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BÁO CÁO
Về kết quả giải quyết các kiến nghị
của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân, khóa IX
Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh
Căn cứ nội dung yêu cầu tại Công văn số 692/HĐND-VP ngày 10 tháng 11
năm 2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc báo cáo kết quả giải
quyết các kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh; Ủy ban
nhân dân (UBND) tỉnh đã tiến hành kiểm tra, rà soát 13 nội dung kiến nghị của
cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh, khóa IX theo Phụ lục đính kèm
Báo cáo số 307/BC-HĐND ngày 15/6/2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân
tỉnh. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện cụ thể như sau:
1. Cử tri xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc: Việc xây dựng đê bao
từ ấp Gia Phước, xã Hưng Khánh Trung A đến ấp Phước Hậu, xã Phước Mỹ
Trung được cử tri kiến nghị ở các lần tiếp xúc cử tri trước và được UBND tỉnh
ghi nhận, hứa sẽ chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khảo sát thực
tế để đề xuất phương án đầu tư, đề nghị UBND tỉnh cho cử tri được biết về thời
gian dự kiến thực hiện dự án này. Cử tri các xã: Phú Mỹ, Hưng Khánh Trung
A, Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc: Kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư hệ
thống đê bao cục bộ tại địa phương, hiện tại các khu vực chưa có đê bao hoặc đê
bao chưa khép kín nên bị nước ngập làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống
của dân. Đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng đê bao từ ấp Gia Phước (xã
Hưng Khánh Trung A) và thực hiện khép kín đê bao ấp Phú Bình để phát huy
hiệu quả. Đại biểu HĐND tỉnh đã giải thích theo Báo cáo số 451/BC-UBND
ngày 04/12/2018 của UBND tỉnh về giải trình ý kiến, kiến nghị cử tri tại Kỳ họp
lần thứ 9 của HĐND tỉnh, khóa IX. Tuy nhiên, đến nay tuyến đê vẫn chưa được
thực hiện nên cử tri tiếp tục kiến nghị tỉnh đầu tư xây dựng đê bao từ ấp Gia
Phước đến ấp Phước Hậu và thực hiện khép kín đê bao ấp Phú Bình để phát huy
hiệu quả.
Hiện nay, Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi đang lập
Dự án để triển khai đầu tư xây dựng trong năm 2021 với nguồn kinh phí thực
hiện từ nguồn hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích. UBND tỉnh thông
tin đến quý cử tri được rõ.
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2. Cử tri xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc: Phản ánh chất lượng
nước sinh hoạt được cung cấp từ nhà máy nước Chợ Xếp không đảm bảo cho
việc sinh hoạt (nước bị vàng và có mùi) và cả lượng nước cung cấp cũng không
đảm bảo đủ cho người dân sinh hoạt (nước yếu và chỉ có thể sử dụng vào thời
điểm từ 23 giờ đến 24 giờ).
Qua ý kiến phản ánh của cử tri và kiến nghị của Thường trực Hội đồng
nhân dân tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
(Trung tâm Nước sạch & VSMTNT) khẩn trương triển khai thực hiện các giải
pháp nhằm bảo đảm chất lượng nước cung cấp cho người dân; Trung tâm Nước
sạch & VSMTNT tiếp tục vệ sinh tuyến ống xả cặn toàn bộ khu vực Chợ Xếp,
đến nay kết quả xử lý nước đã đáp ứng yêu cầu, không còn cặn, vàng và mùi hôi,
chất lượng nước trong, sạch đạt quy chuẩn theo quy định của Bộ Y tế; đồng thời,
Trung tâm Nước sạch & VSMTNT đã hoàn thành việc nâng công suất nhà Máy
nước Tân Thành Bình lên 10m3/h, đạt 30m3/h, đảm bảo cấp nước ổn định 24/24h
đáp ứng nhu cầu sử dụng cho 753 hộ trên địa bàn. Trong năm 2021, Trung tâm
Nước sạch & VSMTNT có kế hoạch tiếp tục nâng công suất nhà máy nước Tân
Thành Bình lên thêm 10m3/h, đạt 40 m3/h để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch
ngày càng cao của người dân.
3. Cử tri xã Vang Quới Tây, huyện Bình Đại: Đề nghị tỉnh xem xét nâng
cấp mặt đê sông Tiền vì xe tải lưu thông trên đê làm cho mặt đê xuống cấp.
