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BÁO CÁO
Về việc giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri
sau Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh, khóa IX

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh.
Căn cứ Báo cáo số 452/BC-HĐND ngày 10/8/2020 của Hội đồng nhân dân
tỉnh về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau 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:
A. Những nội dung kiến nghị thuộc thẩm quyền của các cơ quan
Trung ương
1. Cử tri xã Hòa Lộc, huyện Mỏ Cày Bắc đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh kiến
nghị Trung ương có chính sách hỗ trợ mai táng phí cho người cao tuổi từ độ tuổi
75 đến 79 tuổi
Căn cứ Luật Người Cao tuổi và Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21
tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định đối tượng được hưởng
chính sách bảo trợ xã hội và mai táng phí, gồm:
- Người cao tuổi thuộc hộ gia đình nghèo (từ đủ 60 tuổi trở lên) không có
người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền
phụng dưỡng những người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hằng tháng;
- Người từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc trường hợp quy định trên mà
không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng trợ cấp xã hội hằng
tháng.
Theo quy định trên thì người cao tuổi có độ tuổi từ 75-79 tuổi không
thuộc diện hỗ trợ mai táng phí. UBND tỉnh ghi nhận ý kiến cử tri và và sẽ chỉ
đạo ngành chức năng kiến nghị đến cơ quan Trung ương xem xét.
2. Cử tri xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm đề nghị Ủy ban nhân dân
tỉnh kiến nghị Trung ương có chính sách hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho tổ trưởng,
tổ phó 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 phó Tổ nhân dân tự quản. Tuy nhiên, 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 hiện tại UBND tỉnh chưa đủ
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điều kiện để trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách phụ cấp cũng như
hỗ trợ chế độ bảo hiểm y tế cho Tổ trưởng, Tổ phó Tổ nhân dân tự quản. UBND
tỉnh rất mong quý cử tri thông cảm, chia sẻ với khó khăn chung về nguồn lực của
tỉnh.
3. Cử tri xã Bình Hòa, huyện Giồng Trôm đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh
kiến nghị Trung ương có chính sách hỗ trợ thanh toán 100% bảo hiểm y tế cho
người mắc bệnh ung thư
Vấn đề này, UBND tỉnh thông tin đến quý cử tri như sau: Việc thanh toán
bảo hiểm y tế được thực hiện theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế. Tuy nhiên
để hỗ trợ giảm bớt khó khăn cho những người mắc bệnh hiểm nghèo, UBND
tỉnh đã ban hành Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 08/08/2013 về việc
Quy định mức hỗ trợ một phần kinh phí khám, chữa bệnh cho người nghèo,
người gặp khó khăn đột xuất do mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo trên địa bàn
tỉnh Bến Tre. Theo đó, có hỗ trợ cho đối tượng là người mắc bệnh ung thư, chạy
thận nhân tạo, mổ tim gặp khó khăn do chi phí cao mà không đủ khả năng chi trả
viện phí được quy định tại Điểm a, Khoản 5, Điều 3, Quyết định số 23/2013/QĐUBND, cụ thể: “Đối với đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế thì mức hỗ trợ tối đa
50% đối với phần người bệnh phải đồng chi trả theo quy định cho cơ sở y tế
Nhà nước từ 100.000 đồng trở lên cho một đợt khám, chữa bệnh”.
Trình tự
thủ tục thanh toán được quy định tại Khoản 1, Điều 5, Quyết định số
23/2013/QĐ-UBND: “... Bệnh viện tuyến huyện, Bệnh viện tuyến tỉnh tổng hợp
hồ sơ gửi Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo (Sở Y tế). Sở Y tế tổng hợp hồ
sơ, cân đối nguồn Quỹ, phối hợp với Sở Tài chính quy định mức hỗ trợ theo quy
định tại khoản 5, Điều 3, Quyết định này trình UBND tỉnh xem xét hỗ trợ”.
B. Những nội dung liên quan đến UBND tỉnh và các sở, ngành tỉnh
1. Cử tri xã Tân Phú Tây, huyện Mỏ Cày Bắc đề nghị tỉnh sớm hỗ trợ thiệt
hại cây trồng, vật nuôi sau đợt hạn mặn để bà con nông dân khôi phục sản xuất
Ngày 18/6/2020, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3037/UBND-KT
giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các ngành, địa
phương có liên quan khẩn trương rà soát, thống kê, đánh giá đầy đủ mức độ thiệt
hại và phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính cân đối nguồn lực,
tham mưu cấp thẩm quyền ban hành quyết định để thực hiện chính sách hỗ trợ
theo quy định và khả năng cân đối của tỉnh. Hiện các ngành chức năng đang
khẩn trương triển khai thực hiện, dự kiến trình UBND tỉnh trong tháng 9 năm
2020.
