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BÁO CÁO
Về việc giải trình ý kiến, kiến nghị
của cử tri trước Kỳ họp thứ 19-HĐND tỉnh, khóa IX
Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh
Căn cứ Báo cáo số 771/BC-HĐND ngày 26/11/2020 của Hội đồng nhân
dân tỉnh về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 19, 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 Mỹ Hưng, xã Tân Phong, huyện Thạnh Phú đề nghị Trung
ương nên có chế độ cho người thờ cúng bà mẹ Việt Nam anh hùng.
Bà mẹ Việt Nam anh hùng là thân nhân liệt sĩ, theo đó khi Bà mẹ Việt
Nam anh hùng còn sống được hưởng đầy đủ các chế độ ưu đãi đối với thân nhân
liệt sĩ và được hưởng ưu đãi đối với danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt
Nam anh hùng”. Khi “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” từ trần thì thân nhân được
hưởng trợ cấp mai táng phí và trợ cấp một lần. Hiện nay, việc xây dựng chính
sách ưu đãi đối với “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” đã được đặt trong mặt bằng
chung với các đối tượng khác trong Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách
mạng, cân đối theo mức độ tham gia, đóng góp và hy sinh, cũng như phù hợp với
điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước.
2. Cử tri huyện Giồng Trôm đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị
Trung ương giảm độ tuổi hưởng chính sách người cao tuổi từ 80 xuống còn 75
và nâng mức hỗ trợ cho người cao tuổi.
Căn cứ Luật Người cao tuổi và Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21
tháng 10 năm 2013 của Chính phủ, quy định đối tượng được hưởng chính sách
bảo trợ xã hội, gồm: “(1) Người cao tuổi thuộc hộ gia đình nghèo 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; (2)
Người từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc trường hợp quy định trên mà không có
lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng trợ cấp xã hội hằng tháng).
Những nội dung thuộc lĩnh vực cử tri kiến nghị, Bộ Lao động - Thương
binh và Xã hội đã có văn bản trả lời tại Công văn số 215/BLĐTBXH-VP ngày
11 tháng 11 năm 2019 về việc trả lời cử tri trước kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa
XIV và Công văn số 79/BLĐTBXH - VP ngày 6 tháng 01 năm 2020 về việc trả
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lời cử tri trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV. Hiện tại Bộ Lao động - Thương
binh và Xã hội đã tham mưu trình Chính phủ dự thảo Nghị định thay thế Nghị
định 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ, quy định đối tượng được hưởng chính
sách bảo trợ xã hội, trong đó có nội dung về độ tuổi và nâng mức trợ cấp hàng
tháng cho người cao tuổi. Trong thời gian tới, khi Chính phủ ban hành Nghị định
mới, tỉnh sẽ triển khai và thông báo rộng rãi để cử tri được biết.
3. Cử tri xã An Bình Tây, thị trấn Ba Tri đề nghị UBND tỉnh kiến nghị
Trung ương xem xét nâng chế độ trợ cấp cho người có công với cách mạng, hiện
tại mức trợ cấp còn thấp.
Trong điều kiện kinh tế - xã hội hiện nay, mặc dù ngân sách Nhà nước
còn nhiều khó khăn, nhưng Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, chú trọng tới công
tác đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ các đối tượng người có công với cách mạng,
người yếu thế, những trường hợp còn nhiều khó khăn góp phần ổn định đời sống.
Bên cạnh trợ cấp hàng tháng, Nhà nước còn có các chính sách ưu đãi khác như
chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, học văn hóa, học nghề, việc làm, trợ
giúp pháp lý…Qua kiến nghị của cử tri, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
đã có văn bản số 3767/LĐTBXH-VP ngày 25 tháng 9 năm 2020 phúc đáp cho
Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre; theo đó, Bộ Lao động - Thương
binh và Xã hội tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các cơ quan có thẩm quyền xem xét,
điều chỉnh mức trợ cấp cho các đối tượng chính sách vào thời điểm thích hợp.
4. Cử tri Nguyễn Châu Sơn, khu phố 3, Phường 5,thành phố Bến Tre kiến
nghị UBND tỉnh kiến nghị Trung ương cần rà soát lại các chính sách dành cho xã
bãi ngang (việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho toàn bộ người dân xã bãi ngang, trong
khi những người có điều kiện cũng được hưởng chế độ miễn phí 100% bảo hiểm y
tế, như vậy không công bằng cho những người có điều kiện khó khăn).
Việc cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người dân thuộc diện xã bãi
ngang trên địa bàn tỉnh thực hiện theo Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày
25/01/2017 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 người dân có hộ khẩu tại xã bãi ngang đều được Nhà nước hỗ trợ 100% thẻ
BHYT đến hết năm 2020. Qua ý kiến của cử tri, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo BHXH
tỉnh phối hợp với các ngành có liên quan nghiên cứu, kiến nghị đến cơ quan cấp
trên xem xét, điều chỉnh cho phù hợp đối với chế độ BHYT áp dụng tại các xã
bãi ngang.
B. Những nội dung liên quan đến UBND tỉnh và các sở, ngành tỉnh
1. Đối với dự thảo Nghị quyết quy định khu vực không được phép chăn
nuôi và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được
phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bến Tre, cử tri thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ
Lách kiến nghị nên bổ sung đối tượng áp dụng là các hộ kinh doanh chim cảnh
vì gây mùi hôi ảnh hưởng môi trường. Cùng góp ý cho dự thảo Nghị quyết này,
cử tri xã Mỹ Hưng và xã Tân Phong, huyện Thạnh Phú cho rằng việc cho phép
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hoặc cấm chăn nuôi một số loài động vật hoang dã như chim yến thì khi triển
khai thực hiện phải đảm bảo tính khả thi, nghiêm túc, công bằng, tránh trường
hợp nơi này được nuôi, nơi khác lại không, dẫn đến sự so bì trong nhân dân.
- Đối với cử tri thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách kiến nghị nên bổ sung
đối tượng áp dụng là các hộ kinh doanh chim cảnh vì gây mùi hôi ảnh hưởng
môi trường: Tại Khoản 2 Điều 1 dự thảo Nghị quyết quy định về đối tượng áp
dụng là: “Tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động chăn nuôi; trừ nuôi động vật
làm cảnh, nuôi động vật trong phòng thí nghiệm mà không gây ô nhiễm môi
trường”. Do đó, những hộ kinh doanh chim cảnh thuộc đối tượng áp dụng của
Nghị quyết; đồng thời những hộ kinh doanh chim cảnh phải di dời đến khu vực
được phép chăn nuôi, trường hợp không di dời đến khu vực được phép chăn nuôi
thì bắt buộc phải dừng hoạt động.
- Đối với kiến nghị của cử tri xã Mỹ Hưng và xã Tân Phong, huyện
Thạnh Phú cho rằng việc cho phép hoặc cấm chăn nuôi một số loài động vật
hoang dã như chim yến thì khi triển khai thực hiện phải đảm bảo tính khả thi,
nghiêm túc, công bằng, tránh trường hợp nơi này được nuôi, nơi khác lại không,
dẫn đến sự so bì trong nhân dân: Vùng nuôi chim yến và khu vực không được
phép nuôi chim yến được quy định cụ thể trong dự thảo Nghị quyết. Sau khi nghị
quyết được ban hành, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, các ngành, địa phương tổ chức thực hiện nghiêm, đảm bảo công khai, công
bằng. Đối với các quy định về nuôi chim yến được quy định cụ thể trong Luật
chăn nuôi và các văn bản hướng dẫn thi hành.
2. Cử tri thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách; xã Tiên Thủy, xã Quới
Thành, huyện Châu Thành đề nghị tỉnh cho biết chính sách hỗ trợ cho người dân
bị thiệt hại do hạn mặn có hay không, nếu có thì khi nào hỗ trợ, người dân đang
rất mong đợi. Cùng nội dung trên, cử tri xã Phú Mỹ, huyện Mỏ Cày Bắc phản
ánh việc thiệt hại do hạn mặn đối với cây trồng, vật nuôi thời gian qua đã được
ngành chức năng thống kê, rà soát, lập danh sách nhưng đến nay người dân vẫn
chưa nhận được hỗ trợ. Đối với những trường hợp sử dụng đất sai mục đích thì
có được hỗ trợ thiệt hại do hạn mặn hay không? Cử tri huyện Giồng Trôm đề
nghị tỉnh có chính sách hỗ trợ nông dân bị thiệt hại sau hạn mặn, khảo sát xem
xét và định hướng cho nông dân nên trồng cây gì, nuôi con gì phù hợp với tình
hình hạn mặn của từng vùng, địa phương. Cử tri xã Mỹ Hưng, xã Tân Phong,
huyện Thạnh Phú phản ánh: Vừa qua người nông dân có được hướng dẫn khai
báo cây dừa bị thiệt hại do nước mặn, nắng hạn mà giảm số lượng, chất lượng
của trái dừa, dẫn đến giảm thu nhập từ cây dừa nhưng khai báo rồi thì đến nay
không thấy được cấp có thẩm quyền ban hành chính sách gì hỗ trợ người trồng
dừa. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh nên có tổng hợp kết quả khảo sát về vấn đề
này và có chỉ đạo cơ quan hữu quan trả lời cho dân biết rằng có hay không có
chính sách hỗ trợ này. Cử tri xã Tân Hội, xã An Thạnh, xã Cẩm Sơn, xã Bình
Khánh, huyện Mỏ Cày Nam cũng kiến nghị tỉnh có chính sách hỗ trợ thiệt hại
hạn mặn trên cây dừa.
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- Về hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất sau hạn mặn: UBND tỉnh đã phê
duyệt kinh phí hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại
do hạn mặn mùa khô năm 2019-2020 cho các huyện, thành phố là 38.469.783.000
đồng; nguồn kinh phí đã được phân bổ về các huyện, thành phố và các xã đang
thực hiện thủ tục để hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại. Đối với các loại cây trồng
ngoài quy hoạch sản xuất như trồng trên đất lúa kém hiệu quả (như dừa, mít....)
không đủ điều kiện để được hỗ trợ khôi phục sản xuất.
- Đối với cây dừa: Trong đợt hạn mặn vừa qua, người trồng dừa gặp
nhiều khó khăn do năng suất, chất lượng bị giảm, từ đó làm giảm sút thu nhập.
Song do cây dừa không đủ điều kiện để được hỗ trợ khôi phục sản xuất sau hạn
mặn theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP, nên UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành chức
năng nghiên cứu các giải pháp về hỗ trợ phân bón để người dân chăm sóc, khôi
phục vườn dừa. Đồng thời, UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành chức năng tham mưu
văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, hỗ trợ kinh phí để tỉnh thực
hiện chính sách hỗ trợ phân bón chăm sóc, khôi phục vườn dừa sau hạn mặn.
3. Cử tri xã Tân Hưng, An Ngãi Tây, An Hiệp, huyện Ba Tri phản ánh:
Để chủ động khắc phục hạn mặn phục vụ cho sản xuất, thời gian qua tỉnh đã đầu
tư nhiều công trình thủy lợi, nhưng các công trình này chưa thật sự đồng bộ:
cống này làm nhưng cống kia không làm; khi làm cống kia thì cống này lại bị hư.
Trên địa bàn huyện Ba Tri: các cống ngăn mặn trên tuyến lộ 12, cống Sơn Đốc 2
đều đang xuống cấp. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho rà soát toàn tỉnh và có
kế hoạch hợp lý, thực hiện đồng bộ sớm phát huy tác dụng, hạn chế thất thoát,
lãng phí.
UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của cử tri xã Tân Hưng, An Ngãi Tây, An Hiệp
huyện Ba Tri. Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn, Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi chủ
trì, phối hợp với UBND huyện Ba Tri và các đơn vị có liên quan tiến hành khảo
sát, rà soát toàn tỉnh và có kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện.
4. Cử tri xã Phú Thuận, huyện Bình Đại đề nghị tỉnh xem xét mở kênh nội
đồng ở phía Đông giáp ranh khu công nghiệp Phú Thuận (từ Quốc lộ 57B đến
sông Cửa Đại) để tưới tiêu, phục vụ sản xuất và sinh hoạt của dân ở khu vực
này.
UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của cử tri. Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ
đạo các ngành chức năng phối hợp với UBND huyện Bình Đại tiến hành khảo
sát và đề xuất phương án phù hợp.