Qua ý kiến phản ánh của cử tri và kiến nghị của Thường trực Hội đồng
nhân dân tỉnh, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính đề
xuất, tham mưu cân đối nguồn vốn để triển khai thực hiện.
4. Cử tri xã Quới Sơn, huyện Châu Thành: Phản ánh Cống Vàm Xếp
thuộc Dự án thủy lợi Bắc Bến Tre thi công làm thay đổi dòng chảy, gây sạt lở
đất của hộ dân trong khu vực, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo đơn vị thi công phối
hợp địa phương có giải pháp khắc phục để người dân an tâm sinh sống và sản
xuất.
Qua ý kiến phản ánh của cử tri và kiến nghị của Thường trực Hội đồng
nhân dân tỉnh, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có
văn bản đề nghị chủ đầu tư là Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Thủy lợi 10 (trực
thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT) sớm tiến hành khảo sát tác động của dòng chảy
để xây dựng phương án khắc phục.
5. Cử tri xã Quới Thành, huyện Châu Thành: Phản ánh dự án Cống
3A, Cống Rạch Heo thuộc ấp Phú Thuận, xã Quới Thành đã hoàn tất việc khảo
sát, lấy ý kiến người dân nhưng chậm triển khai thực hiện làm ảnh hưởng đến
hoạt động sản xuất của bà con, đề nghị UBND tỉnh giải trình nguyên nhân chậm
triển khai và khi nào sẽ triển khai để cử tri được rõ.
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Qua ý kiến phản ánh của cử tri và kiến nghị của Thường trực Hội đồng
nhân dân tỉnh, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính đề
xuất, tham mưu cân đối nguồn vốn để triển khai thực hiện.
6. Cử tri xã An Hòa Tây và An Ngãi Tây huyện Ba Tri: Phản ánh hiện
nay, tuyến đường đê An Quý đoạn từ Cống Giồng Quý, xã An Hòa Tây đi Vàm
Ba Tri và tuyến đường đê 418 (An Ngãi Tây-Tân Hưng) bị xuống cấp, người dân
tham gia giao thông gặp nhiều khó khăn, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức
năng có kế hoạch khảo sát nâng cấp các tuyến đường nêu trên để thuận tiện cho
người dân trong việc đi lại và vận chuyển hàng hóa.
Qua ý kiến phản ánh của cử tri và kiến nghị của Thường trực Hội đồng
nhân dân tỉnh, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với
Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi, UBND huyện Ba Tri và
UBND xã An Hòa Tây, An Ngãi Tây tiến hành khảo sát để đề xuất phương án
phù hợp.
7. Cử tri xã Tân Hưng, huyện Ba Tri: Đề nghị tỉnh sớm hỗ trợ kinh phí
cho nông dân theo Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 03/8/2016 của
UBND tỉnh về việc ban hành quy định chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn
nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020.
Qua ý kiến phản ánh của cử tri và kiến nghị của Thường trực Hội đồng
nhân dân tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà
soát lại việc tổ chức thực hiện chính sách theo Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg
ngày 04 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng
cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020 và Quyết định số
34/2016/QĐ-UBND ngày 03/08/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định
chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Bến Tre
giai đoạn 2016-2020. Kết quả rà soát: việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ
gặp nhiều khó khăn, do trên địa bàn tỉnh không có cơ sở đáp ứng đầy đủ các yêu
cầu theo quy định của Trung ương.
Ngày 03/08/2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có báo cáo
về thực trạng và những khó khăn của tỉnh trong việc triển khai thực hiện chính
sách này với Cục Chăn nuôi. Qua đó, Cục Chăn nuôi đã ghi nhận những khó
khăn trong quá trình thực hiện tại địa phương, đồng thời trong thời gian tới Cục
Chăn nuôi sẽ tham mưu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Chính phủ
những nội dung sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế nhằm bảo đảm tính khả
thi. Vì vậy, từ nay đến cuối năm 2020 chính sách này chưa thực hiện được.
UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục theo dõi và
tham mưu thực hiện triển khai kịp thời khi Trung ương ban hành quy định mới
hoặc có những điều chỉnh sửa đổi, bổ sung chính sách cho phù hợp.

4

8. Cử tri xã Cẩm Sơn, huyện Mỏ Cày Nam: Phản ánh hoạt động khai
thác cát thời gian qua đã làm sạt lở nghiêm trọng ven sông Cổ Chiên, đề nghị
UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng khảo sát và có giải pháp giải quyết tình
trạng này để người dân yên tâm sinh sống và sản xuất.