2. Cử tri xã Tân Phú và xã Tiên Long, huyện Châu Thành đề nghị ngành
chức năng tỉnh hướng dẫn cho người dân các loại cây, con giống có khả năng
thích ứng với điều kiện hạn hán, xâm nhập mặn
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Đối với địa bàn 2 xã Tân Phú và Tiên Long, tùy theo điều kiện nông hộ
mà chọn loại cây trồng cho phù hợp, đảm bảo hiệu quả sản xuất. Theo đó, trong
điều kiện hộ sản xuất chủ động được nguồn nước ngọt đủ tưới trong mùa khô thì
nên duy trì cây sầu riêng hoặc chôm chôm hiện có. Đối với các địa bàn bị ảnh
hưởng của hạn, mặn như thời gian vừa qua thì có thể trồng những loại cây ít chịu
tác động hơn như dừa xiêm, bưởi da xanh, xoài, nhãn.
3. Cử tri các xã Tân Thanh, Long Mỹ, Mỹ Thạnh, Bình Hòa, Lương Hòa,
Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm đề nghị ngành chức năng tỉnh mở các lớp
tập huấn hướng dẫn cho nông dân về kỹ thuật chăm sóc vườn cây ăn trái bị ảnh
hưởng xâm nhập mặn
Từ đầu tháng 7/2020 đến nay, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Trung
tâm Khuyến nông phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cùng địa
phương tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật về giải pháp khắc phục sau hạn mặn
trên vườn cây ăn trái và cây dừa cho các xã nêu trên (bình quân 2 lớp/xã với hơn
350 nông dân tham dự, riêng xã Tân Thanh địa phương không tổ chức được lớp
tập huấn trên cây lúa). Hiện, Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Giồng Trôm
đang đề nghị các xã trên địa bàn huyện có nhu cầu, đăng ký tham gia các lớp tập
huấn hướng dẫn cho nông dân về kỹ thuật chăm sóc vườn cây ăn trái bị ảnh
hưởng xâm nhập mặn, sau khi có danh sách đăng ký, huyện sẽ tiếp tục tổ chức
tập huấn từ nguồn kinh phí của huyện.
4. Cử tri xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú phản ánh: Hiện tại, Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn có cho ông Nguyễn Văn Đặng (phường 3, thành
phố Bến Tre) thuê 6 ha đất rừng (đất do Ban Quản lý rừng phòng hộ và đặc
dụng quản lý tại xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú). Ông Đặng thuê phần đất này
nhưng không trực tiếp sử dụng mà ông Đặng cho ông Kỳ, là người Trung Quốc
hiện đang kinh doanh tại Cảng cá Thạnh Phú thuê lại phần đất này. Hiện nay,
ông Kỳ đang quản lý 6 ha đất của ông Đặng thuê để nuôi tôm tại xã Thạnh Hải.
Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét việc ông Đặng cho ông
Kỳ là người Trung Quốc thuê lại 6 ha đất rừng là có hay không? Nếu có thì sớm
có giải pháp chấn chỉnh để nhằm giúp công tác quản lý an ninh địa phương
được đảm bảo, đặc biệt đối với người nước ngoài đến khu vực biên giới biển
Vấn đề này, UBND tỉnh thông tin cử tri được rõ: Ngày 17 tháng 8 năm
2020, Ban Quản lý rừng phòng hộ và Đặc dụng có mời ông Nguyễn Ngọc Đặng
đến làm việc để xác minh thông tin theo phản ánh của cử tri. Kết quả xác minh
thông tin từ phía ông Đặng, như sau: Ông Nguyễn Ngọc Đặng không có cho
người Trung quốc thuê lại phần đất với diện tích 6 ha nêu trên; tuy nhiên, hiện tại
ông Nguyễn Ngọc Đặng có hợp tác nuôi tôm với ông Phạm Hồ Ngọc Thạch (địa
chỉ: xã Tân Phong, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre) tại vị trí ông Nguyễn Ngọc
Đặng nhận khoán từ Ban Quản lý rừng; thời gian bắt đầu hợp tác từ khoảng đầu
năm 2019 đến nay (Hợp đồng giữa ông Đặng và ông Thạch ký ngày
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09/01/2019). Việc hợp tác này sẽ kết thúc vào cuối tháng 3 năm 2021, đúng với
thời điểm kết thúc Hợp đồng số 01/HĐ-BQL ngày 30/3/2018 giữa Ban Quản lý
rừng phòng hộ và Đặc dụng với ông Nguyễn Ngọc Đặng. Sau khi kết thúc Hợp
đồng Khoán, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Ban Quản lý rừng Phòng
hộ và Đặc dụng) sẽ thu hồi lại toàn bộ diện tích đã giao khoán để thực hiện việc
phát triển rừng theo đúng quy hoạch.
5. Cử tri xã An Ngãi Tây, huyện Ba Tri đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ
đạo ngành chức năng sớm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án tuyến đê Cầu Sập
(sông Hàm Luông) khu vực huyện Ba Tri
Tuyến đê sông Hàm Luông khu vực huyện Ba Tri, hiện nay đang triển
khai thi công đoạn từ cống Bảy Hẻo đến cống Giồng Quý xã An Hòa Tây, khối
lượng đạt khoảng 25%, dự kiến công trình sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng cuối
năm 2020. Riêng đoạn đê xã Ngãi Tây - Tân Hưng: 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, đê có
nhiệm vụ ngăn mặn, ngăn triều cường cho khoảng 1.200 ha 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 đang quản lý. Qua phản ánh của cử tri, UBND tỉnh sẽ
chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp các đơn vị có liên
quan cũng như đơn vị quản lý sử dụng tiến hành khảo sát và có giải pháp khắc
phục nếu công trình xuống cấp không đáp ứng nhu cầu ngăn mặn và ngăn triều
cường cho khu vực.