5. Cử tri xã Mỹ Hưng, xã Tân Phong, huyện Thạnh Phú đối với việc nuôi
tôm ngoài vùng quy hoạch, đề nghị cho biết chính quyền có biện pháp gì để đảm
bảo giữ vững quy hoạch, còn nếu không quản lý được thì cũng nên mạnh dạn
điều chỉnh quy hoạch, nếu cứ để thả nổi như hiện nay sẽ dễ tác động lây lan đến
việc người dân không tuân thủ quy hoạch ở các ngành, lĩnh vực khác.
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Vấn đề nuôi tôm ngoài vùng quy hoạch (trước đây), hay nuôi tôm biển
trong vùng ngọt hóa thời gian qua luôn được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo quyết
liệt, nhiều địa phương đã thực hiện khá tốt, nhưng cũng có địa phương thực hiện
chưa tốt, nguyên nhân do các văn bản xử lý vi phạm lĩnh vực này còn hạn chế.
Từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực cho đến nay, thì các quy hoạch về lĩnh vực
nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh đã hết hiệu lực. Hiện nay, hoạt động quản lý
nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh được tích hợp theo quy hoạch, kế hoạch sử
dụng đất của tỉnh (sau này thêm quy hoạch Vùng tỉnh). Đối với các hộ nuôi trồng
thủy sản thì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải là đất nuôi trồng thủy sản
mới đúng quy định hiện hành; trường hợp các hộ được cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất là đất lúa, đất muối,... mà nuôi trồng thủy sản là vi phạm về
sử dụng đất sai mục đích và sẽ bị xử phạt từ 120 triệu - 250 triệu nếu diện tích
đất chuyển mục đích trái phép từ 03 héc ta trở lên.
Ngoài ra, theo Quyết định số 50/2018/QĐ-TTg ngày 13/12/2018 của Thủ
tướng Chính phủ thì tôm sú, tôm thẻ chân trắng là đối tượng nuôi chủ lực quốc
gia, vì vậy khi thả nuôi các đối tượng này đều phải thực hiện đăng ký và được cơ
quan có thẩm quyền cấp phép. Nếu không đăng ký theo quy định thì sẽ bị xử
phạt vi phạm hành chính theo Điểm 1, Điều 17, Nghị định số 42/2019/NĐ-CP
ngày 16/5/2019; phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng. Bên cạnh
đó, thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ về
đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP của Chính phủ; UBND tỉnh đã chỉ
đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng đề án “chuyển đổi mục
đích sử dụng đất từ đất trồng lúa ở vùng cửa sông, ven biển sang nuôi trồng thủy
sản nhằm thích ứng với xâm nhập mặn gia tăng ở địa phương”. Đề án đã được tổ
chức lấy ý kiến địa phương và cộng đồng để làm cơ sở ban hành năm 2021 nhằm
tạo điều kiện phát triển kinh tế cho người dân ở một số vùng trồng lúa bị nhiễm
mặn.
6. Cử tri xã Mỹ Hưng, xã Tân Phong, huyện Thạnh Phú phản ánh tình
trạng buôn bán vật tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả mà người tiêu dùng
không thể phân biệt được hàng thật hay giả. Đề nghị ngành chức năng có biện
pháp hữu hiệu để bảo vệ người tiêu dùng.
UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT tăng cường
công tác quản lý và thường xuyên thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi
phạm đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh
nhằm hạn chế tối đa tình trạng gian lận thương mại, bảo vệ sản xuất và quyền lợi
người tiêu dùng. Trong năm 2020, do tình hình dịch bệnh Covid 19 nên Ngành
Nông nghiệp và PTNT chỉ triển khai thực hiện 01 cuộc thanh tra diện rộng trên
lĩnh vực bảo vệ thực vật, tiến hành thu 100 mẫu phân bón và 40 mẫu thuốc. Qua
phân tích, không phát hiện trường hợp phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả mà
chủ yếu là sai nhãn mác, chất lượng kém.
Trong năm 2021, UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng tiếp tục tăng
cường công tác quản lý và thực hiện thanh, kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối
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với các cơ sở sản xuất kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn
tỉnh. Ngoài ra, khi người dân phát hiện các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu sản xuất,
kinh doanh vật tư nông nghiệp giả, kém chất lượng thì báo cáo ngay cho UBND
xã gần nhất hoặc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật, số điện thoại
02753.825215 hoặc 0913.825.356 để kiểm tra và xử lý theo quy định.
7. Cử tri thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách kiến nghị tỉnh tranh thủ
Trung ương hỗ trợ dự án xây dựng kè chống sạt lở kênh Chợ Lách.
UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của cử tri. Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ
chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với UBND huyện Chợ Lách tiến hành
khảo sát và đề xuất phương án phù hợp.
8. Cử tri huyện Giồng Trôm đề nghị đẩy nhanh tiến độ các công trình
ngăn mặn trong thời gian sớm nhất để người dân an tâm phát triển kinh tế.
Hiện nay, Ban quản lý Dự án Đầu tư các công trình nông nghiệp và phát
triển nông thôn đang triển khai Dự án đầu tư xây dựng công trình ngăn mặn lưu
vực cống Thủ Cửu (huyện Giồng Trôm), dự kiến hoàn thành trong năm 2020;
đối với Cống Thủ Cửu và tuyến đê từ cống Sơn Đốc 2 đến cống Cái Mít dài 7,6
km dự kiến thi công hoàn thành trong năm 2021.
9. Cử tri xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc phản ánh chất lượng
cung cấp nước của Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vào
mùa khô nước sinh hoạt không đủ cung cấp cho người dân, nước yếu và có tình
trạng mất nước thường xuyên, đề nghị quan tâm tăng công suất nước để sắp đến
mùa khô người dân có đủ nước sinh hoạt để sử dụng.
Qua ý kiến phản ánh của cử tri xã Tân Thành Bình, UBND tỉnh tiếp tục
chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Trung tâm Nước sạch &
VSMTNT) triển khai thực hiện các giải pháp nhằm bảo đảm cung cấp đủ nước
sạch đạt chất lượng cho người dân. Trong mùa khô năm 2019-2020, do nhu cầu
sử dụng nước của người dân tăng cao nên những hộ có tuyến đường ống xa có
thể bị thiếu hụt nguồn nước cấp thường xuyên. Hiện nay, Trung tâm Nước sạch
& VSMTNT đã hoàn thành việc nâng công suất nhà Máy nước Tân Thành Bình
lên đạt 30m3/h, đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng nước cho 792 hộ dân trên địa bàn.
Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước trong mùa khô năm 2020-2021, Trung tâm
Nước sạch & VSMTNT tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp chủ động tích cực để
cung cấp đủ nước sinh hoạt cho người dân; đồng thời, trong quý 1 năm 2021
Trung tâm sẽ nâng cấp công suất nhà máy nước Tân Thành Bình thêm 10m3/h,
đạt 40 m3/h và tiếp tục cải tạo tuyến ống cấp nước trên địa bàn xã Tân Thành
Bình bảo đảm cung cấp nước ổn định 24/24 cho các hộ dân trong khu vực.
10. Cử tri thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách: Kiến nghị Ủy ban nhân
dân tỉnh sớm hỗ trợ công nghệ xử lý rác tại bãi rác thị trấn Chợ Lách (người
dân rất bức xúc và kiến nghị từ nhiều năm nay).
Bãi xử lý rác thải tại thị trấn Chợ Lách có diện tích 0,8 ha, nằm trên địa
bàn, khu vực có nhiều hộ dân sinh sống xung quanh. Rác thải được thu gom, xử
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lý bằng cách chôn lấp một phần, phần còn lại để lộ thiên tự phân hủy không đảm
bảo về điều kiện kỹ thuật môi trường, gây ô nhiễm môi trường. Hiện tại, phần
diện tích đất trống còn lại của bãi rác không đủ để thực hiện việc chôn lấp hoặc
xây dựng hệ thống lò đốt rác đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường để xử lý rác thải
tồn đọng; đồng thời, không thể thực hiện mở rộng diện tích đất bãi rác vì nằm
trong khu vực thị trấn đông dân cư sinh sống. Vì vậy, biện pháp giải quyết triệt
để ô nhiễm bãi rác thị trấn Chợ Lách là đóng cửa bãi rác, xử lý rác thải tồn đọng.
Tuy nhiên, giải pháp đóng cửa bãi rác thị trấn Chợ Lách thì phải chuyển rác về
một địa điểm khác để xử lý, do đó cần phải có lộ trình, thời gian để xây dựng
khu xử lý rác mới (chậm nhất đến năm 2025). Trước mắt, để hạn chế ô nhiễm,
UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND huyện Chợ Lách dùng chế phẩm sinh học, thuốc
tiêu diệt ruồi, côn trùng phun xịt thường xuyên để giảm mùi hôi và phủ bạt trên
phần diện tích rác không còn sử dụng, che chắn xung quanh bãi rác; đồng thời
nhắc nhở đơn vị thực hiện việc thu gom, xử lý rác hạn chế thấp nhất ảnh hưởng
môi trường xung quanh bằng cách giảm thiểu khối lượng thu gom, vận chuyển
rác về bãi rác thị trấn Chợ Lách; phối hợp với huyện Mỏ Cày Bắc vận chuyển
một phần rác thải về huyện Mỏ Cày Bắc xử lý khi huyện Mỏ Cày Bắc hoàn
thành lò đốt rác (dự kiến trong năm 2021).
11. Cử tri xã Bình Thắng, huyện Bình Đại: Phản ánh Công ty cổ phần
xuất nhập khẩu Lâm Thủy sản Bến Tre có ký hợp đồng thuê đất của hộ dân để
thực hiện dự án nuôi tôm (khu 32 ha, 12 ha). Nhưng Công ty không thực hiện
đúng hợp đồng phương án giao lại đất cho hộ dân. Đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ
tác động Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Lâm Thủy sản Bến Tre giao lại đất
cho hộ dân đúng hợp đồng.
Hộ gia đình, cá nhân được phép ký hợp đồng cho Công ty cổ phần xuất
nhập khẩu Lâm Thủy sản Bến Tre thuê đất theo quy định tại điểm d khoản 1
Điều 179 Luật Đất đai 2013. Việc Công ty thuê đất của hộ dân là giao dịch dân
sự giữa các bên bằng hợp đồng, nếu một trong các bên không thực hiện đúng nội
dung hợp đồng thì có quyền khởi kiện, yêu cầu tòa án giải quyết theo thẩm
quyền luật định. UBND tỉnh ghi nhận ý kiến phản ánh của cử tri; đồng thời sẽ
chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Bình Đại làm việc với
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Lâm Thủy sản Bến Tre để yêu cầu Công ty xem
xét, bàn giao lại đất cho hộ dân theo nội dung hợp đồng mà các bên đã ký kết.
12. Cử tri xã Phước Ngãi, Tân Xuân, Phú Lễ, huyện Ba Tri kiến nghị
ngành điện thực hiện đúng theo thời gian thông báo tạm ngưng cung cấp điện.
Thời gian qua có tình trạng thời gian cung cấp điện lại cho người dân chậm trễ
không đúng với thời gian đã thông báo, gây bức xúc cho người dân.
Trong năm 2020, Điện lực tỉnh triển khai đầu tư, cải tạo lưới điện nhằm
nâng cao năng lực cấp điện trên địa bàn huyện Ba Tri, trong đó có tuyến đường
dây 473 Ba Tri cấp điện khu vực xã Phước Ngãi, Tân Xuân, Phú Lễ huyện Ba
Tri. Trong quá trình thi công, đơn vị quản lý vận hành luôn theo dõi sát tiến độ
để đảm bảo thời gian trả điện. Tuy nhiên, do phát sinh sự cố trong quá trình thi
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công, cần phải hoàn thiện và thực hiện công tác kiểm tra an toàn mới đóng điện.
Do đó, có kéo dài thêm thời gian mất điện hơn so với thông báo. Trong thời gian
tới, Công ty Điện lực Bến Tre sẽ nghiêm túc khắc phục tình trạng này, rất mong
Quý cử tri thông cảm.