Qua ý kiến phản ánh của cử tri và kiến nghị của Thường trực Hội đồng
nhân dân tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở ngành, Công an tỉnh, chính quyền
địa phương tăng cường công tác tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi khai thác cát
trái phép, kể cả xử lý trách nhiệm Chủ tịch UBND xã nếu để xảy ra tình trạng
khai thác cát trái phép trên địa bàn mình quản lý (Thông báo số 126/TB-UBND
ngày 10/8/2020 thông báo kết luận chỉ đạo của ông Nguyễn Hữu Lập - Phó Chủ
tịch UBND tỉnh tại Hội nghị sơ kết công tác quản lý khoáng sản 6 tháng đầu năm
2020). Cho đến thời điểm hiện nay, ngành Công an cũng đang tiến hành tuần tra
xuyên suốt trên các tuyến sông của tỉnh, trong đó có khu vực xã Cẩm Sơn, huyện
Mỏ Cày Nam. Đồng thời, UBND tỉnh đã chấp thuận và cho chủ trương giao
Công an tỉnh đề xuất kinh phí, xây dựng khu vực tạm giữ phương tiện đường
thủy vi phạm tại 04 điểm: Bến phà Hàm Luông (phía xã Thanh Tân), bến phà
Tân Phú, bến phà Tam Hiệp theo Công văn số 4604/UBND-NC ngày 02/10/2018
của UBND tỉnh và nơi tạm giữ tang vật vi phạm trên phần diện tích 3.000m 2 đất,
thửa số 782, tờ bản đồ số 13, xã Mỹ Thạnh An, thành phố Bến Tre theo Công
văn số 4443/UBND-KT ngày 24/9/2018 của UBND tỉnh.
Về quy trình, thủ tục cấp phép mỏ cát Cẩm Sơn: UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở
Tài nguyên và Môi trường hoàn tất các thủ tục đánh giá tác động môi trường, thủ
tục cấp phép khai thác khu vực mỏ Cẩm Sơn theo quy định. Bên cạnh đó, Lãnh
đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với chính quyền địa phương, đơn vị
tư vấn, chủ đầu tư đã có buổi báo cáo làm rõ các vấn đề liên quan đến bảo vệ môi
trường trong khai thác cát. Hiện nay, Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Thương mại - Vận tải Trung Hiếu Phát là đơn vị trúng đấu giá quyền khai thác
khoáng sản tại khu vực mỏ Cẩm Sơn, đã được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo
đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 1309/QĐ- UBND ngày
08/6/2020 và cấp giấy phép khai thác (Giấy phép số 2498/GP- UBND ngày
02/10/2020) với công suất khai thác 180.000m3/năm, thời hạn khai thác 02 năm,
thời gian khai thác trong ngày từ 7 giờ đến 17 giờ, phương tiện khai thác 01 cần
xáng cạp, khu vực khai thác cách bờ tối thiểu 200 mét. Tuy nhiên, hiện nay đơn
vị chưa triển khai hoạt động khai thác tại mỏ do phải hoàn chỉnh các thủ tục như
thả phao xác định khu vực mỏ, đóng tiền ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường,
đăng ký phương tiện khai thác, lắp đặt camera hành trình, công bố khu vực khai
thác tại nơi thực hiện dự án…
Vì vậy, nhằm đảm bảo nhu cầu vật liệu san lấp phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đồng thời hạn chế việc khai thác cát trái phép tại khu vực xã Cẩm Sơn,
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UBND tỉnh đã yêu cầu UBND xã Cẩm Sơn tăng cường vận động thuyết phục
người dân trong khu vực mỏ cát thực hiện chủ trương của tỉnh trong việc phát
triển kinh tế địa phương.
9. Cử tri xã Tiên Long, huyện Châu Thành: đề nghị UBND tỉnh cho địa
phương giữ lại nguồn kinh phí thu được từ việc cho doanh nghiệp thuê đất cồn
Cát Tiên để phục vụ xây dựng nông thôn mới ở địa phương; thu hồi một phần
diện tích đất cho Công ty TNHH chế biến thủy sản Hùng Vương thuê tại ấp Tiên
Lợi, xã Tiên Long vì Công ty này sử dụng không hiệu quả, xem xét cho các
doanh nghiệp khác thuê để tránh lãng phí.
