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BÁO CÁO
Tổng hợp giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn huyện
Thực hiện Công văn số 1737/UBND-NCTH ngày 17 tháng 9 năm 2021 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang V/v giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau
Kỳ họp thứ Hai HĐND tỉnh Khóa X. Ủy ban nhân dân huyện tổng hợp trả lời ý
kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn huyện như sau:
I. Lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn:
- Cử tri xã Thuận Hòa kiến nghị tỉnh cần xây dựng mô hình HTX liên kết
nông nghiệp sinh thái và xây dựng thương hiệu gạo sạch, chất lượng cao.
Trả lời: Thời gian qua, lãnh đạo tỉnh Hậu Giang đã rất quan tâm đến phong
trào phát triển kinh tế tập thể, nhất là phát triển hợp tác xã. Hợp tác xã là mô hình
liên kết sản xuất, là cầu nối giữa nông dân với công ty, doanh nghiệp và người
tiêu dùng, trong đó, Tỉnh tập trung mọi nguồn lực để hỗ trợ Hợp tác xã từ đầu tư
cơ sở hạ tầng đến đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ quản lý, trình độ chuyên
môn cho lãnh đạo các Hợp tác xã, đồng thời chỉ đạo cho các địa phương quan tâm
hỗ trợ các Hợp tác xã trên địa bàn. Qua đó, UBND huyện Long Mỹ đã xây dựng
các Đề án, Kế hoạch hỗ trợ các Hợp tác xã mở rộng sản xuất, nâng cao năng lực
cạnh tranh hàng hóa, nông sản do Hợp tác xã làm ra thông qua đầu tư cơ sở hạ
tầng, máy móc, giống, công nghệ, nhãn hiệu, tiêu chuẩn và các hoạt động nâng
cao giá trị gia tăng khác. Tuy nhiên, huyện cũng chú trọng phát huy vai trò tự chủ,
tự chịu trách nhiệm của Hợp tác xã trong nền kinh tế thị trường, không trông chờ,
ỷ lại sự bao cấp toàn diện vào sự hỗ trợ của Nhà nước.
Trên địa bàn xã Thuận Hòa hiện nay đã áp dụng nhiều mô hình sản xuất ứng
dụng công nghệ thông minh, công nghệ sinh học để từng bước tạo ra sản phẩm
sạch, an toàn không chỉ cho người tiêu dùng mà còn cho chính sản xuất và môi
trường canh tác, cụ thể: Mô hình ứng dụng phân hữu cơ sinh học, nấm xanh trong
phòng trừ sâu, rầy (hạn chế sử dụng phân, thuốc hóa học) trên lúa ở các cánh đồng
lớn (tạo ra gạo sạch, an toàn); mô hình sản xuất Mãng cầu theo tiêu chuẩn
GlobalGAP tại Hợp tác xã Mãng cầu Thuận Hòa đã ứng dụng công nghệ thông
minh (tưới tiết kiệm, hệ thống kiểm tra nhiệt độ, ẩm độ đất, không khí, điều khiển
từ xa,…), công nghệ sinh học, hữu cơ vào sản xuất tạo ra môi trường sinh thái an
toàn cho các sinh vật có lợi (thiên địch), các loài thủy sinh và cả cho người nông
dân trực tiếp canh tác trên mãnh vườn của mình.
Trên cơ sở nên trên, đề nghị các Hợp tác xã đủ năng lực tham gia kinh tế thị
trường hiện nay chủ động xây dựng kế hoạch, phương án sản xuất cụ thể, khả thi
và đảm bảo các nguồn lực đối ứng đồng thời liên hệ UBND các xã hoặc ngành
nông nghiệp huyện để được tiếp cận các mô hình, liên kết và xây dựng nhãn hiệu
cho do chính Hợp tác xã làm ra.