6. Cử tri xã An Ngãi Tây, huyện Ba Tri đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh sớm
triển khai thực hiện hoàn thành dự án thủy lợi cống Thủ Cửu (Phước Long) để
ngăn xâm nhập mặn khu vực huyện Ba Tri - huyện Giồng Trôm
Dự án Cống Thủ Cửu có chiều rộng cống 90m, chia làm 3 khoang cửa
(3x30), cao trình đáy cống - 5m, cầu giao thông trên cống là rộng 6m. Hiện nay,
BQL Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT đang phối hợp
với UBND huyện Giồng Trôm, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh thực hiện công
tác giải phóng mặt bằng. Dự kiến bàn giao mặt bằng để thi công xây dựng trong
tháng 3/2021. Ngoài ra, BQL đầu tư và xây dựng thủy lợi 9 thuộc Bộ Nông
nghiệp và PTNT đang triển khai thiết kế xây dựng công trình. Dự kiến khởi công
xây dựng trong tháng 11/2021 và hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2024.
7. Cử tri xã Vang Quới Tây, huyện Bình Đại đề nghị ngành chức năng tỉnh
xem xét, sử dụng lưới thép để quản lý ranh giới đất của hộ dân với các cống
thuộc đê sông Tiền nhằm tránh bị lấn chiếm
Các công trình thuộc Dự án Đê bao ven sông Tiền đã được Ban Quản lý
dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bàn
giao cho Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi quản lý, khai
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thác từ năm 2017 đến nay. Trong đó, trên địa bàn xã Vang Quới Tây gồm các
cống Cái Bích, Vinh Điền đã có hàng rào bảo vệ khu vực quản lý. Các cống số
14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 chưa có hàng rào bảo vệ khu vực quản lý. Nhằm tạo
thuận lợi trong công tác quản lý phạm vi bảo vệ công trình, trong thời gian tới
Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi sẽ phối hợp với địa
phương kiểm tra, rà soát, cắm cọc mốc ranh các cống và xây dựng hàng rào bảo
vệ một số công trình thật sự cần thiết.
8. Cử tri xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm đề nghị tỉnh xem xét, đầu tư dẫn
nước ngọt về phục vụ người dân, nhất là trong mùa hạn mặn
Khu vực xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm thuộc vùng phục vụ của Công
ty Cổ phần Cấp Thoát Nước Bến Tre, đến thời điểm hiện tại trên địa bàn xã Mỹ
Thạnh, Công ty đã đấu nối được 2.539 hộ dùng nước. Nguồn nước cho khu vực
được cung cấp từ các nhà máy nước Sơn Đông, Hữu Định, An Hiệp thông qua
trạm bơm tăng áp Chẹt Sậy. Trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục mở rộng
mạng lưới đường ống phục vụ nhu cầu đấu nối sử dụng nước sạch của người dân
trên địa bàn xã. Về các giải pháp hạn chế tác động do nguồn nước bị xâm nhập
mặn, Công ty đang triển khai các giải pháp hợp tác với đơn vị cung cấp nguồn
nước thô từ ngoài tỉnh và đơn vị cung cấp nước sạch khác để phục vụ cho người
dân.
9. Cử tri xã Tân Trung, huyện Mỏ Cày Nam đề nghị tỉnh xem xét, rút giấy
phép hoạt động khai thác các mỏ cát trên sông Cổ Chiên vì cử tri băn khoăn, cho
rằng việc cấp phép hoạt động khai thác sẽ gây sạt lở. Tuy nhiên, cùng nội dung
này, cử tri xã Định Thủy, huyện Mỏ Cày Nam đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cấp
phép khai thác các mỏ cát trên sông Hàm Luông để hạn chế việc khai thác trái
phép và góp phần tăng thu cho ngân sách tỉnh, đưa hoạt động khai thác khoáng
sản hoạt động trong khuôn khổ quy định pháp luật
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh không còn giấy phép khai thác khoáng sản nào
còn hiệu lực. Do nhu cầu cát san lấp rất lớn, vì vậy việc khai thác cát trái phép,
không đúng quy định sẽ làm thất thoát tài nguyên, có thể gây ảnh hưởng sạt lỡ,
tạo dư luận không tốt trong nhân dân.
Trên cơ sở Nghị quyết 08/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2014 của
Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre về việc điều chỉnh Quy hoạch thăm dò khai thác
sử dụng cát lòng sông tỉnh Bến Tre đến năm 2020, UBND tỉnh đã xây dựng Kế
hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 05 khu vực mỏ trên địa bàn
tỉnh, trong đó có mỏ cát trên sông Cổ Chiên, xã Cẩm Sơn, huyện Mỏ Cày Nam.