13. Cử tri xã Thạnh Ngãi, huyện Mỏ Cày Bắc: Việc thay đổi hình thức
thu tiền điện tại nhà khách hàng sang hình thức thanh toán tại Ngân hàng và các
điểm thu hộ tiền điện dẫn đến khó khăn cho bà con, nhất là những cử tri ở nông
thôn. Họ không có mở tài khoản ở Ngân hàng cũng như khó khăn trong việc đi
lại khi phải đi đến các điểm thu hộ để đóng. Đề nghị ngành điện hoặc là thực
hiện như trước đây (đến nhà khách hàng thu tiền điện) hoặc là có giải pháp để
tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc đóng tiền điện. Cử tri xã Tân
Lợi Thạnh, huyện Giồng Trôm cũng phản ánh việc đóng tiền điện qua thẻ gây
khó khăn cho người dân, nhất là những hộ già, neo đơn, đề nghị ngành điện nên
có hình thức tổ chức thu phù hợp. Cử tri xã Sơn Hòa, huyện Châu Thành cũng
phản ánh hiện nay do thay đổi phương thức thanh toán tiền điện gây khó khăn
cho các hộ không có điều kiện thanh toán.
Nhằm từng bước chuyển đổi từ thanh toán tiền mặt tại nhà khách hàng
sang thanh toán không dùng tiền mặt; từ tháng 3/2018 đến tháng 12/2020 Công
ty Điện lực Bến Tre đã triển khai mở rộng ngưng thu tiền điện tại nhà khách
hàng và vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được trả lương
qua thẻ ATM, có tài khoản tại Ngân hàng thực hiện thanh toán tiền điện bằng
hình thức điện tử. Bước đầu để tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng khi thay
đổi hình thức thanh toán tiền điện và chưa có tài khoản tại Ngân hàng, chưa sử
dụng các ứng dụng thanh toán điện tử trên thiết bị di động, Công ty Điện lực Bến
Tre đã phối hợp với các Ngân hàng và tổ chức trung gian thanh toán mở rộng số
lượng điểm thu tiền điện trên khu vực triển khai ngưng thu tiền tại nhà, nhằm hỗ
trợ cho khách hàng trong việc thanh toán tiền điện được thuận tiện và dễ dàng.
Với các hình thức sau:
a. Đối với khách hàng sử dụng điện có tài khoản tại Ngân hàng thì có rất
nhiều hình thức thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt để lựa chọn như sau:
Trích nợ tự động từ tài khoản Ngân hàng (ủy quyền cho Ngân hàng thanh toán
hộ tiền điện); thanh toán qua ATM; thanh toán qua Internet Banking, Mobile
Banking; thanh toán trực tuyến trên qua website của Trung tâm chăm sóc khách
hàng (https://cskh.evnspc.vn), hoặc website Công ty Điện lực Bến Tre
(http://pcbentre.evnspc.vn), Cổng dịch vụ công quốc gia; thanh toán qua các ví
điện tử (VNPay, Payoo, Airpay, EDong, Zalopay, Viettelpay, Momo, VNPT
Pay)
b. Đối với khách hàng sử dụng điện chưa mở tài khoản tại Ngân hàng: Để
tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng khi thay đổi hình thức thanh toán tiền
điện, khách hàng có thể thanh toán tiền mặt tại các điểm thu tiền điện như: Các
quầy giao dịch của Ngân hàng trên địa bàn; các cửa hàng điện thoại di động; các
cửa hàng Viettel; các cửa hàng tiện ích (Thế giới di động, FPT shop, điện máy

9
Long Hưng, điện máy Vip,...); các điểm thu tiền điện lưu động và cố định của
các tổ chức trung gian thanh toán. Khi giao dịch tại các điểm thu tiền này, nhân
viên các tổ chức trung gian thanh toán sẽ tư vấn, giới thiệu cho khách hàng sử
dụng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt (sử dụng đơn giản, nhanh
chóng, thanh toán được nhiều dịch vụ khác ngoài tiền điện,... và không phải mở
tài khoản Ngân hàng), đa dạng mọi hình thức thanh toán cho khách hàng chọn
lựa. Bên cạnh đó, ngành Điện lực phối hợp với địa phương thống kê các khách
hàng đang thu tiền điện tại nhà thuộc hộ gia đình neo đơn, người cao tuổi, người
khuyết tật (có xác nhận của chính quyền địa phương) để có phương án thu tiền
điện tại nhà cho các đối tượng này theo quy định.
Xác định đây là chủ trương được quy định từ Trung ương đến địa phương
áp dụng cho tất cả các ngành, lĩnh vực, UBND tỉnh mong muốn bà con cử tri
cùng đồng hành với ngành Điện để thực hiện tốt chủ trương, góp phần thúc đẩy
việc sử dụng thanh toán điện tử trong các giao dịch theo Đề án của Chính phủ.
14. Cử tri xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc phản ánh tình trạng
cấp nước của Công ty Cấp thoát nước Bến Tre thường xuyên bị yếu, không đáp
ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân.
Thời gian qua, khu vực xã Phước Mỹ Trung đã xảy ra tình trạng nước
yếu do những nguyên nhân sau: (1) Tốc độ tăng nhanh khách hàng sử dụng nước
tuy có thuận lợi cho phát triển sản xuất, nhưng cũng là thách thức làm quá tải
công suất bơm và đường ống chuyển tải; (2) Địa bàn xã Phước Mỹ Trung nằm
cuối mạng lưới, tuyến ống đi qua địa hình khu vực mương vườn dừa, bụi cây nên
khi dừa rụng hoặc do tác nhân khác gây bể ống thì khó phát hiện để sớm sửa
chữa; ngoài ra do thi công mở rộng lộ hẽm, cầu...đã gây bể ống nước trong khu
vực, làm mất áp lực nước ở một số nơi. Để khắc phục tình trạng trên, UBND tỉnh
đã chỉ đạo Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre thực hiện các giải pháp
khắc phục, cụ thể như sau: Điều chỉnh nâng áp lực bơm tại nhà máy vào ban
đêm, tăng cường công tác kiểm tra phát hiện ống rò rỉ để sửa chữa; Nâng công
suất bơm tại Trạm bơm tăng áp Hàm Luông (Công ty đã đặt mua 02 máy bơm có
công suất lớn để thay thế 02 máy bơm hiện có, đang nhập khẩu, do tình hình dịch
Covid nên dự kiến tháng 04/2021 sẽ triển khai); trong năm 2021, Công ty sẽ đầu
tư bổ sung thêm 1 tuyến ống chuyển tải uPVC-D168, chiều dài 4.200 mét dọc lề
phải ĐT 882 đoạn từ ngã 4 Xếp đến cống Tám Triều và 01 tuyến ống chuyển tải
D114, chiều dài 2.000 mét đường vào trung tâm xã Thành An để cải thiện áp lực
và lưu lượng trong khu vực này.
15. Cử tri thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách kiến nghị tỉnh quyết liệt
chỉ đạo các nhà máy nước trên toàn tỉnh phải đảm bảo cung cấp nước ngọt phục
vụ sinh hoạt trong mùa hạn mặn.
Qua tổng kết công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống hạn hán, xâm
nhập mặn mùa khô năm 2019-2020, tỉnh đã rút ra được nhiều bài học kinh
nghiệm và giải pháp về ứng phó hạn mặn nói chung và trong lĩnh vực cấp nước
sinh hoạt nói riêng. Trong đó, tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức của
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người dân, vận động mỗi hộ gia đình chủ động trữ nước ngọt để phục vụ sinh
hoạt, sản xuất trong mùa hạn mặn; nâng cao hiệu quả công tác cảnh báo, dự báo
tình hình nguồn nước, xâm nhập mặn của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, chú
trọng thực hiện dự báo sớm, dài hạn về diễn biến của xâm nhập mặn; huy động
tối đa các nguồn lực trong việc đầu tư xây dựng công trình phòng chống hạn mặn
góp phần tăng cường tích trữ nguồn nước ngọt phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho
người dân. Trong giai đoạn các công trình thủy lợi chưa được đầu tư khép kín, để
hạn chế ảnh hưởng do xâm nhập mặn đến sinh hoạt, sản xuất của người dân
trong mùa khô hàng năm, tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp công trình đập
tạm ngăn mặn, bờ bao cục bộ; từng bước nâng cấp mở rộng tuyến ống và thực
hiện giải pháp chuyển nước từ nơi có độ mặn thấp để cung cấp nước sinh hoạt
cho người dân; thực hiện tốt công tác bảo dưỡng và tăng cường vận hành các hệ
thống lọc mặn RO đã được trang bị; chuẩn bị phương án mua, vận chuyển nước
ngọt ngoài tỉnh trong giai đoạn mặn diễn biến gay gắt.
Đối với công tác cung cấp nước sạch trong mùa khô, Tỉnh ủy, UBND
tỉnh đã chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt, yêu cầu các đơn vị cấp nước trên địa
bàn tỉnh kiên quyết không được cấp nước bị nhiễm mặn cho người dân. Các đơn
vị cấp nước cũng đã phối hợp với các cơ quan đơn vị xây dựng kế hoạch cấp
nước trong mùa khô với nhiều giải pháp như đẩy nhanh tiến độ hoàn thành một
số công trình thủy lợi ngăn mặn, lắp đặt hệ thống quan trắc mặn nhằm chủ động
phương án đắp đập tạm, đầu tư các tuyến ống kết nối chia sẻ nguồn nước giữa
các nhà máy, chuẩn bị phương án vận chuyển nước thô bằng sà lan, đầu tư lắp
đặt dây chuyển sản xuất nước RO, xây dựng phương án giá nước sạch trong điều
kiện thiên tai, hạn mặn.
Riêng đối với khu vực thị trấn Chợ Lách được cung cấp nước từ nhà máy
nước Chợ Lách thuộc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre, Công ty đã xây
dựng phương án ứng phó trong trường hợp xâm nhập mặn đến vị trí lấy nước của
nhà máy (tại xã Sơn Định); giải pháp trước mắt là mua nước ngọt thô được chở
bằng xà lan để xử lý; trong những năm tiếp theo sẽ xây dựng trạm bơm cấp I mới
trong khu vực trữ nước của huyện Chợ Lách và tuyến ống chuyển tải cung cấp
nước ngọt thô để xử lý.
16. Cử tri xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc phản ánh đèn giao
thông ngã 4 Chợ Xếp (đoạn từ huyện Mỏ Cày Bắc về Tân Thành Bình) đồng hồ
đếm số bị mất nét, vạch dừng không còn, cử tri đề nghị sớm sửa chữa để tránh xảy
ra tai nạn giao thông. Đèn giảm tốc độ dưới dốc cầu Cái Cấm (trên tuyến tránh
Quốc lộ 60) đã bị hư đề nghị sửa chữa hoặc thay mới.
- Đối với nội dung phản ánh đèn giao thông ngã tư Chợ Xếp (đèn 3 màu)
và vạch dừng xe: Hiện nay, ngành chức năng đang triển khai thi công công trình
đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến QL.57, QL.60 và ĐT.885 do Ban An toàn
giao thông tỉnh làm chủ đầu tư, trong đó có thay thế các trụ đèn tín hiệu 3 màu và
sơn vạch dừng xe, vạch người đi bộ qua đường trong khu vực, dự kiến hoàn
thành trong Quý I/2021.
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- Đối với nội dung phản ánh đèn cảnh báo giảm tốc độ dưới cầu Cái Cấm
(đèn chớp vàng, ngã tư Tân Long): UBND tỉnh ghi nhận ý kiến đóng góp của cử
tri và sẽ chỉ đạo ngành chức năng cân đối kinh phí để sớm sửa chữa, khắc phục.
17. Cử tri xã An Hiệp, huyện Châu Thành phản ánh đoạn đường Quốc lộ
57C xuống cấp nhiều. Đề nghị ngành chức năng sớm sửa chữa đoạn đường này.
Vấn đề này, UBND tỉnh thông tin đến cử tri được rõ: Hiện tại, Sở Giao
thông vận tải đã trình Tổng cục Đường bộ Việt Nam bố trí kinh phí sửa chữa và
đã được chấp thuận cho sửa chữa từ Km10+580 (giáp dự án ĐH.173) đến
Km16+678 (cầu Sân Bay) trong năm 2021. Trước mắt, để đảm bảo an toàn giao
thông, ngành chức năng đã chỉ đạo các đơn vị quản lý, bảo trì tuyến kiểm tra, sửa
chữa đối với các vị trí hư hỏng.
18. Cử tri xã Tân Lợi Thạnh, huyện Giồng Trôm phản ánh Huyện lộ 11
nhiều đoạn đường xuống cấp, hư hỏng nặng, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn
giao thông, đề nghị ngành chức năng sớm có giải pháp nâng cấp, sửa chữa.