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- Cử tri xã Lương Tâm và thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ kiến nghị lãnh
đạo tỉnh cần xử lý nghiêm và nặng những cơ sở sản xuất, Doanh nghiệp mua bán
tiêu thụ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật hàng kém chất lượng, hàng giả làm thất
thoát, giảm năng suất, gây thiệt hại cho người nông dân
Trả lời: Hàng năm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh chỉ đạo cho
các Chi cục, Thanh tra Sở, xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, lấy mẫu tại các
đại lý, cửa hàng vật tư nông nghiệp để kiểm tra chất lượng hàng vật tư nông
nghiệp trên địa bàn, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp hàng giả, hàng kém
chất lượng. Bên cạnh đó, Sở cũng phối hợp với Đài Truyền hình tỉnh Hậu Giang
công khai các trường hợp vi phạm, các trường hợp bị xử lý trên các phương tiện
thông tin để người dân nắm.
Triển khai công khai đường dây nóng của lãnh đạo Chi cục, Thanh tra Sở
Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đến trụ sở UBND các xã, thị trấn, các
nhà Văn hóa ấp và nơi công cộng trên địa bàn xã, ấp để người dân phản ánh trực
tiếp khi phát hiện các trường hợp kinh doanh, buôn bán vật tư nông nghiệp giả,
kém chất lượng trên địa bàn, cụ thể các số điện thoại:
- Số điện thoại cố định:
- Số điện thoại dị động:

02933. 580. 470 (trực giờ hành chính)
0907. 080. 470 (trực 24/24)

Tuy nhiên, để có cơ sở vững chắc và xử lý kịp thời, đề nghị bà con nông dân,
các tổ chức, cá nhân phát hiện hoặc mua nhằm hàng giả, hàng kém chất lượng cần
lưu lại các chứng từ, mẫu hàng hóa để cung cấp cho Thanh tra Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn tỉnh xử lý.
2. Lĩnh vực xây dựng, giao thông vận tải:
- Cử tri xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ kiến nghị lãnh đạo tỉnh quan tâm
các đường giao thông của Hậu Giang, nhất là tỉnh lộ về huyện đường còn nhỏ hẹp,
kiến nghị nên mở rộng để giao thương hàng hóa của người dân được thuận tiện
hơn.
Trả lời: Hiện nay, dự án “đường ô tô về trung tâm xã Vĩnh Viễn A” có bề
rộng mặt đường 5,5m (phần xe chạy) đang được triển khai thực hiện. Hướng tới,
huyện tiếp tục huy động các nguồn lực, vận động xã hội hóa kết hợp các nguồn
vốn khác và rà soát vốn đầu tư công trung hạn, vốn mục tiêu quốc gia xây dựng
NTM từng bước thực hiện để phục vụ bà con.
- Cử tri xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ kiến nghị lãnh đạo tỉnh cần quan tâm
những tuyến lộ được trúng thầu nên thi công sớm đặc biệt là tuyến lộ từ nhà Chín
Thanh đến đê ngăn mặn. vì gần đây nhiều công trình giao thông khi trúng thầu thì
thi công rất chậm và kéo dài, chất lượng công trình không đảm bảo.
Trả lời: theo kiến nghị của cử tri tuyến lộ từ nhà Chín Thanh đến đê ngăn
mặn thuộc công trình: Đường bê tông tuyến kênh Cái Rắn (đoạn từ cầu Châu
đến sông Cái Ngan Dừa) ấp 7 xã Xà Phiên vừa qua công trình đang triển khai
thi công vẫn đảm bảo theo tiến độ thi công đã được duyệt cụ thể: (Với Đoạn 1 dài
921.5m: Đã thi công đắp cát nền đường xong; Đã thi công đóng cọc cầu kênh nội
đồng; Với Đoạn 2 dài 600m: Đang triển khai đào đất và đắp đất lề đường, đã thi
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công xong đóng cọc cầu Thủy lợi) nhưng do tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa
bàn huyện diễn biến phức tạp nên đơn vị thi công đã tạm ngừng thi công từ ngày
15/7/2021 cho đến nay. Hiên nay đơn vị thi công đang lập phương án triển khai
thi công để trình cấp thẩm quyền phê duyệt, đơn vị thi công cam kết sẽ triển khai
thi công trở lại khi phương án thi công được duyệt.