Qua đấu giá quyền khai thác khoáng sản, đơn vị trúng đấu giá là Công ty Trách
nhiệm hữu hạn Xây dựng-Dịch vụ-Thương mại-Vận tải Trung Hiếu Phát, hiện
nay Công ty đang gửi hồ sơ cấp giấy phép khai thác theo quy định của Luật
Khoáng sản. Đồng thời trên Sông Hàm Luông, UBND tỉnh cũng đã phê duyệt
trúng đấu giá đối với 03 khu vực mỏ để đưa vào khai thác.
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Việc đưa các mỏ vào đấu giá khai thác có ý nghĩa quan trọng đối với sự
phát triển kinh tế xã hội, sử dụng hiệu quả và giảm bớt tình trạng khai thác trái
phép trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, để đảm bảo người dân hiểu đúng, đầy đủ các
chủ trương, các quy định của pháp luật về khoáng sản thì chính quyền địa
phương cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động để người dân
hiểu rõ các quy định và chế tài trong hoạt động khai thác khoáng sản, đảm bảo
mục tiêu phát triển kinh tê-xã hội của tỉnh.
10. Cử tri xã Phú Long, huyện Bình Đại phản ánh: Hiện tại, nhà máy nước
Đại Quang Thủy còn một vài hạng mục công trình chưa hoàn thành nên có khả
năng đến ngày 30 tháng 10 năm 2020 nhà máy chưa thể cung cấp nước cho
người dân. Đề nghị ngành chức năng tỉnh tiếp tục tác động nhà máy nước Đại
Quang Thủy sớm hoàn thành việc xây dựng các hạng mục công trình còn lại,
đưa vào hoạt động để cung cấp nước cho người dân
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. Hiện nay, dự án đã cơ bản hoàn thành các hạng mục
tại nhà máy xử lý nước (trên 95%), khối lượng còn tồn đọng chủ yếu ở các hạng
mục của hệ thống đường ống cấp nước sạch sau nhà máy. Nguyên nhân chủ yếu
làm chậm tiến độ của dự án là do nguồn lực tài chính của nhà đầu tư gặp khó
khăn. Công ty Cổ phần đầu tư Đại Quang Thủy dự kiến ngày 30 tháng 10 năm
2020 sẽ đưa Nhà máy nước sạch huyện Bình Đại vào hoạt động. Trong thời gian
dự án đang được triển khai, 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.
11. Cử tri xã Cẩm Sơn, huyện Mỏ Cày Nam đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh
sớm triển khai thực hiện dự án nâng cấp Huyện lộ 17 vì hiện nay đường bị xuống
cấp, hư hỏng, gây khó khăn trong việc lưu thông
Dự án nâng cấp Đường huyện 17 (Đường giao thông kết hợp đê bao ngăn
mặn liên huyện Mỏ Cày Nam - Thạnh Phú) đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ
trương đầu tư tại Quyết định số 1653/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2020 do
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bến Tre làm
chủ đầu tư. Chiều dài tuyến khoảng 34,3km, đường cấp VI đồng bằng, tổng mức
đầu tư dự án 265 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án giai đoạn 2021-2025. Hiện
nay, các đơn vị liên quan đang hoàn chỉnh hồ sơ chuẩn bị đầu tư, dự án sẽ được
tổ chức thi công khi đảm bảo các điều kiện theo quy định.
12. Cử tri xã Hòa Lộc, huyện Mỏ Cày Bắc đề nghị ngành chức năng tỉnh
xem xét đặt biển báo (giảm tốc độ) hoặc chốt đèn giao thông ở các điểm giao
nhau trên tuyến tránh Quốc lộ 60 để người tham gia giao thông biết vì đoạn
đường này thường xảy ra tai nạn giao thông
Ngày 13/02/2020, Sở Giao thông vận tải, Ban An toàn giao thông tỉnh, Chi
cục Quản lý đường bộ IV.3, UBND huyện Mỏ Cày Bắc, UBND huyện Mỏ Cày
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Nam, đơn vị Tư vấn thiết kế, Tư vấn giám sát và Công ty TNHH BOT cầu Rạch
Miễu đã thống nhất biên bản hiện trường về việc kiểm tra, rà soát hệ thống báo
hiệu ATGT công trình tuyến tránh QL.60 ở thị trấn Mỏ Cày. Tuy nhiên, đến nay
Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu vẫn chưa thực hiện. Vấn đề này, Ban An
toàn giao thông tỉnh đã có Báo cáo số 136/BC-BATGT gửi đến Đoàn kiểm tra
của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia trong đó có nội dung đề nghị Ủy ban
An toàn giao thông Quốc gia kiến nghị Bộ Giao thông vận tải sớm phê duyệt chủ
trương bổ sung hệ thống tín hiệu giao thông, tổ chức lại giao thông, hệ thống
chiếu sáng, hệ thống tín hiệu giao thông một số đoạn tuyến của dự án nâng cấp,
mở rộng và xây dựng 04 đoạn tuyến QL.60 nối cầu Rạch Miễu đến cầu Cổ
Chiên, tỉnh Bến Tre theo hình thức hợp đồng BOT. Để bảo đảm an toàn giao
thông trên tuyến tránh QL.60, UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành chức năng tiếp tục
phản ánh và phối hợp với Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu để sớm xử lý triệt
để.