Hiện nay tuyến ĐH.11 đoạn từ giáp QL.57C đến xã Thạnh Phú Đông
xuất hiện hư hỏng cục bộ một số vị trí, nguyên nhân chủ yếu là do dọc theo hai
bên đoạn tuyến người dân san lắp mặt bằng, xây dựng công trình cao hơn mặt
đường nên khi mưa, không có lối thoát nước gây nên tình trạng trên. Hiện tại,
ngành chức năng đã chỉ đạo đơn vị quản lý, bảo trì thường xuyên kiểm tra, sửa
chữa mặt đường. Tuy nhiên, để khắc phục tình trạng trên, UBND tỉnh chỉ đạo địa
phương phải xử lý nghiêm các trường hợp san lắp mặt bằng cao hơn mặt đường,
vi phạm quy định tại Quyết định 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.
19. Cử tri xã An Ngãi Trung, Thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri kiến nghị
UBND tỉnh có kế hoạch nâng cấp một số điểm bị đọng nước trên tuyến Quốc lộ
57C qua khu vực xã An Ngãi Trung và thị trấn Ba Tri.
Theo Kế hoạch bảo trì hạ tầng giao thông năm 2020 và năm 2021, ngành
chức năng đã đề xuất các hạng mục duy tu, sửa chữa thường xuyên những điểm
bị đọng nước trên các tuyến Quốc lộ và đặc biệt trên tuyến QL.57C qua khu vực
xã An Ngãi Trung và thị trấn Ba Tri để đảm bảo an toàn giao thông. Qua ý kiến
phản ánh của cử tri, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo ngành chức năng yêu cầu đơn vị quản
lý, bảo trì tuyến tăng cường công tác duy tu, bảo dưỡng nhằm đảm bảo an toàn
giao thông trên tuyến.
20. Cử tri Hồ Trung Thành - Khu phố Bình Khởi, phường 6, thành phố
Bến Tre kiến nghị UBND tỉnh xem xét mở rộng đường Trương Định (nối dài) để
xe cộ dễ dàng lưu thông vào giờ cao điểm; đồng thời, xem xét nạo vét con rạch
phía sau Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu.
- Về kiến nghị mở rộng đường Trương Định (nối dài): Theo phương án
đề xuất Dự án đầu tư phát triển Khu đô thị mới phía Tây thành phố Bến Tre đã
được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày
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28/8/2019, theo phương án này có đường giao thông nối từ đường Đoàn Hoàng
Minh hướng về đường Đồng Văn Cống lên xã Sơn Đông và gần như song song
với đoạn đường Trương Định nêu trên, cách khoảng 180m với quy mô lộ giới
30m, nếu đầu tư xây dựng tuyến đường này sẽ giảm bớt áp lực giao thông đường
Trương Định. Hiện nay, dự án đang thực hiện các bước đấu thầu dự án chọn lựa
nhà đầu tư để thực hiện theo quy định.
- Về việc nạo vét con rạch phía sau Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu:
UBND tỉnh ghi nhận ý kiến của cử tri và sẽ chỉ đạo UBND thành phố Bến Tre,
ngành chức năng có liên quan tiến hành khảo sát, xem xét tiến hành nạo vét đối
với con rạch này theo ý kiến kiến nghị của cử tri.
21. Cử tri xã Phước Long, huyện Giồng Trôm phản ánh ấp 9 còn 01 cây
cầu chưa xây dựng được vì kinh phí quá lớn, người dân không đóng góp nổi. Đề
nghị các cấp vận động mạnh thường quân hỗ trợ xây dựng cầu nhằm phát triển
kinh tế - xã hội cho địa phương.
Đây là Cầu dự kiến xây dựng ngang rạch cầu Kênh thuộc xã Phước Long,
dài khoảng 40m, ngang 3m, kinh phí khoảng 500 triệu đồng, cầu nằm trên trục
đường ấp do xã Phước Long quản lý. Trong thời gian qua, huyện Giồng Trôm và xã
Phước Long đã tích cực vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân để xây dựng
cầu. Tuy nhiên, kinh phí xây dựng tương đối lớn nên chưa vận động được để tiến
hành xây dựng cầu. Thời gian tới, huyện Giồng Trôm và xã Phước Long tiếp tục
vận động kinh phí để sớm xây dựng cầu, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân.
22. Cử tri xã Bình Thới, huyện Bình Đại kiến nghị tỉnh quan tâm nguồn
vốn đầu tư cho hệ thống cống dọc theo Quốc lộ 57B đoạn từ đường Bùi Sĩ
Hùng đến vòng xoay Bến Đình để đảm bảo đồng bộ, thông suốt cho tuyến
đường vào trung tâm đô thị thị trấn Bình Đại.
Hiện nay, tỉnh đang triển khai xây dựng hệ thống thoát nước dọc trên
QL.57B đoạn trung tâm thị trấn Bình Đại từ đường Lê Hoàng Chiếu đến đường
Bùi Sỹ Hùng. Riêng đoạn từ đường Bùi Sỹ Hùng đến vòng xoay Bến Đình,
UBND tỉnh ghi nhận ý kiến đóng góp của cử tri và sẽ chỉ đạo ngành chức năng
tiếp tục báo cáo, trình Tổng cục Đường bộ Việt Nam xem xét, bố trí vốn để tiếp
tục thực hiện.
23. Cử tri xã Phước Long, huyện Giồng Trôm phản ánh đường vào khu
căn cứ Tỉnh ủy, đoạn giữa đến cầu Rạch Lá đã bị nước ngập, xuống cấp nhiều
đoạn, đề nghị cấp trên xem xét nên ưu tiên nâng cấp, sửa chữa đoạn đường này.
Trong năm 2019, UBND huyện Giồng Trôm đã phối hợp với Hội Khoa
học kỹ thuật cầu đường tỉnh Bến Tre tiến hành khảo sát tuyến đường vào khu
Căn cứ Tỉnh ủy (từ QL.57C đến ĐH.30 dự kiến) với chiều dài gần 8km, kính phí
khoảng 14,5 tỷ đồng, tuyến đường trên nằm trên trục đường ấp do xã Phước
Long quản lý. Ngày 29/3/2019, UBND tỉnh có văn bản số 1469/UBND-TCĐT
về việc đầu tư Đường vào khu căn cứ Tỉnh ủy tại xã Phước Long, huyện Giồng
Trôm. Trong đó, có nội dung giao cho huyện triển khai thực hiện tuyến đường
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trên theo Đề án xây dựng giao thông nông thôn (Đề án số 3333/ĐA-UBND ngày
17/7/2018 của UBND tỉnh). Tuy nhiên, do kinh phí để làm nền hạ, chi phí nhân
công,… phải vận động trong dân khá lớn nên đến nay vẫn chưa triển khai thực
hiện được. Trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục vận động mạnh thường
quân và huy động vốn trong dân để xây dựng tuyến đường trên hoặc sẽ thực hiện
theo Chương trình xây dựng giao thông nông thôn nhóm C quy mô nhỏ giai đoạn
2021- 2025.
24. Cử tri Nguyễn Thị Lệ, Khu phố 4, phường An Hội, thành phố Bến
Tre: Trước đây tại buổi tiếp xúc cử tri với đại biểu Hội đồng nhân dân có thông
tin là khi nào Sở Công thương dời về Tòa nhà làm việc các sở, ngành tỉnh thì sẽ
mở lại hẻm 71, khu phố 4. Tuy nhiên, Sở Công thương đã dời đi khá lâu nhưng
đến nay vẫn chưa mở lại hẻm, đề nghị thông tin rõ về vấn đề này cho cử tri được
biết.
UBND tỉnh ghi nhận ý kiến của quý cử tri. Vấn đề này, UBND tỉnh sẽ
chỉ đạo ngành chức năng khẩn trương nghiên cứu, xem xét, đề xuất phương án
cụ thể.
25. Cử tri xã Phước Long, huyện Giồng Trôm đề nghị cho biết việc quy
hoạch khu công nghiệp Phước Long bây giờ còn quy hoạch hay không để bà con
được rõ.
Theo quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trên địa bàn
huyện Giồng Trôm có quy hoạch Khu công nghiệp Phước Long. Hiện tại, nội
dung này vẫn còn, chưa thực hiện điều chỉnh hay thay đổi. UBND tỉnh thông tin
đến cử tri được rõ.
26. Cử tri xã Phước Long, huyện Giồng Trôm đề nghị tỉnh quan tâm kêu
gọi đầu tư xây dựng nhà máy nước cho người dân khu vực ấp Mỹ Chánh 1, Mỹ
Chánh 2, Mỹ Quới, Mỹ Thạnh, Phước Mỹ để bà con có nước sinh hoạt.
Vấn đề này, UBND tỉnh thông tin đến cử tri như sau: Nhà máy nước
Phước Long trực thuộc Trung tâm Nước sạch và VSMTNT với công suất 20m3/h
hiện đang cung cấp nước cho 721 hộ trên địa bàn xã. Với nhu cầu sử dụng nước
ngày càng tăng cao của người dân, trong quý I/2021, Trung tâm sẽ thực hiện
nâng công suất nhà máy nước lên thêm 30m3/h. Sau khi hoàn thành, Trung tâm
sẽ có kế hoạch mở rộng tuyến ống cấp nước trên địa bàn ấp Mỹ Chánh 1, Mỹ
Chánh 2, Mỹ Quới, Mỹ Thạnh, Phước Mỹ để cấp nước sạch, phục vụ nhu cầu
sinh hoạt của người dân.
27. Cử tri xã Long Định, xã Thới Lai, xã Vang Quới Đông, huyện Bình
Đại đề nghị tỉnh sớm tách thị phần xã Long Định, xã Thới Lai, xã Vang Quới
Đông ra khỏi nhà máy nước Đại Quang Thủy để nhà máy nước Thới Lai và Long
Định đầu tư cho người dân trong khu vực có nước máy sinh hoạt.
Công ty Cổ phần Đầu tư Đại Quang Thủy được UBND tỉnh cấp Quyết
định chủ trương đầu tư số 1701/QĐ-UBND ngày 16/12/2015 tại ấp Ao Vuông,
xã Phú Long, huyện Bình Đại để thực hiện dự án xử lý và cung cấp nước sạch
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(15.000m3/ngày/đêm), có vùng cấp nước qua 10 xã: Phú Long, Định Trung, Phú
Vang, Vang Quới Đông, Châu Hưng, Phú Thuận, Long Hòa, Long Định, Thới
Lai và Vang Quới Tây. Theo đó, dự án sẽ hoàn thành, đi vào hoạt động vào quý
III/2019. Tuy nhiên, do hệ thống cầu, đường yếu, thời tiết không thuận lợi nhà
đầu tư gặp nhiều khó khăn trong thi công; đồng thời, do phần đường ống chuyển
tải và phân phối nước sạch thi công chậm vì phải xin phép Cục quản lý đường bộ
IV mất khá nhiều thời gian (đến ngày 17/6/2019 Cục quản lý đường bộ IV mới
có văn bản hướng dẫn Công ty nộp hồ sơ để xem xét). Ngoài ra, do công nghệ
nhà đầu tư sử dụng là của Hàn Quốc, thời điểm dự kiến nhận chuyển giao công
nghệ và chuyên gia Hàn Quốc sang để phối hợp với Công ty trùng ngay vào thời
điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát nên ảnh hưởng đến tiến độ lắp đặt thiết bị,
không đưa dự án đi vào hoạt động đúng theo cam kết.
Về thị phần cấp nước, tháng 12/2019, do tiến độ thi công chậm, Công ty
Cổ phần Đầu tư Đại Quang Thủy đã điều chỉnh bỏ xã Thới Lai và Vang Quới
Tây ra khỏi phân vùng cấp nước của Công ty và giao lại cho Trung tâm nước
sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bến Tre cung cấp (đến nay, Trung
tâm đã thi công và cung cấp nước cho 2 xã này đạt khoảng 20%, phần còn lại
đang tiếp tục thực hiện dự kiến hoàn thành cung cấp cho toàn xã vào cuối năm
2021). Đối với xã Long Định, xã Vang Quới Đông, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Kế
hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp làm việc với nhà đầu tư, xem xét thời gian
Công ty Cổ phần Đầu tư Đại Quang Thủy đưa nhà máy đi vào hoạt động để
thống nhất lại vùng cấp nước nhằm đảm bảo và đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt
cho người dân tại xã Long Định, xã Vang Quới Đông.