- Cử tri xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ kiến nghị tuyến lộ 930B đoạn từ
Xã Mão ấp 4, xã Lương tâm đến chùa Khmer ấp 7, xã Lương Nghĩa hiện nay hai
bên lề lộ xuống cấp (sạt lỡ) xe qua mặt rất nguy hiểm, khó khăn:
Trả lời: Đoạn lộ đoạn từ cầu Xã Mão ấp 4, xã Lương Tâm đến chùa Khmer
ấp 7, xã Lương Nghĩa thuộc dự án: Đường vào đền thờ Bác Hồ (Đoạn từ xã Xà
Phiên đến Đền Thờ Bác) đã nghiệm thu hoàn thành từ tháng 12 năm 2020 và
đang chuẩn bị bàn giao về Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hậu Giang quản lý. Riêng
đoạn lộ từ Xã Mão ấp 4, xã Lương Tâm đến chùa Khmer ấp 7, xã Lương Nghĩa đã
thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 01 năm 2018 nhưng hai bên lề lộ
do có phần đất nằm sát lề cao hơn mặt lề lộ cây cối của người dân quá nhiều nên
không phát hoang và sang ủi mặt lề đường để đảm bảo việc thoát nước lòng
đường nên gây đọng nước mỗi khi vào mùa mưa đến vì vậy đã xảy ra tình trạng
nền đường sát mép lề lộ bị thấm và hư hỏng. Đơn vị thi công đã cho khắc phục vài
lần, nhưng mỗi khi mùa mưa đến lại xảy ra tình trạng tương tự. Huyện dự kiến tổ
chức nghiệm thu và bàn giao tuyến đường trên cho Sở Giao thông Vận tải tỉnh
Hậu Giang quản lý và sẽ cho đơn vị thi công khắc phục sửa chữa những đoạn bị
hư hỏng trước khi bàn giao.
3. Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường:
- Cử tri ấp 07, xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ kiến nghị lãnh đạo tỉnh
sớm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dân nhất và vùng ngoài đê bao
ngăn mặn vì có đoàn đến đăng ký đo đạc làm thủ tục xong nhưng quá lâu không
cấp giấy.
Trả lời: Thực hiện Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm
2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về việc điều chỉnh thời gian thực hiện
Dự án đo đạc tổng thể tỉnh Hậu Giang tại Điều 1 Quyết định số 1801/QĐ-UBND
ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh Hậu Giang và Quyết định số 127/QĐ-UBND
ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về việc kiện toàn
Ban Chỉ đạo và Tổ chuyên viên thực hiện Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ
địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2008 - 2010,
định hướng đến năm 2020. Qua đó UBND huyện giao phòng Tài nguyên và Môi
trường triển khai, phối hợp UBND các xã, thị trấn thành lập Hội đồng tư vấn xét
cấp, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc dự án đo đạc tổng thể trên
địa bàn huyện.
Ngày 31 tháng 12 năm 2020, phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp
với Hội đồng Tư vấn xét, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc dự án
đo đạc tổng thể trên địa bàn xã Lương Nghĩa, tiến hành xét 20 hồ sơ của các hộ
dân trên địa bàn ấp 6, xã Lương Nghĩa. Qua kiểm tra, Hội đồng nhận thấy hồ sơ
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do Công ty TNHH Địa ốc Lộc An (gọi tắt là Công ty) lập chưa đảm bảo theo quy
định.
Đến tháng 02 năm 2021 phòng phòng Tài nguyên và Môi trường làm việc
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Long Mỹ, đơn vị thi công và UBND
các xã, thị trấn về việc hoàn thiện hồ sơ xét cấp, cấp đổi giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất thuộc dự án đo đạc tổng thể trên địa bàn huyện. Qua đó, đơn vị tư vấn
thống nhất chỉnh sửa bổ sung hoàn thiện hồ sơ để các xã, thị trấn tiến hành xét
duyệt nhưng đến nay đơn vị tư vấn chưa hoàn thiện hồ sơ cho các xã, thị trấn.
