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BÁO CÁO
Về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri
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 và báo
cáo số 807/BC-MTTQ-BTT ngày 24 tháng 8 năm 2021 của Ban Thường trực Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang về tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri sau
kỳ họp thứ Hai, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ủy ban nhân
dân thành phố Vị Thanh báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ
họp thứ Hai, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:
1. Lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn:
Cử tri thành phố Vị Thanh, thành phố Ngã Bảy và huyện Long Mỹ kiến nghị,
phản ảnh đến đại biểu HĐND tỉnh quan tâm đề xuất các ngành chức năng của tỉnh có
giải pháp bình ổn giá vật tư nông nghiệp và xăng, dầu… tạo điều kiện giải quyết đầu
ra cho nông sản. Hiện nay do tình hình dịch bệnh thực hiện giãn cách, không có thương
lái đến thu mua lúa, do ảnh hưởng dịch Covid-19 người dân lo lắng sẽ thiếu máy gặt
đập trong thời gian tới nên đề nghị các cấp, các ngành cần có giải pháp điều động máy
gặt đập đến địa bàn để kịp thời giải quyết cho bà con nông dân. Kiến nghị lãnh đạo
tỉnh trong nông nghiệp cần có cán bộ chuyên môn giỏi, hỗ trợ máy móc để phục vụ
nông nghiệp cũng như hỗ trợ cây, con giống chất lượng cao và được bao tiêu đầu ra
cho nông dân. Vì hiện nay giá cao gấp đôi so với năm rồi; lãnh đạo tỉnh cần quan tâm
điều chỉnh giá vật tư nông nghiệp như: thức ăn gia súc, gia cầm, phân bón, thuốc bảo
vệ thực vật, tăng quá cao sản xuất không có lời làm ảnh hưởng kinh tến của người dân.
Trả lời:
- Về giải pháp bình ổn giá vật tư nông nghiệp và xăng, dầu…Ủy ban nhân dân
thành phố chỉ đạo Phòng Kinh tế phối hợp các ngành chức năng tỉnh tiếp tục tăng
cường kiểm tra hàng gian, hàng giả, gian lận thương mại trên địa bàn đảm bảo bình
ổn giá, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đặc biệt là các mặt hàng vật tư nông nghiệp.
- Về tạo điều kiện giải quyết đầu ra cho nông sản: Thời gian qua chỉ đạo Phòng
Kinh tế đã thành lập nhóm Zalo kết nối tiêu thụ nông sản, phối hợp Sở Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, các Hợp tác xã, cơ sở trên địa bàn đã kết
nối thu mua 4.638,768 tấn nông sản, trong đó: 2.434,21 tấn khóm; 143,52 tấn chanh
không hạt; 1.105,468 tấn cây ăn trái; 58,97 tấn rau ăn lá các loại; 565,13 tấn rau ăn
trái; 22 tấn rau ăn củ; 88,47 tấn heo; 8,4 tấn trâu bò; 28,750 tấn gia cầm; 7,8 tấn cá
lóc; 44,3 tấn cá rô; 11,75 tấn cá tra; 5,5 tấn cá các loại; 0,5 tấn lươn; 114 tấn cá thát
lát và 839.508 quả trứng gia cầm. Đến nay, mặc dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến
phức tạp, Chính phủ, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường các
biện pháp phòng, chống dịch rất nghiêm, nhưng hàng hóa nông sản của thành phố
vẫn được hỗ trợ kết nối tiêu thụ kịp thời, không bị tồn động với sản lượng lớn.
2. Lĩnh vực xây dựng
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Cử tri đề nghị sớm giải ngân cho các hộ dân còn lại tại dự án nâng cấp đô thị
Lia 7 (thuộc khu vực 1, phường V)
Trả lời: Trong thời gian qua Ban quản lý dự án đã giải ngân cho một số hộ dân
tại Lia 7. Tuy nhiên do ảnh hưởng dịch Covid-19 phải giãn cách xã hội nên thủ tục
giải ngân thực hiện chậm, dự kiến trong tháng 10/2021 sẽ giải ngân hết cho các hộ
còn lại bị ảnh hưởng khu Lia 7.
3. Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường: Cử tri thành phố Vị Thanh đề nghị
cấp có thẩm quyền có kế hoạch trồng cây xanh trên các tuyến đê bao Long Mỹ - Vị
Thanh mới xây dựng, trồng những loại cây phù hợp, tránh tình trạng trồng vài năm
đốn trồng lại cây khác.
Trả lời:Tuyến đê bao Long Mỹ - Vị Thanh được xây dựng thông qua hình thức
người dân hiến đất để Nhà nước xây dựng đường, riêng phần lề không có hiến đất nên
không có triển khai xây dựng và cũng không thể trồng cây xanh 02 bên đường do đa
phần đã đến ao, mương và hàng rào của người dân. Hiện tại, xã Hỏa Tiến đã tiến hành
trồng bông trang, hoa mười giờ một số đoạn hai bên chân taluy của tuyến đê bao Long
Mỹ - Vị Thanh. Đối với, phần dưới mé sông Cái Lớn triển khai trồng cây Bần.
4. Lĩnh vực văn hóa - xã hội: Cử tri đề nghị: Nhà nước sớm đầu tư và xây
dựng khu Văn hóa Hồ Sen phường VII, Hồ Tam Giác phường I, Hồ Đại phường IV.
Trả lời: Do nguồn kinh phí hạn chế nên nhà nước chưa thực hiện đầu tư dự án
khu Văn hóa Hồ Sen phường VII, Hồ Đại phường IV, trong thời gian tới thành phố
tiếp tục phối hợp các Sở ngành tỉnh kêu gọi các nhà đầu tư để triển khai thực hiện.