28. Cử tri huyện Thạnh Phú kiến nghị UBND tỉnh xem xét, trình Hội
đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết về việc cấm kinh doanh trò chơi game
bắn cá trên địa bàn tỉnh. Vì hiện nay, tại các huyện hoạt động game bắn cá phát
triển nhiều và tính chất phức tạp khá cao, đây là trò chơi trá hình ăn thua bằng
tiền. Qua theo dõi, tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Nghị quyết cấm kinh doanh dịch
vụ này, nhưng tỉnh ta vẫn còn kinh doanh và ngày càng nhiều. Đề nghị Ủy ban
nhân dân tỉnh đánh giá hoạt động kinh doanh này và xem xét sớm trình Hội đồng
nhân dân tỉnh ban hành chủ trương cấm kinh doanh.
Vấn đề này, UBND tỉnh thông tin đến cử tri được rõ, cụ thể như sau: Từ
tháng 8/2015, UBND tỉnh Vĩnh Long đã có Công văn số 2684 về việc tăng
cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh trò chơi game bắn cá trá hình;
ngày 29/9/2020 UBND thành phố Vĩnh Long có công văn đề nghị UBND tỉnh
Vĩnh Long tạm dừng đăng ký kinh doanh loại hình này; đến ngày 16/11/2020
UBND tỉnh Vĩnh Long có Công văn số 5673 khẳng định tiếp tục thực hiện Công
văn số 2684 và có những chỉ đạo kiểm tra, rà soát, đánh giá tác động… trong khi
chờ hướng dẫn của Trung ương. Vì vậy, hiện tại HĐND tỉnh Vĩnh Long vẫn
chưa ban hành Nghị quyết cấm kinh doanh dịch vụ Game bắn cá. Đối với tỉnh
Bến Tre, kinh doanh dịch vụ Game bắn cá trong 3 năm gần đây, hàng năm tăng
khoảng 22,5 cơ sở kinh doanh (Năm 2018: 201; Năm 2019: 224; Năm 2020: 250
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cở sở). Tính chất phức tạp của Game bắn cá mà dư luận quan tâm hiện nay chủ
yếu là “trò chơi trá hình ăn thua bằng tiền’. Tuy nhiên kinh doanh Game bắn cá
là loại hình hoạt động pháp luật không cấm, trên thực tế việc xác định hành vi trá
hình ăn thua bằng tiền chưa rõ, chưa đủ cơ sở để trình cơ quan có thẩm quyền
cho chủ trương cấm hoạt động kinh doanh này. Thời gian tới, UBND tỉnh sẽ xem
xét, chỉ đạo ngành chức năng nghiên cứu, tham mưu đề xuất ban hành quy định
để giải quyết vấn đề này đảm bảo đúng pháp luật, thẩm quyền và phù hợp thực tế
tình hình xã hội.
29. Cử tri xã Sơn Hòa, huyện Châu Thành phản ánh hiện nay Trạm Y tế
xã chưa có trang bị thuốc Đông y, đề nghị trong thời gian tới, xem xét trang bị
thuốc Đông y cho Trạm Y tế xã để phục vụ nhu cầu của người dân.
Vấn đề này, UBND tỉnh thông tin đến cử tri được rõ như sau: Hiện nay,
Trạm Y tế xã đã được bố trí nhân sự là Bác sĩ Y học cổ truyền có chứng chỉ hành
nghề. Đồng thời, hiện tại Trạm Y tế đã dự trù theo danh mục thuốc thành phẩm y
học cổ truyền được sử dụng tại Trạm y tế để nhận thuốc và kết hợp trang thiết bị
hiện có để phục vụ tốt cho công tác khám chữa bệnh theo phương pháp y học cổ
truyền cho đối tượng người dân có BHYT và không có BHYT trong thời gian tới.
30. Cử tri xã Mỹ Hưng, xã Tân Phong, huyện Thạnh Phú đề nghị ngành
chức năng xem xét trong các bệnh viện công nên có bố trí khu vực dành riêng
cho người có công, nhưng chưa đủ tiêu chuẩn được vào khám điều trị ở Khoa
trung cao đến khám chữa bệnh. Vì hiện nay, ngoài đối tượng cán bộ thuộc diện
được khám điều trị ở Khoa trung cao thì phần còn lại rất đông người có công
với cách mạng vẫn khám điều trị bệnh chung với các đối tượng khác.
Hiện tại hầu hết cơ sở khám, chữa bệnh công luôn trong tình trạng quá tải
(nhất là tuyến huyện, tỉnh), do vậy chưa đảm bảo đầy đủ các điều kiện để tổ chức
khu khám riêng biệt cho tất cả đối tượng là người có công với cách mạng.
UBND tỉnh rất mong quý cử tri thông cảm, chia sẻ khó khăn với các bệnh viện
công. Riêng trên địa bàn huyện Thạnh Phú, hiện Trung tâm Y tế huyện Thạnh Phú
đang chăm sóc cho 650 cán bộ diện Trung cao thuộc đối tượng 1, 2. Về khám, chữa
bệnh cho đối tượng này được sắp xếp như sau: đối với khám, điều trị ngoại trú:
được bố trí 01 phòng khám riêng có máy lạnh với 01 bác sĩ và 01 điều dưỡng; đối
với khám, điều trị nội trú: được bố trí 02 phòng bệnh với 06 giường bệnh, có trang
bị máy lạnh, tủ lạnh, tivi…Ngoài ra, Trung tâm Y tế Thạnh Phú đã linh hoạt sử
dụng giường bệnh của 02 phòng bệnh trung cao còn trống để tiếp nhận khám, chữa
bệnh cho người có công với cách mạng, đối tượng chính sách (ngoài đối tượng 1,
2).
31. Cử tri Hồ Trung Thành - Khu phố Bình Khởi, phường 6, thành phố
Bến Tre đề nghị UBND tỉnh trả lời cho cử tri được biết về thông tin trên Báo
Tuổi trẻ đăng ngày 13/9/2020 (chủ nhật, trang 14) với tiêu đề Hai “cuộc chiến”
của người cha liên quan đến bệnh nhân Mai Trọng Nghĩa, con trai ông Mai Văn
Thắng ngụ ấp Thạnh Phong, xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú.
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Ngày 23/11/2016, Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu có tiếp nhận bệnh nhân
Mai Trọng Nghĩa, sinh năm: 2011, địa chỉ: ấp Thạnh Hưng, xã Thạnh Hải, huyện
Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre, Mã bệnh nhân: 16.163622; Số lưu trữ: 70095/16; Chẩn
đoán: Thoát vị bẹn (P). Bệnh nhân được phẫu thuật cắt cột ống phúc tinh mạc lúc 9
giờ 30 phút ngày 25/11/2016. Sau phẫu thuật 1 giờ, bệnh nhân đột ngột gồng, co
thắt, tím tái, ngưng thở, ngưng tim, đồng tử dãn; Chẩn đoán: Suy hô hấp tuần hoàn
đột ngột/ hậu phẫu thoát vị bẹn giờ thứ nhất. Bệnh nhân được hồi sức tích cực và
chuyển viện lúc 13 giờ 40 phút ngày 25/11/2016 đến Bệnh viện Nhi Đồng 1, điều
trị với chẩn đoán: Ngưng tim/viêm phổi hít/Hậu phẫu thoát vị bẹn (P). Ngày
12/12/2016, bệnh viện đã có buổi họp Hội đồng chuyên môn để phân tích trường hợp
tai biến trong khám bệnh, chữa bệnh đối với bệnh nhân Mai Trọng Nghĩa. Ngày
03/01/2017, bệnh nhân được chuyển về Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu tiếp tục điều trị
tại khoa Chấn thương chỉnh hình và Phục hồi chức năng với chẩn đoán: Bệnh não/mổ
thoát vị bẹn. Từ đó đến nay bệnh viện đã thực hiện các công tác sau:
Thứ nhất. Chăm sóc y tế cho bệnh nhân: Bệnh nhân được chăm sóc và tập
vật lý trị liệu hàng ngày tại khoa Chấn thương chỉnh hình và Phục hồi chức năng;
mỗi tháng đưa đi tái khám tại Bệnh viện Nhi Đồng 1. Ngoài ra, mỗi tuần/01 lần
bệnh nhân được đưa đi tập ngôn ngữ tại Trường Nuôi dạy trẻ em khuyết tật tỉnh
Bến Tre. Bệnh viện còn hỗ trợ bệnh nhân 02 lần đến Bệnh viện Vinmec Hà Nội để
cấy ghép tế bào gốc với chẩn đoán: Di chứng não do suy hô hấp (ngày 10/12/2018
và 22/7/2019). Do bệnh nhân Mai Trọng Nghĩa không cần chăm sóc y tế nữa chỉ
còn tập vật lý trị liệu theo hướng dẫn của kỹ thuật viên, ngày 09/7/2019, Bệnh viện
đã tổ chức Hội chẩn toàn viện nhằm xác định lại chẩn đoán và hướng điều trị tiếp
đối với bệnh nhân Mai Trọng Nghĩa (sinh năm 2011) sau gần 03 năm điều trị và lưu
trú tại bệnh viện do thiếu oxy não sau phẫu thuật thoát vị bẹn. Kết luận như sau:
Chẩn đoán: Chậm phát triển tâm thần, vận động do bệnh não thiếu oxy sau phẫu
thuật thoát vị bẹn (P); hướng tiếp theo: Cho bệnh nhân xuất viện chuyển sang điều
trị ngoại trú, uống thuốc theo đơn và tái khám mỗi 03 tháng. Tuy nhiên, ông Mai
Văn Thắng (Ba bé Nghĩa) không đồng ý đưa bệnh nhân về nhà nên Bệnh viện để
bệnh nhân tiếp tục ở lại và chuyển sang điều trị ngoại trú từ ngày 18/10/2018. Hiện
tại bé Nghĩa còn lưu trú tại bệnh viện để tập vật lý trị liệu tại khoa Vật lý trị liệu và
Phục hồi chức năng. Ngoài ra, mỗi thứ năm hàng tuần đi tập âm ngữ trị liệu tại
trường nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh Bến Tre. Bệnh viện cũng đã thông báo cho ông
Thắng biết về nguy cơ nhiễm khuẩn bệnh viện đối với bé Nghĩa nếu để lưu trú lâu
dài tại Bệnh viện, nhưng ông Thắng không quan tâm.
Thứ hai. Những khoản hỗ trợ bệnh nhân Mai Trọng Nghĩa từ ngày
02/12/2016 đến 30/11/2020, bao gồm: Mua thuốc và chi phí khám bệnh ngoài
phạm vi bệnh viện: 34.122.882 đồng; Tiền sữa: 70.507.000 đồng; Tiền ăn cho 2
người (bé Nghĩa và người nuôi): 111.136.600 đồng; Chi phí sinh hoạt cho người
nuôi: 6.000.000đ/tháng (từ tháng 12/2016 đến 12/2018): 155.000.000đồng; Chi phí
khác (tiền Tết, hớt tóc, taxi, tã lót, trám răng…): 29.795.000 đồng; Tiền ứng đi điều
trị tại bệnh viện Vinmec Hà Nội (2 lần): 180.000.000 đồng. Tổng số tiền bệnh viện
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đã chi là: 580.561.182 đồng (Năm trăm tám mươi triệu năm trăm sáu mươi mốt
ngàn một trăm tám mươi hai đồng).
Thứ 3. Những nội dung Bệnh viện đã trao đổi, thương lượng với ông Mai
Văn Thắng (Ba của bé Mai Trọng Nghĩa)
Từ khi xảy ra sự cố đến nay, Bệnh viện luôn giải quyết sự việc trên tinh thần
thiện chí và hỗ trợ lẫn nhau. Mọi khó khăn vướng mắc của gia đình trong quá trình
chăm sóc cho bệnh nhân đều được Bệnh viện quan tâm, hỗ trợ kịp thời. Bệnh viện
và gia đình đã có 07 lần làm việc trực tiếp (16/12/2016, 25/6/2017, 21/8/2017,
24/01/2018, 15/10/2018, 07/12/2018 và 19/04/2019) để trao đổi về phương pháp
chữa trị, hình thức hỗ trợ cho gia đình và bệnh nhân trong thời gian nằm viện điều
trị. Những lần sau đó là thông báo về tình trạng của bệnh nhân không phải nằm
bệnh viện nữa mà chuyển sang điều trị ngoại trú, đồng thời phía Bệnh viện thương
lượng về mức bồi thường cho bệnh nhân và ông Mai Văn Thắng do sự cố không
mong muốn xảy ra. Lần đầu thương lượng mức bồi thường là 200.000.000 đồng.
Ông Thắng không đồng ý đưa bệnh nhân về cũng không muốn nhận số tiền bồi
thường nêu trên mà yêu cầu bệnh viện chu cấp số tiền gửi ngân hàng sao cho lấy lãi
ngân hàng được 15.000.000 đồng/tháng. Điều này đã vượt quá khả năng của Bệnh
viện, do đó ngày 23/4/2018 Bệnh viện đã làm Tờ trình báo cáo Sở Y tế.