Ngày 03 tháng 6 năm 2021, phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp Văn
phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Long
Mỹ, đơn vị thực hiện dự án và UBND các xã, thị trấn kiểm đếm hồ sơ đo đạc
chính quy kết quả đơn vị tư vấn không cung cấp hồ sơ. Qua đó Huyện đã đề nghị
đơn vị tư vấn sớm cung cấp hồ sơ và báo cáo lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi
trường đôn đốc đơn vị tư vấn thực hiện.
5. Lĩnh vực quốc phòng - an ninh:
- Cử tri thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ kiến nghị Công an tỉnh xử lý
nghiêm những đối tượng đua xe, trộm cắp, hàng giả, giấy tờ giả, cờ, bạc, chống
người thi hành công vụ. Quan tâm giáo dục truyền thống, đạo đức xã hội đối
tượng thiếu niên giáo dục nhiều lần không sửa, đưa đi trường giáo dưỡng.
Trả lời:
1. Tình hình, kết quả công tác đấu tranh.
- Về tình hình, kết quả công tác đấu tranh, xử lý tình trạng đua xe trái phép
Thời gian qua trên địa bàn huyện Long Mỹ xuất hiện tình trạng các đối
tượng thanh, thiếu niên tụ tập để tổ chức đua xe và cổ vũ đua xe trái phép trên
tuyến Tỉnh lộ gây mất trật tự công cộng, vi phạm các quy định về trật tự an toàn
giao thông đường bộ, đe dọa đến tính mạng, sức khỏe con người, gây tâm lý
hoang mang trong dư luận quần chúng nhân dân. Trước tình trạng đó Ban Lãnh
đạo Công an huyện Long Mỹ đã chỉ đạo các Đội nghiệp vụ phối hợp vây bắt 01
nhóm đối tượng có hành vi tụ tập đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, qua đó bắt quả
tang 17 đối tượng và 13 xe vi phạm (trên địa bàn thị trấn Vĩnh Viễn có 01 đối
tượng). Qua quá trình điều tra, xác minh làm rõ Cơ quan CSĐT Công an huyện
Long Mỹ đã ra Quyết định khởi tố 04 đối tượng về tội “gây rối trật tự công cộng”.
Lực lượng Cảnh sát giao thông đã phối hợp cùng Công an các xã, thị trấn
tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát khép kín trên địa bàn, khi phát hiện vi
phạm thì kiên quyết xử lý nghiêm để tạo tính răn đe chung; tiến hành rà soát,
thống kê các đối tượng thanh, thiếu niên thường xuyên vi phạm như: Điều khiển
xe không đủ tuổi, nẹt pô, rú ga, lạng lách, thay đổi kiểu dáng, kết cấu, đặc tính xe,
chạy xe quá tốc độ… trên địa bàn để lập danh sách mời làm việc 48 đối tượng để
giáo dục, răn đe, cho ký cam kết không vi phạm pháp luật (trên địa bàn thị trấn
Vĩnh Viễn có 07 đối tượng).
- Về tình hình, kết quả công tác đấu tranh, xử lý tình trạng trộm cắp tài
sản, đánh bạc
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Từ đầu năm 2021 đến nay Công an huyện Long Mỹ đã triệt xóa 13 tụ điểm
tệ nạn xã hội với tổng số 94 đối tượng (trong đó trên địa bàn thị trấn Vĩnh Viễn 04
tụ điểm 27 đối tượng, khởi tố 01 vụ 09 đối tượng, xử phạt hành chính 01 vụ 07 đối
tượng, đang điều tra 02 vụ), khởi tố 04 vụ 22 đối tượng, phạt hành chính 07 vụ 48
đối tượng với số tiền 114.000.000 đồng (trong đó có 04 điểm đánh bài ăn tiền,
khởi tố 03 vụ 22 đối tượng, trên địa bàn thị trấn Vĩnh Viễn khởi tố 01 vụ 09 đối
tượng).