Dự án Hồ Tam Giác đang triển khai lập thủ tục đầu tư hạng mục kè cảnh quan thuộc
dự án Mở rộng Nâng cấp đô thị Vị Thanh - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, dự kiến
hạng mục Hồ Tam Giác khởi công vào tháng 12 năm 2021, các hạng mục còn lại
nhà nước tiếp tục kêu gọi đầu tư.
5. Lĩnh vực Quốc phòng, an ninh: Đề nghị sớm giải quyết triệt để vấn đề mua
bán, sử dụng chất ma túy và an ninh, trật tự quá phức tạp như hiện nay, làm cho
người dân hoang mang và lo sợ, các ngành chức năng cần có biện pháp mạnh, hữu
hiệu hơn để phòng, chống các loại tội phạm.
Trả lời: Trong bối cảnh hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn
biến phức tạp dẫn đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn,
tỷ lệ thất nghiệp gia tăng kéo theo các vấn đề về an sinh xã hội, sẽ còn gây áp lực gia
tăng tội phạm về trật tự xã hội đặc biệt là các loại tội phạm như trộm cắp tài sản, cướp
giật tài sản, tội phạm liên quan đến các tổ chức hoạt động “tín dụng đen”. Bên cạnh
đó, việc áp dụng các biện pháp giản cách xã hội người dân sử dụng không gian mạng
để giao tiếp, học tập, kinh doanh, mua sắm sẽ còn tìm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến nảy
sinh tội phạm trên không gian mạng nhất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động như
thủ đoạn mở các trang cá nhân bán hàng online để rao bán các mặt hàng thiết yếu.
Đồng thời, sau khi áp dụng xong hoặc nới lõng các biện pháp giản cách xã hội, tình
hình tội phạm đánh bạc và tệ nạn xã hội sẽ diễn biến hết sức phức tạp do bị kiềm hãm
hoạt động trong thời gian dài. Hướng tới để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn,
Thành phố chỉ đạo ngành công an tập trung thực hiện một số giải pháp như sau:
Tập trung chỉ đạo các Đội nghiệp vụ và Công an phường, xã thực hiện có hiệu
quả công tác NVCB của lực lượng Cảnh sát, nhất là công tác ĐTCB, quản lý chặt đối
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tượng sưu tra hiện đang quản lý, đối tượng nổi, mới phát sinh và thường xuyên tiếp
xúc, sinh hoạt MLBM để kịp thời nắm tình hình, mọi di biến động của đối tượng để
có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý không để phát sinh phức tạp. Đồng thời,
tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật sâu rộng trong
quần chúng Nhân dân, nhất là tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn của các loại tội
phạm nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác, tố giác tội phạm của người dân.
Chủ động, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh để được hỗ trợ
lực lượng, phương tiện phòng chống tội phạm công nghệ cao; sử dụng các biện pháp
nghiệp vụ chuyên biệt để phát hiện, làm rõ xử lý đối tượng.
- Về tình hình an ninh trật tự: 09 tháng đầu năm tình hình an ninh trật tự trên
địa bàn thành phố Vị Thanh trên địa bản ổn định. Tuy nhiên, từng lúc từng thời điểm
vẫn còn diễn biến phức tạp; tội phạm hình sự có chiều hướng gia tăng, nhất là tội
phạm trộm cắp tài sản, tổ chức đánh bạc và đánh bạc,… cụ thể, phạm pháp hình sự
xảy ra 34 vụ, điều tra làm rõ 34 vụ, bắt khởi tố 82 bị can, so với cùng kỳ năm 2020
tăng 09 vụ (34/25 vụ).
- Về đối tượng tàng trữ và mua bán các chất ma túy: Phát hiện, bắt xử lý 14 vụ
16 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép các chất ma túy. So với cùng kỳ năm 2020
tăng 09vụ (1/05 vụ). Tang vật thu giữ 31,9594 gram ma túy các loại, hoàn thành hồ
sơ khởi tố 13 vụ, 15 đối tượng. Đồng thời, bắt quả tang 08 điểm 30 đối tượng sử
dụng trái phép các chất ma túy. Ra quyết định xử phạt hành chính 03 vụ, 10 đối
tượng tổng số tiền 4.750.000đ, cảnh cáo 01 trường hợp. Tiến hành kiểm tra thử test
kết quả dương tính 109/115 đối tượng, hoàn thành hồ sơ áp dụng Nghị định 111/NĐCP 72 đối tượng, Nghị định 221/NĐ-CP 27 đối tượng và đang quản lý là 354 đối
tượng nghiện (Tăng 96 đối tượng so với cùng kỳ năm 2020).
Hướng tới tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ để phòng
ngừa, đấu tranh xử lý các đối tượng tàng trữ và mua bán trái phép các chất ma túy.
Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp các ban, ngành, đoàn thể quản lý, tuyên
truyền vận động các đối tượng nghiện chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật,
cũng như tạo điều kiện về vay vốn, việc làm để giúp họ hòa nhập cộng đồng hạn chế
trường hợp phạm tội, tái nghiện,... Bên cạnh đó, tăng cường biện pháp xử lý hành
chính đối tượng các trường hợp nghiện, tái nghiện như: Hoàn thành hồ sơ áp dụng
Nghị định số 111, 221/NĐ-CP của Chính phủ.
Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh xin báo cáo Thường trực Hội đồng nhân
dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang./.
Nơi nhận:
- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- TT HĐND, UBND TP;
- Lưu: VT.
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Trần Hoa Phượng
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