Đến tháng 12/2018, do bé Nghĩa đã chuyển sang điều trị ngoại trú và uống
thuốc theo đơn của bệnh viện Vinmec Hà Nội, không còn tái khám định kỳ tại bệnh
viện Nhi Đồng 1, cũng không còn chăm sóc y tế tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu,
Bệnh viện đã ngưng chi tiền sinh hoạt hàng tháng (6.000.000 đồng/tháng) bắt đầu từ
tháng 01/2019 để bồi thường trọn gói một lần sau này, còn các khoản chi phí khác
(thuốc, sữa, tã lót, ăn uống cho bé Nghĩa và người nuôi, phương tiện đi tập âm ngữ
trị liệu tại trường nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh Bến Tre) Bệnh viện vẫn tiếp tục hỗ trợ
trong thời gian chờ thương lượng (Thông báo số 2282/TB-BVNĐC ngày
21/11/2018). Tuy nhiên, ông Thắng đã gửi đơn yêu cầu nếu Bệnh viện bồi thường
số tiền 2.557.400.000 đồng (Hai tỷ năm trăm năm mươi bảy nghìn bốn trăm đồng)
thì ông Thắng đồng ý đưa bé Nghĩa về (đơn gửi ngày 25/02/2019). Ngày 19/4/2019,
Bệnh viện thương lượng với ông Thắng số tiền bồi thường là 669.500.000 đồng
(bao gồm: bồi thường tổn thất tinh thần bằng 50 tháng lương cơ sở x 1.390.000đ =
69.500.000đ; tiền chi phí sinh hoạt của bé Nghĩa và gia đình 6.000.000đ/tháng x
100 tháng = 600.000.000đồng). Số tiền này sẽ không trừ các khoản đã hỗ trợ trước
đây cũng như khoản đã tạm ứng của ông Thắng (nêu ở phần 2). Ông Thắng không
đồng ý mức bồi thường trên và cũng không đưa bé Nghĩa về. Việc này Bệnh viện
đã có báo cáo Hội đồng nhân dân tại Công văn số 1634/BVNĐC-CTXH ngày
27/9/2019.
Về vấn đề được phản ánh ở nội dung bài báo: “Hai cuộc chiến của người
cha” đăng ở báo Tuổi trẻ ngày 13/9/2020 mà cử tri có ý kiến, UBND tỉnh thông tin
đến cử tri một số nội dung như sau: Sự cố co thắt thanh quản sau khi thực hiện gây
mê là một sự cố rất hiếm gặp, không thể phòng ngừa. Ngay sau khi phát hiện, tập
thể thầy thuốc của bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu đã huy động toàn bộ khả năng

18
chuyên môn và trang thiết bị cần thiết để khắc phục. Do sự cố này xảy ra trong quá
trình điều trị tại cơ sở, nên bệnh viện phải có trách nhiệm giải quyết. Việc khẳng
định sai sót trong quy trình điều trị sẽ thuộc về kết luận của Hội đồng chuyên môn
các cấp. Sau khi sự cố xảy ra, Bệnh viện đã tích cực cùng gia đình tìm hướng xử lý
cho cháu ngay từ những giây phút đầu tiên, trong đó có việc hội chẩn, xin ý kiến từ
các chuyên gia đầu ngành và tuyến trên; Bệnh viện đã đồng hành cùng với gia đình
trong suốt thời gian điều trị từ tháng 11/2016 cho đến nay, thể hiện qua các Biên
bản làm việc, Giấy nhận tạm ứng và chứng từ thanh toán. Ngay cả việc điều trị bằng
cấy tế bào gốc theo yêu cầu của gia đình, Bệnh viện vẫn đáp ứng bằng cách tạm
ứng chi phí. Bệnh viện đã nhiều lần tiếp xúc, làm việc cùng với gia đình để bàn bạc
tìm hướng giải quyết, khắc phục trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, phù
hợp với điều kiện hoạt động của Bệnh viện, đảm bảo quyền lợi của người bệnh và
gia đình. Tuy nhiên, cả 2 bên đều chưa thống nhất, nên vụ việc này đã được Tòa án
nhân dân thành phố Bến Tre thụ lý. Bệnh viện sẽ thực hiện đúng theo Quyết định
của Tòa án.
32. Cử tri xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú kiến nghị UBND tỉnh cần
xem xét, đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét nâng mức phụ cấp
cho các Hội đoàn thể ấp, vì hiện nay, với mức phụ cấp 100.000 đồng/ tháng/
đoàn thể là quá thấp. Cần quan tâm, hỗ trợ, cử tri nhiều nơi đã kiến nghị nhiều
lần nhưng chưa được xem xét. Nội dung này đã được cử tri xã Tân Phú Tây,
huyện Mỏ Cày Bắc kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 16, Hội đồng
nhân dân tỉnh khóa IX và được Ủy ban nhân dân tỉnh giải trình tại Báo cáo số
373/BC-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2019. Tại buổi tiếp xúc lần này cử tri vẫn
tiếp tục kiến nghị.
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 lượng này yên tâm công tác. Tuy
nhiên, hiện nay, do ngân sách tỉnh còn gặp nhiều khó khăn nên trước mắt UBND
tỉnh chưa thể trình HĐND tỉnh ban hành chính sách, nâng mức phụ cấp đối với
cán bộ đoàn thể ở ấp, khu phố. Vì vậy, rất mong quý cử tri thông cảm, chia sẻ
với khó khăn của tỉnh. Khi điều kiện đảm bảo, tỉnh sẽ xem xét nội dung kiến
nghị này của quý cử tri.
33. Cử tri Nguyễn Châu Sơn, khu phố 3, Phường 5, thành phố Bến Tre
kiến nghị UBND tỉnh cần nghiên cứu quan tâm các chế độ dành cho những
người hoạt động không chuyên trách, nâng mức hỗ trợ bằng với mức hỗ trợ cho
người hoạt động chuyên trách. Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã giải trình tại
buổi tiếp xúc cử tri, nhưng cử tri vẫn tiếp tục kiến nghị.
UBND tỉnh trân trọng sự đóng góp của các đồng chí làm nhiệm vụ người
hoạt động không chuyên trách cấp xã. Thời gian qua, tỉnh Bến Tre luôn quan tâm
thực hiện chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách
cấp xã để lực lượng này yên tâm công tác. Cụ thể: Mức chi trả sinh hoạt phí cho
những người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh cao hơn mức
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quy định của Trung ương và mức sinh hoạt phí của người hoạt động không
chuyên trách ở ấp, khu phố theo đúng quy định của Trung ương (Nghị định số
34/2019//NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ). Tuy nhiên, do tỉnh
Bến Tre còn nhiều khó khăn về ngân sách nên trước mắt UBND tỉnh không thể
ban hành thêm chính sách, nâng hệ số sinh hoạt phí cho những người hoạt động
không chuyên trách cấp xã bằng với mức hỗ trợ cho người hoạt động chuyên
trách. Bên cạnh đó, việc quy định chế độ, chính sách đối với người hoạt động
không chuyên trách cấp xã do Trung ương quy định, thời gian tới, UBND tỉnh sẽ
tiếp tục kiến nghị Trung ương xem xét, điều chỉnh chế độ, chính sách đối với
những người hoạt động không chuyên trách cấp xã.
34. Cử tri huyện Giồng Trôm: Đề nghị tỉnh có quy định mức hỗ trợ cho
Tổ trưởng Tổ nhân dân tự quản. Nội dung này đã được cử tri xã An Khánh,
huyện Châu Thành; Phường 8, thành phố Bến Tre kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử
tri trước trước họp thứ 16, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX và được UBND tỉnh
giải trình tại Báo cáo số 257/BC-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2020. Tại buổi
tiếp xúc lần này cử tri vẫn tiếp tục kiến nghị.
UBND tỉnh luôn trân trọng, ghi nhận sự đóng góp của các đồng chí làm
nhiệm vụ Tổ trưởng Tổ nhân dân tự quản (Tổ NDTQ). 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 hỗ trợ cũng như 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 hỗ trợ cũng như chế độ BHYT đối với đối
tượng nêu trên.
35. Cử tri xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc kiến nghị tỉnh quan
tâm nâng kinh phí hoạt động của ấp, khu phố, vì hiện nay mức hỗ trợ 5 triệu
đồng/ năm là rất thấp. Đồng thời, xem xét nâng mức hỗ trợ cho người hoạt động
không chuyên trách ở ấp, khu phố. Vấn đề này đã được đại biểu Hội đồng nhân
dân tỉnh giải trình cho cử tri được biết, nhưng cử tri vẫn tiếp tục kiến nghị.
Kinh phí hoạt động của ấp, khu phố hiện nay được thực hiện theo Nghị
quyết số 21/2017/NQ-HĐND ngày 05/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến
Tre quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán
chi thường xuyên ngân sách tỉnh Bến Tre giai đoạn 2018-2020. UBND tỉnh ghi
nhận, tiếp thu kiến nghị nêu trên của cử tri và sẽ chỉ đạo ngành chức năng nghiên
cứu, xem xét đề xuất ban hành quy định mới theo hướng nâng mức kinh phí hoạt
động của ấp, khu phố trong giai đoạn 2021-2025.
Đối với kiến nghị của cử tri đề nghị xem xét nâng mức hỗ trợ cho người
hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố: UBND tỉnh trân trọng sự đóng góp
của các đồng chí làm nhiệm vụ người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu
phố. Thời gian qua, tỉnh Bến Tre luôn quan tâm thực hiện chế độ, chính sách đối
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với những người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố để lực lượng này
yên tâm công tác. Tuy nhiên, do số lượng ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh khá nhiều
(toàn tỉnh có 968 ấp, khu phố), hơn nữa, do hiện nay, tỉnh còn gặp nhiều khó
khăn về ngân sách nên trước mắt UBND tỉnh chưa thể ban hành thêm chính sách,
nâng hệ số sinh hoạt phí cho những người hoạt động không chuyên trách ở ấp,
khu phố. Rất mong cử tri thông cảm, chia sẻ với khó khăn của tỉnh, khi có điều
kiện tỉnh sẽ xem xét kiến nghị này của cử tri.
36. Cử tri Nguyễn Thị Hiền, sinh năm 1948, ấp Phú Hữu, xã Hữu Định
phản ánh có nhận văn bản số 793/CT-CS của Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân
sự tỉnh Bến Tre ngày 30 tháng 7 năm 2019 về việc trả lời đơn giải quyết chế độ
chính sách hồ sơ liệt sĩ cho chồng bà là ông Nguyễn Văn Nhiệm, từ trần ngày 19
tháng 12 năm 1975 tại bệnh viện Việt Đức - Hà Nội. Phòng Chính trị nêu do bản
khai hồ sơ chính sách chưa trình bày cụ thể trường hợp hi sinh của ông Nhiệm,
Phòng Chính trị sẽ liên hệ Bộ Tư lệnh Binh chủng Công binh và Quân đoàn 2
tiến hành xác minh, làm rõ trường hợp hy sinh của ông Nhiệm nhưng đến nay
hơn 1 năm chưa có thông tin phản hồi. Bà Hiền đề nghị Phòng Chính trị, Bộ Chỉ
huy Quân sự tỉnh Bến Tre cho biết việc xác minh, giải quyết hồ sơ chính sách liệt
sĩ của chồng bà là ông Nguyễn Văn Nhiệm kết quả như thế nào.
Sau khi tiếp nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ chính sách đối với hồ sơ
liệt sĩ ông Nguyễn Văn Nhiệm của bà Nguyễn Thị Hiền. Bộ Chỉ huy Quân sự
tỉnh đã tiến hành rà soát, xác minh tại Lữ đoàn 219 Công binh, Quân đoàn 2 và
Bộ Tư lệnh Công binh, tuy nhiên do không tìm thấy tên của ông Nguyễn Văn
Nhiệm trong danh sách quân nhân hy sinh, từ trần hiện còn lưu trữ tại đơn vị. Do
đó, ngày 30/7/2019, Phòng Chính trị - BCH Quân sự tỉnh đã có Công văn số
793/CT-CS về việc trả lời đơn giải quyết chế độ, chính sách của bà Nguyễn Thị
Hiền, trong đó có nêu rõ do chưa xác định được trường hợp hy sinh của ông
Nguyễn Văn Nhiệm nên ngành chức năng chưa thể hướng dẫn xác lập hồ sơ đề
nghị công nhận liệt sĩ.
