ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ LONG MỸ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 3727 /UBND-NCTH

Long Mỹ, ngày 22 tháng 10 năm 2021

V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử
tri sau Kỳ họp thứ Hai Hội đồng
nhân dân tỉnh Hậu Giang Khóa X
Kính gửi: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hậu Giang.
Thực hiện Công văn số 1737/UBND-NCTH ngày 17 tháng 9 năm 2021
của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử
tri sau Kỳ họp thứ Hai Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X.
Ủy ban nhân dân thị xã Long Mỹ có ý kiến trả lời các kiến nghị của cử
tri sau Kỳ họp thứ Hai Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang Khóa X như sau:
Cử tri phường Bình Thạnh, phường Vĩnh Tường, xã Long Phú và xã Long
Bình thị xã Long Mỹ đề nghị với chính quyền các cấp xem xét đầu tư xây dựng
lộ bê tông tuyến kênh Xáng Nàng Mau II vì đoạn đường này là tuyến dân cư
đông nói liền hai phường nhưng hiện nay bị hư hỏng nặng việc đi lại cũng khó
khăn; đề nghị đầu tư các tuyến lộ giao thông vì xã Long Phú được công nhận xã
nông thôn mới nhưng đường giao thông còn nhiều đoạn bị hư hỏng.
Trả lời
- Tuyến đường Nàng Mau 2 (đoạn Đường từ Nguyễn Huệ đến Cầu Giồng
Sao) trước đây đã được đầu tư xây dựng lộ bê tông ngang 2m nay đã xuống cấp.
Năm 2020 UBND phường Vĩnh Tường vận động xã hội hóa xây dựng đường bê
tông dài khoảng 700m, chiều ngang 2,5m. Tuyến đường này đã được UBND thị
xã Long Mỹ trình UBND tỉnh phê duyệt đầu tư bằng nguồn vốn trung hạn giai
đoạn 2021-2025. Khi nào được UBND tỉnh phê duyệt nguồn vốn trung hạn,
phân bổ kinh phí sẽ tiến hành thi xây dựng nâng cấp tuyến đường này. Trước
mắt đề nghị UBND phường Bình Thạnh, phường Vĩnh Tường có kế hoạch dặm
vá, sửa chữa để bà con học sinh đi lại được an toàn, thuận tiện. :
- Các tuyến lộ giao thông vì xã Long Phú được công nhận xã nông thôn
mới nhưng đường giao thông còn nhiều đoạn bị hư hỏng: Xã Long Phú được
UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020 và được đầu
tư xây dựng mới nhiều tuyến đường giao thông nông thôn. Tuy nhiên, các tuyến
đường giao thông được xây dựng chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của bà con, còn
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một số tuyến chưa được đầu tư xây dựng đồng bộ, một số tuyến đã xuống cấp
gây khó khăn đi lại cũng như việc giao thương hàng hóa của người dân. Các
tuyến bức xúc đã được UBND thị xã đưa vào chương trình mục tiêu quốc gia
xây dựng nông thôn mới, khi có nguồn vốn sẽ đưa vào thực hiện. Đối với các
đoạn hư hỏng UBND thị xã đã có văn bản đề nghị UBND xã Long Phú có kế
hoạch dặm vá, sửa chữa tạo điều kiện cho bà con đi lại được thuận tiện, an toàn.
Trên đây là trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ Hai Hội
đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang Khóa X./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.
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