13. Cử tri xã An Hiệp, huyện Châu Thành phản ánh: Quốc lộ 57C đoạn từ
ngã tư Tân Thành đến xã Tiên Thủy bị hư hỏng nặng, đề nghị ngành chức năng
tỉnh khảo sát và có giải pháp khắc phục, sửa chữa
Quốc lộ 57C đoạn từ ngã tư Tân Thành đến xã Tiên Thủy theo phản ánh của
cử tri đã được Sở Giao thông vận tải đưa vào kế hoạch sửa chữa năm 2021. Đối
với các vị trí bị hư hỏng nặng trên tuyến, đơn vị quản lý sẽ khắc phục ngay để
đảm bảo an toàn giao thông.
14. Cử tri xã Lộc Thuận, huyện Bình Đại đề nghị tỉnh xem xét sớm đầu tư
hệ thống cống thoát nước trên Quốc lộ 57B đoạn từ cầu Bưng Lớn đến cầu
Phú Vang vì hiện nay hệ thống cống thoát nước đã hư hỏng, không thoát nước
được, làm ảnh hưởng đến môi trường và mỹ quan, vì đây là khu vực thuộc
trung tâm đô thị Lộc Thuận. Ngoài ra, cử tri đề nghị tỉnh có biện pháp xử lý
mạnh các hộ dân xây dựng lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ, thực hiện
biện pháp cưỡng chế đối với những hộ dân không chấp hành quy định để làm
gương cho các hộ dân khác
Vấn đề này, UBND tỉnh thông tin đến cử tri được rõ: Ngày 11/8/2020, Sở
GTVT đã có Công văn số 1763/SGTVT-BQLBT phúc đáp UBND huyện Bình
Đại về vấn đề sửa chữa và nâng cấp hệ thống thoát nước QL.57B khu vực trung
tâm xã Lộc Thuận, trong đó có nội dung để giải quyết thoát nước và đảm bảo giao
thông thuận lợi, an toàn, Sở Giao thông vận tải đề nghị UBND huyện Bình Đại hỗ
trợ chỉ đạo UBND các xã có hệ thống thoát nước dọc đi qua địa bàn thực hiện một
số nội dung sau: Tuyên truyền, vận động người dân trong khu vực không đấu nối,
xả nước thải sinh hoạt vào hệ thống rãnh dọc, đổ hoặc tập kết rác thải ở miệng hố
thu; kiên quyết xử lý các trường hợp lấn chiếm, san lấp làm hạn chế khả năng
thoát nước hoặc bít cửa xả, gây đọng nước trên mặt đường và hư hỏng mặt đường;
tuyên truyền, vận động người dân không láng bê tông xi măng trên mặt nắp dale
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rãnh dọc làm mất lỗ thu nước của mặt dale, gây ứ đọng nước mặt đường; triển
khai và tuyên tuyền Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND ngày 21/9/2017 của
UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý và sử dụng phạm vi bảo vệ kết cấu hạ
tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bến Tre đến UBND các xã và người
dân; UBND huyện Bình Đại hỗ trợ giải quyết 02/02 vị trí cửa xả của rãnh dọc tại
Km54+423 (bên trái) và Km55+473 (bên phải) tuyến QL.57B thuộc xã Lộc
Thuận bị san lấp để đảm bảo thoát nước. Đây là vấn đề cấp thiết, cần phải sớm
thực hiện để đảm bảo thoát nước trong mùa mưa năm nay.
- Về vấn đề xử lý mạnh các hộ dân xây dựng lấn chiếm hành lang an toàn
đường bộ, hiện nay Sở Giao thông vận tải đã có kế hoạch kiểm tra về vi phạm
mốc giải phóng mặt bằng trên tất cả các tuyến quốc lộ và được thực hiện trong
năm 2020 (trong đó có QL.57B).
15. Cử tri xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm phản ánh: Hiện tại, cầu Mỹ
Thạnh thuộc xã Mỹ Thạnh đã xuống cấp, không an toàn cho người và phương
tiện khi qua cầu. Đề nghị tỉnh sớm đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thạnh, nhằm đảm
bảo an toàn và thuận lợi cho người dân khi lưu thông
Cầu Mỹ Thạnh nằm trên đường liên xã Phong Nẫm - Mỹ Thạnh - Thuận
Điền - Sơn Phú do UBND huyện Giồng Trôm quản lý. Do kinh phí của huyện
còn nhiều khó khăn, kinh phí đầu tư lớn nên huyện chưa cân đối được để đầu tư
xây dựng mới cầu nêu trên. Tuy nhiên, hàng năm huyện bố trí khoảng 1 tỷ đồng
để duy tu sửa chữa cầu để đảm bảo giao thông cho nhân dân. UBND tỉnh sẽ chỉ
đạo ngành chức năng xem xét, hỗ trợ khi cân đối được các nguồn vốn theo quy
định.