Để tiếp tục xác minh, làm rõ về trường hợp hy sinh của ông Nguyễn Văn
Nhiệm, ngày 23 tháng 11 năm 2020, Bộ CHQS tỉnh Bến Tre đã tiếp tục có Công
văn số 1787/BCH-CT gửi về Bệnh viện Việt Đức để xác minh trường hợp hy
sinh hoặc trừ trần của ông Nguyễn Văn Nhiệm. Tuy nhiên, hiện nay chưa có
thông tin phản hồi. Thời gian tới, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bến Tre sẽ tiếp tục
liên hệ các đơn vị có liên quan để xác minh, làm rõ về trường hợp hy sinh của
ông Nguyễn Văn Nhiệm để kịp thời trả lời cho thân nhân khi có kết quả.
37. Cử tri xã Mỹ Hưng, xã Tân Phong, huyện Thạnh Phú phản ánh tình
hình cờ bạc trên mạng lan rộng trong giới trẻ, đề nghị ngành chức năng nên có
biện pháp xử lý kiên quyết để tránh hậu quả khó lường.
Thời gian gần đây, tình hình đánh bạc qua mạng nói chung và trên địa bàn
tỉnh Bến Tre nói riêng diễn biến khá phức tạp; các đối tượng lợi dụng mạng
internet để hoạt động; phương thức, thủ đoạn rất tinh vi, khó phát hiện; nổi lên là
các hành vi đá gà qua mạng, cá độ bóng đá…Trước tình hình trên, lực lượng
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Công an toàn tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu
quả nhiều biện pháp, giải pháp để phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi vi
phạm có liên quan cờ bạc (từ đầu năm 2020 đến nay, lực lượng chức năng đã bắt,
xử lý hình sự 37 vụ, 108 đối tượng; trong đó, có 01 vụ đánh bạc qua mạng trên
địa bàn TP Bến Tre, khởi tố 05 bị can; đã xử lý hành chính 170 vụ, 1.205 đối
tượng, số tiền 1.516,8 triệu đồng; giải tán 714 điểm đánh bạc nhỏ lẻ. Riêng trên
địa bàn huyện Thạnh Phú đã triệt xóa 70 điểm, tụ điểm đánh bạc; khởi tố 03 vụ,
08 bị can; xử phạt hành chính 42 vụ, 241 đối tượng, số tiền 320 triệu đồng; trong
đó, xã Tân Phong triệt xóa 04 điểm, xử phạt hành chính 03 vụ, 19 đối tượng, số
tiền 16,8 triệu đồng, xã Mỹ Hưng triệt xóa 02 điểm, xử phạt 02 vụ, 08 đối tượng,
số tiền 12 triệu đồng).
Để góp phần phòng, chống tội phạm và tệ nạn cờ bạc nói chung, cờ bạc
qua mạng nói riêng, thời gian tới, UBND tỉnh chỉ đạo lực lượng Công an tiếp tục
tập trung thực hiện quyết liệt một số nhiệm vụ như: Tiếp tục tham mưu cấp ủy,
chính quyền chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương tăng cường công tác
tuyên truyền, vận động nhân dân không tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức;
trong đó, chú trọng công tác giáo dục cá biệt, tuyên truyền, cảnh báo cho người
dân nắm về hệ lụy của tệ nạn cờ bạc để nêu cao ý thức cảnh giác, tham gia tích
cực công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn đánh bạc. Phối hợp các
ngành chức năng thực hiện tốt công tác quản lý, cấp phép hoạt động các loại hình
kinh doanh dịch vụ văn hóa, trò chơi, giải trí qua mạng Internet, ngành nghề đầu tư
kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự…; kịp thời kiến nghị, đề xuất khắc phục
những sơ hở, không để các đối tượng lợi dụng hoạt động đánh bạc. Mở cao điểm
tấn công trấn áp tội phạm, trong đó, sẽ tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các
biện pháp công tác triệt xóa các điểm, tụ điểm tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là các
điểm, tụ điểm đánh bạc qua mạng, kiên quyết không để tồn tại, kéo dài, phức tạp,
ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, chỉ
đạo lực lượng Công an cấp xã triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các
biện pháp, giải pháp công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật nói
chung, tội phạm và tệ nạn đánh bạc nói riêng, không để diễn biến phức tạp trên
địa bàn được phân công phụ trách.
38. Cử tri xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc kiến nghị Ngân hàng
chính sách xã hội tỉnh bố trí nguồn vốn vay theo Chương trình nước sạch vệ sinh
môi trường nông thôn để hộ gia đình khó khăn vay vốn được để xây bể chứa
nước ngọt.
Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Bến Tre thực hiện cho vay
Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn theo Quyết định số
62/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của ngành ngân hàng.
Hàng năm, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Bến Tre xây dựng kế
hoạch tín dụng trên cơ sở nhu cầu vốn thực tế tại địa phương; tuy nhiên, nguồn
vốn này Trung ương phân bổ về cho địa phương còn rất hạn chế. Cụ thể năm
2020, Trung ương phân bổ vốn về cho toàn tỉnh là 65 tỷ đồng; trên cơ sở đó, tỉnh
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tiến hành phân bổ về cho 09 huyện thành phố, bình quân mỗi đơn vị được phân
bổ khoảng 7,2 tỷ đồng; trong đó, huyện Mỏ Cày Bắc được giao là 7,2 tỷ đồng,
bình quân mỗi xã khoảng 600 triệu đồng. Với nguồn vốn đó địa phương chỉ giải
quyết được khoảng 50 đến 60 hộ vay để xây dựng công trình nước sạch và vệ
sinh môi trường, không đủ đáp ứng nhu cầu của hộ vay trên địa bàn.
Để tháo gỡ khó khăn trong điều kiện nguồn vốn thiếu hụt như hiện nay,
UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh phối hợp với các xã
tích cực thu hồi vốn quay vòng; đồng thời, thực hiện bình xét để cho vay, trong
đó ưu tiên đối với các hộ khó khăn có nhu cầu cấp thiết nhất, các hộ không đủ
khả năng về tài chính để xây dựng công trình nước sạch hay mua sắm dụng cụ
trữ nước ngọt, để tạo điều kiện cho các hộ có nhu cầu vay nhưng chưa được tiếp
nhận nguồn vốn này.
39. Cử tri xã Mỹ Hưng, xã Tân Phong, huyện Thạnh Phú phản ánh khi
làm thủ tục vay tiền ngân hàng với điều kiện thế chấp sổ đỏ, Ngân hàng yêu cầu
phải có chữ ký của tất cả người có tên trong sổ hộ khẩu, nhưng vì hoàn cảnh
mưu sinh mỗi người ở một nơi, để có đủ chữ ký mất nhiều thời gian, mất luôn cơ
hội tiếp cận được vốn sử dụng đúng mục đích. Đề nghị nhà nước cho rà soát,
tổng kết thực hiện pháp luật hiện hành có liên quan để có sửa đổi, bổ sung điều
kiện vay vốn phù hợp, khả thi.
Theo Bộ luật Dân sự năm 2015, chủ thể khi tham gia quan hệ dân sự,
trong đó có bao gồm cả hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất tại các tổ chức tín
dụng (TCTD) chỉ bao gồm các cá nhân, pháp nhân và theo Điều 212, Bộ Luật
Dân sự có quy định: Tài sản của các thành viên gia đình cùng sống chung gồm
tài sản do các thành viên đóng góp, cùng nhau tạo lập nên và những tài sản khác
được xác lập quyền sở hữu theo quy định của Bộ luật này và luật khác có liên
quan; Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung của các thành viên gia
đình được thực hiện theo phương thức thỏa thuận. Trường hợp định đoạt tài sản
là bất động sản, động sản có đăng ký, tài sản là nguồn thu nhập chủ yếu của gia
đình phải có sự thỏa thuận của tất cả các thành viên gia đình là người thành
niên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, trừ trường hợp luật có quy định
khác…”. Vì vậy, việc tất cả các thành viên trong gia đình ký tên vào Hợp đồng thế
chấp quyền sử dụng đất để bảo đảm nợ vay ngân hàng đối với trường hợp quyền
sử dụng đất cấp cho hộ gia đình là theo quy định của pháp luật.
Hiện nay, điều kiện vay vốn tại tổ chức tín dụng (TCTD) được quy định
tại Điều 7, Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của NHNN Việt
Nam, quy định: Tổ chức tín dụng xem xét, quyết định cho vay khi khách hàng có
đủ các điều kiện sau đây: Khách hàng là pháp nhân có năng lực pháp luật dân
sự theo quy định của pháp luật. Khách hàng là cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên có
năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật hoặc từ đủ 15 tuổi
đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự theo
quy định của pháp luật; Nhu cầu vay vốn để sử dụng vào mục đích hợp pháp; Có
phương án sử dụng vốn khả thi; Có khả năng tài chính để trả nợ; Trường hợp
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khách hàng vay vốn của tổ chức tín dụng theo lãi suất cho vay quy định tại
khoản 2 Điều 13 Thông tư này, thì khách hàng được tổ chức tín dụng đánh giá là
có tình hình tài chính minh bạch, lành mạnh.” Điều kiện vay vốn tại TCTD theo
quy định pháp luật hiện hành cơ bản phù hợp với các quy định của pháp luật có
liên quan, theo đó các TCTD căn cứ xây dựng quy định nội bộ cụ thể để thực
hiện cho vay đối với khách hàng, việc tất cả các thành viên trong gia đình ký tên
vào Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất để bảo đảm nợ vay ngân hàng là quy
định của Bộ luật Dân sự, không phải yêu cầu của ngân hàng, không liên quan đến
quy định về điều kiện vay vốn tại TCTD. Để giải quyết vấn đề trên, người dân
vay vốn ngân hàng thế chấp quyền sử dụng đất cấp cho hộ gia đình có thể thực
hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất từ hộ gia đình sang cá nhân hoặc các
thành viên trong hộ gia đình thực hiện ủy quyền cho một thành viên trong hộ gia
đình ký Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất bảo đảm nợ vay ngân hàng theo
quy định của pháp luật.
40. Cử tri xã Mỹ Hưng, xã Tân Phong, huyện Thạnh Phú: Người thương
binh đang được hưởng chế độ riêng. Tuy nhiên, còn có nhiều người còn đang
đứng đầu một tổ chức Đoàn thể ở xã, ấp để cống hiến, đóng góp công sức còn
lại của mình vào sự nghiệp chung. Mỗi năm đến kỳ lễ, Tết, UBND tỉnh có chủ
trương hỗ trợ tiền cho người đứng đầu tổ chức, thì các đồng chí này không được
hưởng suất hỗ trợ này. Đề nghị cho hưởng cả hai suất của thương binh và người
đứng đầu tổ chức, có như vậy mới động viên các đồng chí thương binh tiếp tục
cống hiến.
Hiện nay, mỗi năm vào dịp Tết Nguyên đán, Nhà nước có chính sách hỗ
trợ người có công, cán bộ, công chức một phần quà trị giá 500.000 đồng/người;
trong đó, người có công được ngân sách Trung ương hỗ trợ mức 400.000
đồng/người, ngân sách tỉnh hỗ trợ 100.000 đồng/người; trên tinh thần các đối
tượng đều nhận được phần quà như nhau để vui xuân đón Tết cổ truyền của dân
tộc. UBND tỉnh rất trân trọng sự góp sức, cống hiến của các đồng chí thương
binh nói riêng và người có công nói chung; tuy nhiên, do hiện nay, điều kiện
ngân sách tỉnh còn nhiều khó khăn nên chỉ có thể hỗ trợ cho mỗi đối tượng một
phần quà ở mức cao nhất (500.000 đồng/người). UBND tỉnh xin ghi nhận kiến
nghị của cử tri, trong thời gian tới, UBND sẽ xem xét, cân đối ngân sách của địa
phương để triển khai thực hiện khi khả năng ngân sách có thể đảm bảo.
41. Kiến nghị của Hội đồng Trẻ em tỉnh:
- Đề nghị bổ sung chính sách xây dựng khu vui chơi, giải trí cho trẻ em ở
các địa phương nhất là ở nông thôn, chính sách miễn phí tham gia các trò chơi ở
khu vui chơi thiếu nhi có thu phí cho trẻ em nghèo, chính sách xây dựng khu vui
chơi riêng biệt cho trẻ em gái ở công viên.
