển đảo Trường Sa và Hoàng Sa của đất
nước để người dân ổn định tư tưởng, không hoang mang
UBND tỉnh ghi nhận và tiếp thu ý kiến của cử tri xã Tân Hào. Vấn đề cử tri
đặt ra là quan trọng, luôn được cử tri của tỉnh và cả nước quan tâm. Đảng và
Nhà nước ta luôn xem công tác tuyên truyền về biển, đảo của đất nước là nhiệm
vụ đặc biệt, vừa có tính cơ bản, lâu dài, vừa mang tính thường xuyên, cấp bách;
có ý nghĩa quan trọng đối với chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và
đối ngoại của đất nước. Xuất phát từ vị trí, tầm quan trọng của biển, đảo Việt
Nam, thời gian vừa qua các phương tiện thông tin đại chúng đã tuyên truyền
thường xuyên, liên tục về chủ quyền biển, đảo Việt Nam; chúng ta có đầy đủ
bằng chứng lịch sử, cơ sở pháp lý khẳng định quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa
là bộ phận không tách rời của lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam; tạo được sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong sự
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; được dư luận quốc tế đồng tình ủng hộ.
Thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành có liên quan, UBND
các huyện, thành phố kịp thời thông tin, tuyên truyền và đã tổ chức nhiều hoạt
động thông tin, tuyên truyền về vấn đề biển, đảo cho nhân dân trong tỉnh như: đã
phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức trưng bày tư liệu lịch sử và
cơ sở pháp lý về chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; năm
2019 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh đã phối hợp Cục thông tin cơ sở, Bộ
Thông tin và Truyền thông tổ chức triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt
Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại 03 điểm trường THPT:
Nguyễn Đình Chiểu (TP Bến Tre), Trần Văn Ơn (Châu Thành), Phan Văn Trị
(Giồng Trôm). Đồng thời, hàng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có kế hoạch phối
hợp Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải quân tuyên truyền rất nhiều cuộc trên địa bàn các
huyện, thành phố trong tỉnh. Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng đã tổ chức hàng chục
cuộc tuyên truyền trực tiếp cho Nhân dân khu vực biên giới biển của tỉnh về
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Luật biển Việt Nam năm 2012, Luật biên giới quốc gia, Công ước Liên Hiệp
quốc về Luật biển năm 1982, tinh thần Tuyên bố ứng xử các bên trên biển Đông
DOC và tuyên truyền chuyên trang, chuyên mục “Vì chủ quyền an ninh biên
giới” hàng tháng trên Báo Đồng Khởi và Đài Phát thanh truyền hình Bến Tre.
Thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt
công tác quán triệt, tuyên truyền về chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước ta
đó là kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, an ninh
biên giới quốc gia, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các quốc gia trên
biển trên cơ sở Luật biển năm 1982; chú trọng đổi mới hình thức, phương pháp
tuyên truyền phù hợp với từng địa bàn, đối tượng; chỉ đạo UBND các cấp triển
khai thực hiện có hiệu quả công tác dân vận chính quyền; nhằm nâng cao nhận
thức, trách nhiệm, lòng yêu nước của các lực lượng, của toàn dân đối với sự
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời phối hợp với Mặt trận Tổ quốc,
đoàn thể, các đơn vị liên quan tăng cường công tác vận động quần chúng, tổ
chức trưng bày những tài liệu, chứng cứ lịch sử khẳng định chủ quyền quần đảo
Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam.
Trên đây là báo cáo giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp
thứ 16 - HĐND tỉnh khóa IX. UBND tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh theo
dõi và thông tin đến cử tri được rõ./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh uỷ;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- Chánh, các PCVP UBND tỉnh;
- Phòng: TH, KT, TCĐT, KGVX, NC;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT.
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