16. Cử tri xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm đề nghị tỉnh sớm đầu tư trùng
tu Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Đền thờ Lãnh binh Nguyễn Ngọc Thăng
Di tích Mộ và Đền thờ Lãnh binh Nguyễn Ngọc Thăng tọa lạc tại xã Mỹ
Thạnh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Di tích này đã được Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng di tích cấp quốc
gia theo Quyết định số 985-QĐ/VH vào ngày 07/5/1997. Từ khi xếp hạng đến
nay, di tích luôn được trông nôm, bảo quản và phát huy tốt giá trị di tích. Tuy
nhiên, đến nay di tích chưa được đầu tư trùng tu xứng tầm với ý nghĩa lịch sử
văn hóa Lãnh binh Nguyễn Ngọc Thăng. Trong thời gian tới, để bảo tồn và tiếp
tục phát huy giá trị di tích này được tốt hơn, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Văn hóa,
Thể thao và Du lịch trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, bố trí nguồn
vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa để trùng tu, tôn tạo di
tích nhằm bảo tồn di sản văn hóa của dân tộc.
17. Cử tri xã Hòa Lộc, huyện Mỏ Cày Bắc phản ánh: Hiện nay, ở các đám
tang, các vị cúng tang, tuần trong khoảng thời gian từ 0,5 giờ đến 1 giờ được trả
mức 400.000 - 500.000 đồng. Đề nghị ngành chức năng tỉnh quan tâm quản lý,
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giám sát việc thực hiện chính sách tín ngưỡng tôn giáo để tránh xu hướng
thương mại hóa hoạt động này trong cộng đồng hiện nay
Việc quy định quản lý thầy cúng, thầy tụng thực hiện nghi thức tang lễ, kể
cả giá cả cho mỗi lần cúng, tụng ở nước ta từ trước đến nay chưa có văn bản nào
của nhà nước quy định. Vì vậy, thời gian qua việc cúng, tụng trong tang lễ (hộ
gia đình có tang) trên địa bàn tỉnh đều do sự thỏa thuận của tang chủ và người
thực hành nghi thức (tụng kinh nhập quan, phát tang, tiến linh, cúng tuần…) trên
tinh thần tự nguyện, không bắt buộc. Việc thuê thầy cúng, thầy tụng trong tang lễ
có thể xem đây là “hợp đồng dân sự bằng miệng”. Trên địa bàn tỉnh hiện nay, có
những “phật tử” đi thành nhóm để tụng niệm “tự nguyện” cho người đã khuất
trong ấp, trong xã của mình và các xã lân cận (tang chủ “cúng” theo khả năng).
Bên cạnh đó, cũng không thể tránh khỏi những “thầy cúng, thầy tụng” mưu sinh
bằng nghề “tụng kinh thuê” (giá cả do người thực hiện nghi thức tự đưa ra). Việc
thầy cúng, thầy tụng thực hiện nghi thức cúng, tụng trong đám tang đến thời
điểm hiện tại pháp luật không cấm, cũng chưa có quy định, chế tài nào cụ thể.
Do vậy, đề nghị chính quyền địa phương huyện Mỏ Cày Bắc nói riêng và các
huyện, thành phố trong tỉnh nói chung, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các
đoàn thể trên địa bàn tổ chức tuyên truyền trong hệ thống đoàn viên, hội viên và
trong nhân dân được rõ về vấn đề này.
18. Cử tri xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú phản ánh: Hiện nay, dự án xây
dựng, tôn tạo quần thể Lăng Ông - Miễu Bà thuộc xã Thạnh Hải, huyện Thạnh
Phú do Công ty cổ phần đầu tư khai thác khoáng sản ATM làm chủ đầu tư theo
Quyết định số 3207/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân
dân tỉnh chỉ xây dựng xong Lăng Ông, còn phần Miễu Bà thì chưa xây dựng.
Theo Quyết định nêu trên, đến tháng 01 năm 2018 công trình hoàn thành đưa
vào hoạt động. Tuy nhiên, Công ty vẫn chưa thi công Miễu Bà. Do vậy, cử tri đề
nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét thu hồi chủ trương xây dựng Miễu Bà đối với
Công ty cổ phần đầu tư khai thác khoáng sản ATM; đồng thời cho chủ trương
giao cho Ban Khánh tiết Miễu Bà ấp Thạnh Hải, xã Thạnh Hải xây dựng Miễu
Bà, để Ban Khánh tiết có cơ sở lập thủ tục xây dựng theo quy định
Vấn đề này, UBND tỉnh thông tin cử tri được rõ: Sau khi trao đổi thống
nhất với nhà đầu tư, tỉnh đã thống nhất giao phần Miếu Bà cho cộng đồng nhân
dân khu vực Cồn Bửng, xã Thạnh Hải quản lý, trùng tu sửa chữa theo nguyện
vọng của nhân dân. Tuy nhiên, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư phải thực hiện
theo đúng trình tự quy định, sau khi có văn bản đề nghị điều chỉnh chủ trương
đầu tư của nhà đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiến hành lấy ý kiến các sở, ngành
tỉnh và các đơn vị liên quan, thẩm định và trình UBND tỉnh điều chỉnh quyết
định chủ trương đầu tư; khi có quyết định điều chỉnh thì sẽ giao lại công trình
Miếu Bà cho Ban Khánh tiết Miếu Bà quản lý.