Về tình hình tội phạm trộm cắp tài sản từ đầu năm 2021 đến nay Công an
huyện Long Mỹ đã phát hiện 11 vụ việc liên quan đến trộm cắp tài sản (trên địa
bàn thị trấn Vĩnh Viễn xảy ra 03 vụ 03 đối tượng), tiến hành khởi tố 10 vụ với 11
đối tượng (trên địa bàn thị trấn Vĩnh Viễn khởi tố 03 vụ 03 đối tượng). Ban Lãnh
đạo Công an huyện đã chỉ đạo các Đội nghiệp vụ và công an các xã tiến hành các
biện pháp nghiệp vụ nhằm kịp thời phát hiện, xử lý tội phạm trộm cắp tài sản.
Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền vận động quần chúng
nhân dân nâng cao cảnh giác, bảo quản tài sản, mạnh dạn đấu tranh tố giác tội
phạm, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tội
phạm nhất là tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn.
- Về tình hình hàng giả, chống người thi hành công vụ và kết quả áp dụng,
thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng trên địa bàn.
Ban Lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo các Đội nghiệp vụ phối hợp với các
cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch kiểm tra các cơ sở kinh doanh tạp hóa trên
địa bàn để kịp thời phát hiện hàng giả, hàng kém chất lượng được kinh doanh,
mua bán trên địa bàn để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật. Qua kiểm tra
chưa phát hiện các vụ việc liên quan đến hàng giả trên địa bàn.
Thời gian qua trên địa bàn huyện Long Mỹ chưa xảy ra tình trạng chống
người thi hành công vụ; hiện nay trên địa bàn huyện chưa có trường hợp áp dụng
biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường Giáo dưỡng. Tuy nhiên thời gian qua
Công an huyện Long Mỹ đã lập hồ sơ áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, thị trấn
(theo Nghị định 111) 25 đối tượng, đưa 12 đối tượng đi cai nghiện tại Trung tâm
Cai nghiện bắt buộc (theo Nghị định 221).
2. Hướng tới:
Để làm tốt công tác đấu tranh phòng, chống tình trạng đua xe trái phép, tệ
nạn xã hội và các hành vi có liên quan đến trộm cắp tài sản trên địa bàn, Ban Lãnh
đạo Công an huyện Long Mỹ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện các
nội dung sau đây:
- Phối hợp các ban ngành, đoàn thể, các cơ quan, tổ chức tuyên truyền sâu
rộng trong quần chúng nhân dân để nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa, đấu
tranh tố giác tội phạm qua các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
- Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, tiếp tục rà soát, lập danh sách các đối
tượng có biểu hiện hoạt động cờ bạc, các đối tượng thanh, thiếu niên thường
xuyên vi phạm như: Điều khiển xe không đủ tuổi, nẹt pô, rú ga, lạng lách, thay đổi
kiểu dáng, kết cấu, đặc tính xe, chạy xe quá tốc độ… trên địa bàn để giáo dục, răn
đe, cho ký cam kết không vi phạm pháp luật.
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- Xây dựng các mô hình “4+1”, mô hình “3 quản, 3 phòng”, phát động
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kịp thời ngăn chặn không để hình
thành các tụ điểm tệ nạn gây dư luận bức xúc trong quần chúng nhân dân.
- Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, kịp thời phát
hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tình trạng đua xe trái
phép, tệ nạn xã hội và các hành vi có liên quan đến trộm cắp tài sản trên địa bàn.
- Tiếp tục rà soát các đối tượng, lập hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành
chính đưa vào trường giáo dưỡng; áp dụng Nghị định số 111, 221 đưa các đối
tượng nghiện ma túy trên địa bàn vào Trung tâm Cai nghiện bắt buộc.
