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BÁO CÁO
Về tình hình giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri
Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang.
Thực hiện Công văn số 1737/UBND-NCTH ngày 17 tháng 9 năm 2021 của
Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.
Trên cơ sở các nội dung được nêu tại Báo cáo số 807/BC-MTTQ-BTT ngày
24/8/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu
Giang; Ủy ban nhân dân huyện báo cáo tình hình giải quyết ý kiến, kiến nghị
của cử tri đối với những ý kiến thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện,
cụ thể như sau:
- Cử tri thị trấn Một Ngàn và xã Tân Hòa: Đề nghị quan tâm xây dựng
tuyến giao thông nông thôn kênh Bờ Đai song song với tuyến sông Xáng No để
người dân cánh B có điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, vươn lên
khá giàu; cử tri thị trấn Một Ngàn đề nghị sửa chữa lộ rẽ cặp cầu Tân Hiệp,
đường 30/4, hư hỏng nhiều dễ gây tai nạn giao thông, rất huy hiểm cho người
dân. Về việc nâng cấp, sửa chữa lộ, làm lộ, đề nghị làm xong tới đâu thì sạch tới
đó, để tránh tình trạng bụi bẩn làm ảnh hưởng đến người dân nên phải tưới nước
thường xuyên.
Về nội dung này, Ủy ban nhân dân huyện đã có Tờ trình số 237/TTrUBND ngày 20 tháng 7 năm 2021 trình Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang
xin chủ trương đầu tư Nâng cấp, mở rộng tuyến đê bao Ô Môn – Xà No (Đoạn
từ Kênh 8000 đến ranh giáp thành phố Cần Thơ) dự kiến tổng mức đầu tư là 22
tỷ đồng, với hình thức đầu tư là Nhà nước và Nhân dân cùng làm, khi nào Ủy
ban nhân dân tỉnh có chủ trương và phân bổ kinh phí thì huyện tiến hành triển
khai thực hiện theo quy định. Đối với việc sửa chữa đường dẫn cầu Kênh Tân
Hiệp, đường 30/4 đã được thực hiện xong. Về kiến nghị nâng cấp, sửa chữa lộ,
làm lộ, đề nghị làm xong tới đâu thì sạch tới đó, để tránh tình trạng bụi bẩn làm
ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, UBND huyện đã chỉ đạo Chủ đầu tư có
chấn chỉnh kịp thời đối với các đơn vị thi công trong thời gian tới.
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- Cử tri thị trấn Cái Tắc: Đề nghị cần khắc phục tình trạng xây dựng lộ
giao thông nông thôn chậm tiến độ, kéo dài. Thanh tra ngành cầu đường phải
thường xuyên bám cầu, bám lộ để kịp thời phát hiện những hư hỏng trên đường,
nguyên nhân dẫn đến tai nạn nguy hiểm đối với người tham gia giao thông.
Về vấn đề này, UBND huyện xin ghi nhận và tiếp thu ý kiến của bà con
cử tri, UBND huyện đã có chỉ đạo chấn chỉnh trong thời gian tới đối với các
công trình, dự án thuộc huyện quản lý.
Trên đây là báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri của Ủy ban nhân dân huyện
Châu Thành A./.
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