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19. Cử tri xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm phản ánh: Hiện nay,
trên mạng xã hội có nhiều thông tin không thật, tung tin nói xấu Nhà nước, gây
hoang mang trong Nhân dân, đề nghị ngành chức năng tăng cường quản lý và
có giải pháp ngăn chặn
Tham gia mạng xã hội là nhu cầu thiết yếu của đời sống trong thời đại
Cách mạng Công nghiệp 4.0. Tuy nhiên, thời gian qua, các đối tượng xấu đang
triệt để lợi dụng để đưa những thông tin xấu, độc, nhằm tạo ra những suy nghĩ
lệch lạc, mơ hồ gây mất niềm tin trong nhân dân để chống phá Đảng, Nhà nước.
Do vậy, việc nhận diện và đấu tranh phòng chống thông tin xấu, độc trên mạng
xã hội không chỉ là nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội,
của các cơ quan chức năng mà là việc làm cần thiết đối với mỗi người dân khi
tham gia mạng xã hội. Thủ đoạn thông tin xấu, độc trên mạng xã hội rất đa dạng,
tinh vi. Các đối tượng xấu thường núp dưới vỏ bọc các tổ chức “xã hội dân sự”,
“diễn đàn dân chủ”... để tuyên truyền, xuyên tạc đường lối, quan điểm, nền tảng
tư tưởng của Đảng, nhất là những vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “dân tộc”,
“tôn giáo”. Cách thức tiến hành của chúng thường là tổng hợp tin tức từ các báo
chính thống để tạo ra sự khách quan, sau đó cài dần các thông tin xấu, độc, theo
tỷ lệ tăng dần cả về số lượng và mức độ bịa đặt, bóp méo sự thật, luận điệu sai
trái. Người dùng truy cập thông qua đường dẫn (link) của bạn bè trên mạng xã
hội dễ dàng “mắc mưu”, bị dẫn dắt và bị động trong việc tiếp nhận thông tin xấu,
độc đó.
Để việc tham gia mạng xã hội vừa giúp người dùng khai thác được thông
tin hữu ích phục vụ cho học tập, công tác, nghiên cứu khoa học, vừa giao lưu,
học hỏi, trao đổi lẫn nhau mà không bị nhiễm thông tin xấu độc làm ảnh hưởng
đến nhận thức, tâm tư, tình cảm, quan điểm lập trường, niềm tin,… UBND tỉnh
đã chỉ đạo ngành chức năng tăng cường công tác quản lý về thông tin và đề ra
một số giải pháp để ngăn chặn như: Tăng cường giáo dục Chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước
nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên,
quần chúng nhân dân. Tổ chức trao đổi và làm rõ về thông tin xấu độc để mọi
người nâng cao nhận thức, nhận diện được thông tin xấu, độc, có ý thức tự phòng
vệ và ý thức ngăn chặn, phòng chống, đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc. Phổ
biến, quán triệt đầy đủ nội dung Điều 288 của Bộ luật Hình sự 2015 về tội đưa
hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông; Nghị định số
72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ và Thông tư số 09/2014/BTTTT
ngày 19/8/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về hoạt động quản lý, cung
cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội, những hành vi
bị nghiêm cấm trong sử dụng mạng xã hội. Đồng thời, xử lý nghiêm hành vi vi
phạm trên môi trường mạng; tăng cường quản lý, nắm bắt kịp thời tình hình tư
tưởng, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ không để xảy ra hiện tượng cán
bộ, đảng viên và quần chúng bị kẻ địch móc nối, lôi kéo. Thực hiện nghiêm túc
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các quy chế, quy định về quản lý tài liệu, trang bị phương pháp tiếp cận thông tin
trên mạng xã hội một cách khoa học và đúng đắn. Người đứng đầu cơ quan, đơn
vị, địa phương cần sâu sát, nắm vững mọi hoạt động và tình hình tư tưởng cán
bộ, đảng viên, quần chúng, nhất là khi những luồng quan điểm thù địch, chống
đối “mới” xuất hiện, những biểu hiện lệch chuẩn trong nhận thức chính trị; đồng
thời, thường xuyên tìm hiểu, nắm bắt tình hình hoạt động của các đối tượng xấu,
có nội dung giáo dục, định hướng, điều chỉnh nhận thức đúng đắn, kịp thời; quản
lý chặt chẽ thông tin trên Internet và mạng xã hội trên cơ sở luật pháp, xử lý
nghiêm các trường hợp lợi dụng dân chủ, đưa tin bịa đặt, sai sự thật nhằm kích
động gây bất ổn xã hội theo pháp luật. Phát huy vai trò của báo chí, của các cơ
quan ngôn luận trong đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ,
chống phá của các thế lực thù địch, những thông tin giả mạo, sai lệch. Cần có
những bài viết có “sức nặng” để đập tan những luận điệu của chúng. Xây dựng
lực lượng làm nhiệm vụ đấu tranh trên Internet và mạng xã hội. Phát huy vai trò
của các Blogger trong đấu tranh trực diện với các quan điểm sai trái, thù địch
thông qua các trang mạng. Thành lập một số website với tư cách là cổng thông
tin, diễn đàn mở để trao đổi các ý kiến, quan điểm khác biệt. Tranh luận trực
tuyến với những người có ý kiến, quan điểm khác biệt, hoặc phản bác những
quan điểm thù địch, chống đối. Đầu tư trang bị hệ thống phương tiện, kỹ thuật
hiện đại, quản lý kết nối mạng an toàn trong ngăn chặn các trang web, blog đăng
tải những thông tin xấu độc; trang bị những kiến thức cần thiết giúp cán bộ, đảng
viên và nhân dân nhận diện, tự phòng chống các thủ đoạn, nội dung thông tin
xấu, độc trên mạng xã hội; chủ động ngăn ngừa, giảm thiểu tiếp xúc của cán bộ,
đảng viên và nhân dân với các nguồn thông tin xấu, độc nhất là những người trẻ
tuổi, bản lĩnh chính trị còn chưa vững vàng.