6. Lĩnh vực khác:
- Cử tri xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ kiến nghị lãnh đạo tỉnh xem xét
việc bố trí cán bộ ấp, vì hiện nay ấp còn 03 chức danh, số người quá ít không
đảm bảo hoạt động của ấp. Đặc biệt là chức danh Công an ấp không còn, lực
lượng công an xã còn ít không đảm bảo tình hình an ninh trật tự của ấp.
Trả lời: Theo Nghị quyết số 27/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm
2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang không có chức danh Công an Quân sự nên không thể thực hiện chức danh này, theo điểm a khoản 4 Điều 1 của
Nghị quyết số 27/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Hậu Giang quy định số lượng những người hoạt động không
chuyên trách ở ấp chỉ có 03 chức danh là Bí thư, Trưởng ấp, Trưởng ban công
tác mặt trận. Ngày 17 tháng 7 năm 2020 Đoàn khảo sát của tỉnh trong đó có
thành phần: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ
Việt Nam tỉnh, Bộ CHQS tỉnh; Sở Tư pháp; Sở Nội vụ, Sở Tài chính làm việc
với huyện Long Mỹ thì các xã, thị trấn và các phòng, ban chuyên môn của huyện
đã đề xuất vấn đề nói trên. Trong văn bản báo cáo theo Công văn số 941/SNVXDCQ&CTTN ngày 04 tháng 8 năm 2021 của Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang về
việc khảo sát nắm tình hình thực hiện Nghị quyết số 27, 28/2019/NQ-HĐND của
Hội đồng nhân dân tỉnh thì huyện cũng nêu đề xuất của các đơn vị về bổ sung
thêm chức danh Phó Trưởng ấp phụ trách Công an và Quân sự.
- Cử tri thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ kiến nghị lãnh đạo tỉnh trả lời
cho Nhân dân khu thương mại (chợ Vĩnh Viễn) quy hoạch 42 hộ dân đã hơn ba
năm chưa triển khai thực hiện, để dự án treo làm cho người dân gặp khó khăn về
sản xuất và sửa chữa nhà cửa không được.
Trả lời: Năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang chủ trương đầu tư
“Khu dân cư nông thôn mới huyện Long Mỹ” do Công ty Cổ phần Đầu tư xây
lắp Miền Nam làm chủ đầu tư với quy mô 13 ha tại Quyết định số 827/QĐUBND ngày 09 tháng 5 năm 2017.
Dự án thực hiện với quy mô 13 ha thì không có đầu tư đường giao thông
dọc theo khu vực kênh 10 Thước và Kênh 13, sẽ không phát huy được dự án.
Đến năm 2019 xã Vĩnh Viễn được công nhận là thị trấn, do đó tên dự án không
còn phù hợp, vì vậy UBND tỉnh cho chủ trương điều chỉnh tên dự án.
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Đến năm 2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày
28/02/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa
chọn nhà thầu, với quy định này dự án có thu hồi đất phải thực hiện đấu giá
quyền sử dụng đất, nên các trình tự thủ tục hồ sơ có liên quan đến dự án bắt
buộc phải điều chỉnh lại. Yêu cầu đấu thầu lựa chọn nhà thầu theo quy định.
Trên cơ sở đó, UBND tỉnh thống nhất thực hiện điều chỉnh dự án theo
quy định hiện hành.
- Hiện tại hồ sơ trình Sở Xây dựng thẩm định và gửi Sở Kế hoạch và Đầu
tư trình công bố danh mục dự án trên Báo Đấu thầu, sau khi hết thời gian sẽ xét
duyệt dự án, dự kiến năm 2022 sẽ xác định được chủ đầu tư dự án. Khi xác
định được chủ đầu tư dự án sẽ triển khai xây dựng.
- Dự kiến dự án hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng năm 2024.
Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo tổng hợp, giải quyết ý kiến, kiến nghị của
cử tri sau Kỳ họp thứ Hai HĐND tỉnh Khóa X trên địa bàn huyện Long Mỹ./.

Nơi nhận:
- TT. HĐND tỉnh;
- TT.UBND tỉnh;
- UBMTTQ VN tỉnh;
- Lưu: (NCTH-LT).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Giang