Qua ý kiến phản ánh của cử tri và kiến nghị của Thường trực Hội đồng
nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã rà soát hồ sơ địa chính, Công ty
cổ phần nuôi trồng thủy sản Hùng Vương Miền Tây đang quản lý sử dụng diện
tích 28.536,4m2 đất, thửa số 1375, tờ bản đồ số 4, xã Tiên Long, được cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất số T02569 ngày 15/12/2008 và diện tích
48.944,3m2 đất, thửa số 1376, tờ bản đồ số 4, xã Tiên Long, được cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất số T02570 ngày 10/12/2008. Năm 2020, Sở Tài
nguyên và Môi trường có kế hoạch kiểm tra việc sử dụng đất của các tổ chức
được Nhà nước giao đất, cho thuê đất và Sở có kế hoạch kiểm tra việc sử dụng
đất của Công ty cổ phần nuôi trồng thủy sản Hùng Vương Miền Tây vào đầu
năm, tuy nhiên do tình hình dịch covid-19 nên kế hoạch kiểm tra sẽ được thực
hiện vào cuối năm (trong tháng 12/2020) và sau khi kiểm tra, UBND tỉnh sẽ chỉ
đạo ngành chức năng có báo cáo kết quả cụ thể đến cử tri và Thường trực Hội
đồng nhân dân theo dõi.
10. Cử tri xã Hương Mỹ, huyện Mỏ Cày Nam: Kiến nghị Ủy ban nhân

dân tỉnh (UBND tỉnh) quan tâm có ý kiến với chủ đầu tư, đơn vị thi công giải
quyết thiệt hại do việc thi công cầu Hương Mỹ làm hư hỏng nhà cửa các hộ
dân xung quanh (hiện nay còn 6 hộ chưa chịu nhận tiền hỗ trợ vì cho rằng số
tiền hỗ trợ thấp).
Công trình cầu Hương Mỹ trên Quốc lộ 57 do Ban Quản lý dự án 6 (Ban
QLDA 6) làm chủ đầu tư. Trong quá trình thi công, công trình đã làm ảnh hưởng
và gây nứt nhà ở của 13 hộ dân. Qua làm việc, có 07 hộ đã đồng ý nhận tiền hỗ
trợ, 06 hộ không đồng ý mức hỗ trợ bồi thường (số tiền các hộ dân đề nghị bồi
thường chênh lệch cao so với giá trị hỗ trợ được đơn vị bảo hiểm tính toán). Chủ
đầu tư đã thuê đơn vị thẩm định giá độc lập là Trung tâm Tư vấn và Kiểm định
xây dựng Bến Tre để xác định giá bồi thường. Theo báo cáo của Trung tâm Tư
vấn và Kiểm định xây dựng Bến Tre thì đến nay đã có 01 hộ dân đồng tình với
giá đền bù (hộ Lưu Thị Tuyết Hoa), còn lại 05 hộ dân vẫn không đồng tình vì
cho rằng giá bồi thường chưa thỏa đáng.
Để giải quyết vấn đề trên, UBND tỉnh đã có Công văn số 2239/UBND-
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TCĐT ngày 08/5/2020 giao Sở Xây dựng chỉ đạo Trung tâm Tư vấn và Kiểm
định xây dựng Bến Tre kiểm tra, giám định để làm cơ sở giải quyết khiếu nại.
Trên cơ sở đó, Trung tâm Tư vấn và Kiểm định xây dựng Bến Tre đã thực hiện
và có Báo cáo kết quả khảo sát, kiểm định mức độ thiệt hại lập dự toán chi phí khắc
phục. Trường hợp các bên tiếp tục không thống nhất được giá bồi thường hỗ trợ
thì kiến nghị đưa ra toà án giải quyết theo Công văn số 474/VPUBND-TCĐT
ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh.
11. Cử tri xã An Điền, huyện Thạnh Phú: Phản ánh cầu An Điền trên

tuyến Huyện lộ 29 đến trung tâm xã An Điền có tải trọng 01 tấn nên hạn chế cho
việc lưu thông vận chuyển hàng hóa, cũng như độ thông thuyền không dám bao
lưu thông đường thủy. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng nghiên
cứu sớm có kế hoạch nâng cấp cầu An Điền.
Cầu An Điền đã được Sở Giao thông vận tải lập kế hoạch sửa chữa với dự
toán khoảng 7 tỷ đồng từ nguồn vốn kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ. Công
trình nêu trên đã hoàn thành và thông xe vào tháng 5/2020 với tải trọng khai thác
là 8 tấn. UBND tỉnh thông tin đến cử tri và Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh
theo dõi.