Trong những năm qua, việc tổ chức hoạt động đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh
thần và rèn luyện thể chất cho người dân, nhất là hoạt động vui chơi giải trí dành
cho trẻ em ở vùng nông thôn luôn được ngành chức năng quan tâm thực hiện. Từ
năm 2015 đến nay tại tỉnh đã triển khai thực hiện Dự án hỗ trợ trang thiết bị
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điểm vui chơi, giải trí cho trẻ em từ Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa
(tiêu chí dành cho các xã nghèo, các xã bãi ngang, xã khó khăn, xã vùng sâu,
vùng xa, xã nông thôn mới). Giai đoạn 2015 - 2017 đã đầu tư lắp đặt trang thiết
bị đồ chơi trẻ em tại 41 điểm trên địa bàn xã (trị giá khoảng 100 triệu
đồng/điểm). Giai đoạn 2019-2020: mỗi điểm được đầu tư trị giá 40 triệu đồng và
đã đầu tư lắp đặt được 95 điểm, nâng tổng số toàn tỉnh có 136/142 xã đã được
lắp đặt trò chơi trẻ em với những thiết bị trò chơi đơn giản, cố định, mang tính
vận động và tập thể (như: thú nhúng, bập bênh, cầu tuột, xích đu…). Các điểm
trò chơi này không có thu phí trẻ em khi tham gia. Thời gian tới, UBND tỉnh sẽ
chỉ đạo các ngành chức năng, địa phương quan tâm quy hoạch, xây dựng các
điểm, khu vui chơi trẻ em gắn với Chương trình xây dựng Nông thôn mới, đô thị
văn minh.
Đối với việc xây dựng khu vui chơi riêng biệt cho trẻ em gái ở công viên:
hiện nay, do nguồn kinh phí của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, đồng thời lứa tuổi
thiếu nhi cần sự hòa đồng, gắn kết trong hoạt động học tập, vui chơi nên việc đầu
tư khu vui chơi thiếu nhi riêng biệt cho trẻ em gái ở công viên chưa thể thực
hiện; với đa dạng các trò chơi đã được lắp đặt, các cháu có thể lựa chọn tham gia
trò chơi phù hợp với khả năng, sở thích của mình. UBND tỉnh sẽ quan tâm, chỉ
đạo các ngành chức năng khẩn trương nghiên cứu, tham khảo một số mô hình
phù hợp, có hiệu quả để sớm triển khai thực hiện trong thời gian tới.
- Tình trạng xâm hại trẻ em thường xảy ra ở vùng nông thôn, vùng khó
khăn nên rất mong cô chú quan tâm đặt nhiều bảng tuyên truyền về Luật Trẻ em,
phòng chống xâm hại trẻ em hơn ở vùng nông thôn, hẻo lánh để cho người lớn ở
những nơi đó ý thức hơn về bảo vệ trẻ em và không thực hiện hành vi xâm hại trẻ
em.
Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã ban hành rất nhiều các văn bản để
chỉ đạo ngành chức năng, các địa phương tăng cường thực hiện các biện pháp để
bảo vệ trẻ em, đặt biệt là phòng, chống xâm hại trẻ em. Trên cơ sở đó ngành
chức năng và các địa phương đã tổ chức rất nhiều các hoạt động, cung cấp các
kiến thức về bảo vệ trẻ em cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ ngoài cộng đồng và
trẻ em để hạn chế tình trạng xâm hại trẻ em như: tổ chức các buổi tập huấn,
truyền thông, nói chuyện chuyên đề về bảo vệ trẻ em; lồng ghép sinh hoạt nội
dung phòng, chống xâm hại trẻ em vào các buổi sinh hoạt dưới cờ đầu tuần, tổ
chức các cuộc hội thi, hội thao,… Ngoài ra, Tỉnh Đoàn còn thành lập trang
fanpage của Đoàn-Đội cấp tỉnh, thường xuyên cập nhật, tuyên truyền những nội
dung liên quan đến trẻ em và quyền trẻ em. Hàng năm, Sở Lao động - Thương
binh và Xã hội phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức Tháng hành động vì
trẻ em, Diễn đàn trẻ em cho các em tham gia, với các chủ đề xoay quanh vấn đề
bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em; chỉ đạo các địa phương thực hiện
treo băng ron về phòng, chống xâm hại trẻ em ở tất cả các xã, phường, thị trấn
trong toàn tỉnh nhằm nâng cao ý thức của các gia đình, cộng đồng, xã hội về bảo
vệ trẻ em.
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UBND tỉnh ghi nhận ý kiến đóng góp của Hội đồng trẻ em tỉnh. Trong
thời gian tới, UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng tổ chức nhiều hơn nữa các
hoạt động về công tác bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em. Đặc biệt sẽ
tiếp tục tổ chức các hoạt động tập huấn, truyền thông, nói chuyện chuyên đề đến
các gia đình và trẻ em các vùng nông thôn để tăng cường các kiến thức về bảo
vệ, chăm sóc trẻ em cũng như trang bị kiến thức cho các em tự bảo vệ mình
trước nguy cơ bị xâm hại. Song song với các hoạt động này, ngành chức năng sẽ
tăng cường phối hợp với địa phương tổ chức tuyên truyền bằng hình ảnh trực
quan như: pano, băng ron và các sản phẩm truyền thông khác.
- Tình trạng bạo lực học đường, một bộ phận học sinh xuống cấp đạo
đức do tác động từ xã hội, gia đình như cha mẹ không hạnh phúc, không dành
nhiều thời gian dạy dỗ và bên cạnh con, ảnh hưởng từ những kênh youtube với
nhiều nội dung không phù hợp độ tuổi các em. Có nhiều kênh youtube chứa nội
dung tiêu cực, khiến cho các em nhỏ xem và bắt chước dẫn đến những hậu quả
nghiêm trọng như trường hợp dùng dây tập thắt cổ… Rất mong lãnh đạo tỉnh có
biện pháp để giúp các em nhỏ của tỉnh không nhìn thấy những kênh thông tin có
nội dung tiêu cực như thế khi lên mạng xã hội.
Trong thời đại ngày nay, việc trẻ em sử dụng Internet và mạng xã hội dần
trở thành hoạt động phổ biến và thông thường trong sinh hoạt hàng ngày. Song,
bên cạnh những điều hữu ích, Internet và mạng xã hội cũng ẩn chứa nhiều nguy
cơ, hiểm họa rất khó lường, có thể gây hệ lụy tiêu cực. Vì thế, để giúp các em
học tập, vui chơi, giải trí an toàn và lành mạnh trên mạng, cần nhiều giải pháp
đồng bộ, chặt chẽ từ cơ quan quản lý nhà nước và gia đình nhằm hạn chế và triệt
tiêu những tác hại xấu khi trẻ sử dụng Internet và mạng xã hội.
Việc ngăn chặn những kênh thông tin có nội dung tiêu cực trên mạng xã
hội chỉ có thể được thực hiện ở quy mô quốc gia vì hầu hết các mạng xã hội phổ
biến hiện nay như Facebook, Google (Youtube) là những nền tảng xuyên biên
giới của các công ty nước ngoài. Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng giải
pháp tổng thể để loại bỏ các video, clip xấu độc1 và phối hợp với các cơ quan
chức năng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Ở góc độ địa phương, Sở
Thông tin và Truyền thông phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Thông tin
và Truyền thông để rà soát, tháo gỡ các video, clip xấu độc liên quan đến Bến
Tre.

Cụ thể: Bộ Thông tin và Truyền thông đã yêu cầu YouTube, Google phải định danh các kênh YouTube tiếng
Việt; chỉ kênh được định danh và không đăng tải nội dung vi phạm pháp luật mới có thể chia sẻ tiền quảng cáo;
bổ sung cơ chế không cho người dùng đăng lại clip vi phạm đã bị gỡ bỏ. Với các đại lý quảng cáo, cần chủ động
rà soát, tuyệt đối không quảng cáo trong các clip YouTube có nội dung xấu độc, phản động... Đối với người mua
quảng cáo, không được mua quảng cáo trực tiếp với YouTube, Google và khi thực hiện quảng cáo phải yêu cầu
đại lý quảng cáo không đăng phát quảng cáo nhãn hàng, thương hiệu của công ty mình trong các clip xấu độc. Bộ
cũng yêu cầu các công ty đại lý của YouTube, Google quản lý kênh tại Việt Nam báo cáo toàn diện về hoạt động
hợp tác với YouTube;…
1

26
Song song với các giải pháp từ cơ quan quản lý nhà nước, mỗi gia đình,
phụ huynh cần chung tay để ngăn chặn việc trẻ em tiếp cận các nội dung không
phù hợp với độ tuổi của con em khi tham gia mạng xã hội, cụ thể như có thể đặt
ra các giới hạn sử dụng, ngăn không cho con trẻ sử dụng một số ứng dụng nhất
định, không được thực hiện mua bán bên trong ứng dụng, chỉ cài đặt một số ứng
dụng có mức xếp hạng nhất định, không cho truy cập một số trang web không
phù hợp theo độ tuổi....Đối với các cháu đã nhận thức được hành vi của bản thân
cần chọn lọc, tìm kiếm thông tin những trang thông tin chính thống, hữu ích
phục vụ tốt cho nhu cầu vui chơi, giải trí, học tập, kiên quyết không truy cập và
xem những kênh có nội dung không phù hợp, độc hại gây ảnh hưởng đến bản
thân, gia đình và xã hội.
- Có cổng trường nằm sát tuyến lộ Đồng Văn Cống, gần ngã ba, giao
thông qua lại rất nguy hiểm. Hiện tại mỗi ngày trước và sau mỗi buổi học có rất
nhiều xe hàng rong đến tụ tập buôn bán cho học sinh ở cổng chính như: bán
kem, cá viên chiên, bánh mì sữa, khoai chiên, bán cá kiểng, bốc thăm trúng
quà… Mặc dù nhà trường thường xuyên nhắc nhở, thậm chí nghiêm cấm học
sinh tụ tập mua quà bánh, nhưng vẫn không ngăn chặn nổi, vì mỗi khi tan học xe
phụ huynh chờ rước đậu kín hai bên cổng, phụ huynh trực tiếp mua cho con nên
nhà trường rất khó ngăn cản, cũng như trực ban hay đội sao ghi tên. Điều đáng
nói ở đây là ăn uống xong, vứt rác tại chỗ rất mất vệ sinh, đến nỗi chân trụ điện
trước cổng và bảng văn hóa ấp 2 xã Phú Nhuận bên hông cổng trường trở thành
nơi tập trung rác như hộp xốp, túi nilong, túi giấy… sau mỗi buổi học. Chúng em
rất bức xúc việc này vì bên trong trường giữ vệ sinh rất sạch sẽ, còn bên ngoài
thì hoàn toàn ngược lại. Kính mong lãnh đạo các cấp giúp đỡ, can thiệp để tình
trạng trên không còn nữa.
Công tác đảm bảo vệ sinh khu vực ngoài trường học cũng như đảm bảo
an toàn cho các em học sinh luôn được UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp
quan tâm thực hiện, nhất là việc xử lý vấn đề bán hàng rong trước các trường
học. Trong thời gian qua, Sở GD&ĐT đã phối hợp với UBND các huyện, thành
phố thực hiện các giải pháp thiết lập trật tự, chấn chỉnh tình trạng mua bán hàng
rong, lắp đặt các biển báo giao thông theo quy định, đảm bảo an toàn giao thông
trước cổng trường. Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT cũng thường xuyên chỉ đạo các
trường thực hiện tốt vệ sinh trường học, xây dựng môi trường giáo dục lành
mạnh trong nhà trường, xây dựng “cổng trường em sạch đẹp, an toàn”, cũng như
phối hợp cha mẹ học sinh, giáo dục ý thức học sinh trong công tác xây dựng
trường học an toàn, nhằm đảm bảo các điều kiện để học sinh tham gia học tập,
sinh hoạt, vui chơi lành mạnh.
Qua kiến nghị của Hội đồng trẻ em tỉnh, UBND tỉnh ghi nhận và sẽ tiếp
tục chỉ đạo Sở GD&ĐT, các ngành chức năng và địa phương thực hiện tốt hơn
nữa các giải pháp khắc phục đi đến chấm dứt tình trạng buôn bán hàng rong gây
mất vệ sinh trước cổng trường, đảm bảo mỹ quan khu vực xung quanh trường
học.
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Trên đây là báo cáo giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ
họp thứ 19 - 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:
- TTTU, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh, các PCVP UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- Phòng: TH, KT, TCĐT, KGVX;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT.
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