20. Cử tri xã An Phước, huyện Châu Thành phản ánh: Việc thực hiện chủ
trương thu học phí không dùng tiền mặt gây khó khăn cho người dân, vì một số
người dân chưa mở tài khoản ngân hàng và không biết sử dụng điện thoại thông
minh để chuyển tiền nên phải đến ngân hàng để đóng học phí. Đề nghị ngành
chức năng cần có hướng hỗ trợ, tạo điều kiện cho người dân đóng học phí được
dễ dàng hơn
Việc thu học phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt trong
các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh là thực hiện theo chủ trương chung
chủ Chính phủ theo Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch
vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh
xã hội. Từ năm học 2019-2020, ngành giáo dục đã triển khai, tuyên truyền thực
hiện thu học phí không dùng tiền mặt đến 100% cơ sở giáo dục công lập trên địa
bàn tỉnh và đã có 293/330 cơ sở giáo dục công lập tổ chức thực hiện. Việc thực
hiện được đa số người dân đồng thuận vì đã tạo thuận lợi cho cha mẹ học sinh
trong việc đóng học phí. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện vẫn còn gặp khó
khăn ở một số nơi và trong một bộ phận người dân như ý kiến của cử tri xã An
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Phước, huyện Châu Thành. Để tháo gỡ những khó khăn trên, Sở Giáo dục và
Đào tạo đã có văn bản hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện nhằm tạo thuận
lợi cho cha mẹ học sinh trong việc đóng học phí (Công văn số 1444/SGD&ĐTTCKT ngày 16/7/2020), trong đó lưu ý các cơ sở giáo dục công lập khi lựa chọn
phương thức thu học phí không dùng tiền mặt, tuyệt đối không lựa chọn phương
án thực hiện thu gây khó khăn, bất tiện cho cha mẹ học sinh (như: mang tiền mặt
đến ngân hàng nộp vào tài khoản của đơn vị, mang tiền mặt nhờ giáo viên chủ
nhiệm thu và nộp hộ vào tài khoản của đơn vị tại ngân hàng,…); trong điều kiện
nơi nào còn gặp khó khăn trong việc triển khai (chưa tạo điều kiện thuận lợi cho
cha mẹ học sinh) thì có thể tổ chức thu học phí như thời gian qua, nhưng đơn vị
cần có sự tuyên truyền thường xuyên chủ trương thu học phí bằng phương thức
thanh toán không dùng tiền mặt để hướng dẫn người dân thực hiện. Đồng thời,
Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức đánh giá kết quả thực hiện chủ trương thu học
phí không dùng tiền mặt trong tháng 8/2020 để có giải pháp thực hiện tốt hơn
trong năm học 2020-2021.
21. Cử tri xã Tân Phú Tây, huyện Mỏ Cày Bắc phản ánh: Phụ cấp cho các
trưởng đoàn thể ấp, khu phố hiện nay quá thấp (100.000 đồng/tháng), đề nghị
tỉnh xem xét tăng lên trong thời gian tới
UBND tỉnh trân trọng, ghi nhận sự đóng góp của các cán bộ đoàn thể ấp,
khu phố. Thời gian qua, UBND tỉnh luôn quan tâm thực hiện chế độ, chính sách
đối với cán bộ đoàn thể ấp, khu phố để lực lương này yên tâm công tác. Tuy
nhiên, do tỉnh Bến Tre còn gặp nhiều khó khăn về ngân sách, nên hiện tại UBND
tỉnh chưa đủ điều kiện để trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách nâng
mức phụ cấp đối với cán bộ 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 chung
về nguồn lực của tỉnh.
Trên đây là báo cáo giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau 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 ủy;
- Các sở, ban ngành tỉnh;
- Chánh, các PCVP UBND tỉnh;
- Phòng: TH, KGVX, TCĐT, KT;
- Cổng TTĐT UBND tỉnh;
- Lưu: VT.
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