12. Cử tri xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri phản ánh: Bà Phạm Thị Ngọc
Diễm, sinh năm 1992, ngụ ấp Thạnh Ninh, xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri, mắc
bệnh chậm phát triển, bị ông Nguyễn Thái Hồng, sinh năm 1983, ngụ ấp Thạnh
Bình, xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri hiếp dâm vào ngày 30/10/2018 nhưng đến nay
vẫn chưa được xử lý. Đề nghị cơ quan chức năng sớm làm rõ và xử lý nghiêm
hành vi hiếp dâm đối với ông Nguyễn Thái Hồng.
Ngày 30/10/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ba Tri tiếp
nhận tố cáo của ông Phạm Văn Thọ, sinh năm 1958, đăng ký thường trú tại ấp
Thạnh Ninh, xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri, nghi vấn ông Nguyễn Thái Hồng có
hành vi hiếp dâm con gái của ông là bà Phạm Thị Ngọc Diễm. Công an huyện Ba
Tri đã phân công Điều tra viên điều tra, xác minh, đồng thời trưng cầu giám định
các vấn đề có liên quan; đến ngày 20/9/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an
huyện Ba Tri ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Hiếp dâm” (quy định tại
Điều 141 Bộ luật Hình sự), kết quả điều tra: ông Nguyễn Thái Hồng không thừa
nhận có hành vi giao cấu với bà Phạm Thị Ngọc Diễm; ngoài chứng cứ chứng
minh ông Hồng và bà Diễm có mặt trong phòng ngủ của gia đình ông Thọ vào
ngày 30/10/2018 và lời khai tố giác của gia đình bị hại, không có chứng cứ trực
tiếp cũng như chứng cứ vật chất khác chứng minh ông Hồng có hành vi giao cấu
với bà Diễm, nên chưa đủ căn cứ khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Thái Hồng
về tội “Hiếp dâm”. Đến ngày 23/5/2020, hết thời hạn điều tra vụ án (đã gia hạn
điều tra lần thứ 2) mà chưa xác định được bị can, căn cứ điểm a Khoản 1 Điều
229 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ba Tri ra
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quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự. Hướng tới, Công an tỉnh sẽ chỉ
đạo Công an huyện Ba Tri tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khi có đầy
đủ chứng cứ sẽ phục hồi điều tra, xử lý theo đúng quy định pháp luật.
13. Cử tri xã Mỹ An, huyện Thạnh Phú: Phản ánh tình hình tệ nạn ma
túy phát sinh nhiều ở vùng nông thôn nhưng hiện nay chưa được kiểm soát chặt
chẽ; chế tài xử lý đối tượng nghiện còn chồng chéo, rườm rà, nhiều đối tượng
nghiện còn nhởn nhơ trong xã hội; đề nghị ngành chức năng có giải pháp quản lý
chặt chẽ, hạn chế tình trạng người nghiện ma túy trở thành tội phạm ở nông thôn.
Công tác phòng, chống ma túy được xác định là một trong những nhiệm
vụ trọng tâm, hàng đầu trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự. Thời gian qua,
Công an tỉnh đã tập trung tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh tăng
cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt các mặt công tác; huy
động sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân; từng bước nâng
cao tinh thần, ý thức trách nhiệm của người dân đối với công tác phòng chống
ma túy. Với vai trò là Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn
xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh
thường xuyên chỉ đạo lực lượng Công an toàn tỉnh thực hiện quyết liệt, toàn diện
các biện pháp, giải pháp công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, chú
trọng công tác rà soát, cập nhật danh sách người nghiện và người sử dụng trái
phép chất ma túy (qua theo dõi hiện nay, toàn tỉnh có 3.081 người nghiện và
người sử dụng trái phép chất ma túy ngoài cộng đồng); phối hợp các ngành, đoàn
thể và chính quyền địa phương phân công, phân cấp để quản lý, giám sát, giáo
dục; nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy; áp dụng đồng bộ các biện
pháp nghiệp vụ của Ngành chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn
các trường hợp phạm tội, vi phạm pháp luật về ma túy, góp phần đảm bảo tình
hình an ninh, trật tự, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại
địa phương.
Riêng địa bàn xã Mỹ An, huyện Thạnh Phú, 10 tháng đầu năm 2020
không phát hiện tội phạm về ma túy; lực lượng chức năng đã triệt xóa, giải tán 6
tụ điểm tệ nạn xã hội, phạt hành chính 32 đối tượng, số tiền 20.650.000 đồng
(trong đó, phạt hành chính 06 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, số tiền
4.500.000 đồng); áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã 02 trường hợp; mời gọi,
cảm hóa, giáo dục, cam kết không vi phạm pháp luật 12 trường hợp là người
nghiện, sử dụng trái phép chất ma túy.
Thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Công an tỉnh chỉ đạo lực
lượng Công an các cấp phối hợp với các ngành chức năng thực hiện các giải
pháp quản lý chặt chẽ số người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy
trên địa bàn, nhất là tại địa bàn nông thôn, không để số người nghiện có điều
kiện thực hiện hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật, cụ thể như sau:
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- Thường xuyên rà soát, bổ sung, cập nhật, thanh loại đầy đủ số lượng
người nghiện và sử dụng trái phép chất ma túy trên từng địa bàn; phân chia theo
từng nhóm đối tượng (nhóm đối tượng là người nghiện lâu năm, cầm đầu các
băng, nhóm; nhóm đối tượng là người nghiện ma túy có biểu hiện loạn thần,
hoan tưởng, “ngáo đá”, nhóm đối tượng mới nghiện ma túy; nhóm đối tượng là
người sử dụng trái phép chất ma túy,...) để có biện pháp đấu tranh, xử lý, can
thiệp, trợ giúp phù hợp.
- Thường xuyên phối hợp chính quyền địa phương và cơ sở tiến hành
mời gọi, giáo dục, răn đe, cảm hóa người nghiện và người sử dụng trái phép chất
ma túy, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp
vi phạm. Tăng cường công tác lập hồ sơ đưa người nghiện áp dụng biện pháp
giáo dục tại xã, phường, thị trấn, cai nghiện bắt buộc theo quy định. Đẩy mạnh
công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy; huy động sự
tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các ngành, đoàn thể và toàn dân
trong công tác phòng, chống ma túy, tập trung vận động người nghiện, gia đình
có người nghiện tham gia cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng; cai nghiện
ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện bắt buộc và Chương trình điều trị nghiện
các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone; phối hợp thực hiện
tốt công tác nhận lãnh, cảm hóa, giáo dục người nghiện và người sử dụng trái
phép chất ma túy, người sau cai nghiện, người đang tham gia cai nghiện ma túy
tại gia đình, cộng đồng, tập trung hỗ trợ tạo việc làm, giúp họ ổn định cuộc sống,
tránh tái nghiện, tái phạm.
- Lực lượng Công an nắm, quản lý chặt địa bàn, hệ loại đối tượng trọng
điểm về ma túy; tổ chức các đợt cao điểm truy quét, tấn công trấn áp mạnh tội
phạm, tệ nạn ma túy; tổ chức tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn, khu vực
phức tạp, trọng điểm về ma túy; tập trung đấu tranh, triệt xóa các điểm, tụ điểm,
đường dây, đối tượng tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sử dụng và tổ chức sử dụng
trái phép các chất ma túy, không để hình thành “điểm nóng”, lôi kéo nhiều người
tham gia, gây bức xúc trong nhân dân. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý
nhân hộ khẩu, quản lý cư trú, nhất là số đối tượng là người nghiện từ các địa
phương khác đến hoạt động, câu móc với người nghiện ma túy tại địa phương để
hoạt động phạm tội, vi phạm pháp luật. Phối hợp các Đoàn liên ngành 178 - 814
tăng cường kiểm tra, phúc tra, xử lý kịp thời các trường hợp đối tượng lợi dụng
các cơ sở đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự để phạm tội, vi
phạm pháp luật về ma túy.
- Tiếp tục rà soát, tập hợp những chồng chéo, khó khăn, vướng mắc trong
công tác phòng, chống ma túy hiện nay, nhất là trong công tác cai nghiện và
quản lý sau cai nghiện; kiến nghị, đề xuất các bộ, ngành chức năng Trung ương
sớm hướng dẫn, sửa đổi, tháo gỡ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng,
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chống ma túy tại địa phương.
Trên đây là báo cáo kết quả giải quyết 13 kiến nghị của cử tri trước và sau
Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân, khóa IX, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Báo cáo này thay thế Báo
cáo số 505/BC-UBND ngày 16/11/2020 của UBND tỉnh./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Chánh, các PCVP.UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành: NN&PTNT, GT&VT,
TN&MT, Xây dựng, Công an tỉnh;
- Phòng: TH, TCĐT, KT, NC;
- Cổng TTĐT;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Đức

