ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ LONG MỸ

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

Số: 3233 /UBND

Long Mỹ, ngày 23 tháng 9

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: Ủy ban nhân dân 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:
1. Cử tri khu vực Bình Tân, phường Vĩnh Tường (Tuyến Giồng Sao), thị
xã Long Mỹ đề nghị Trung tâm nước sạch tỉnh kéo nước cho người dân sử dụng,
vì vừa qua Trung tâm nước sạch có khảo sát nhiều lần nhưng đến nay chưa
thực hiện; Cử tri xã Long Bình, Long Trị, Long Phú và phường Vĩnh Tường, thị
xã Long Mỹ đề nghị Trung tâm nước sạch kéo nước sạch các tuyến phụ cho
người dân sử dụng, vì hiện nay chỉ kéo các tuyến chính.
Trả lời
- Dự án: Nâng cấp, mở rộng Trạm cấp nước tập trung Long Bình, thị xã
Long Mỹ (Nâng công suất từ 40m³/h lên 100m³/h) đã được UBND tỉnh Hậu
Giang phê duyệt tại Quyết định số 736/QĐ-UBND ngày 19/4/2021 có tổng mức
đầu tư là 20.000 triệu đồng, thời gian thực hiện dự án năm 2021-2023, cung cấp
nước sạch cho khoảng 3.300 hộ dân trên địa bàn các các xã Long Bình, phường
Vĩnh Tường, thị xã Long Mỹ và xã Vị Thắng, huyện Vị thủy. Hiên tại, Công ty
đang triển khai các bước tiếp theo, theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
Dự kiến công trình sẽ triển khai thi công trong quý IV/2021 và dự kiến thời gian
hoàn thành là cuối quý III/2022.
- Riêng xã Long Trị và xã Long Phú: Hiện nay do tình hình dịch bệnh
COVID-19 diễn biến phức tạp, một số địa phương đang áp dụng giãn cách xã
hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg nên chưa thể tiến hành khảo sát đánh giá địa bàn.
Sau khi dịch bệnh COVID-19 trong tỉnh được kiểm soát, họat động trong trạng
thái bình thường mới, phía Công ty sẽ phối hợp với UBND xã để tiến hành khảo
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sát thực tế các tuyến theo đề nghị của cử tri. Sau khi khảo sát Công ty sẽ đề xuất
giải pháp cụ thể.
2. Cử tri phường Trà Lồng, thị xã Long Mỹ đề nghị nâng công suất nhà
máy nước ở phường, vì hiện nay công suất nhỏ không cung cấp đủ cho bà con
nơi đây.
Trả lời
Trạm cấp nước tập trung Trà Lồng có công suất 50 m3/h cung cấp nước
sạch cho 2.183 hộ theo thiết kế. Nhưng hiện tại trạm chỉ mới cung cấp cho 1.668
hộ. Nên hiện tại trạm vẫn đảm bảo công suất cấp nước cho người dân trên địa
bàn. Tuy nhiên Công ty đã được UBND tỉnh Hậu Giang phê duyệt đầu tư xây
dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng Trạm cấp nước tập trung Phương Phú,
huyện Phụng Hiệp (Nâng công suất từ 50m³/h lên 100m³/h), cung cấp nước sạch
cho khoảng 3.400 hộ dân. Hiện công trình này đang triển khai thi công, dự kiến
công trình sẽ hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong quý I/2022 và sẽ
tiến hành đấu nối hòa mạng bổ sung nước cấp cho Trạm cấp nước tập trung Trà
Lồng. Vì vậy sẽ đảm bảo lưu lượng, áp lực cũng như chất lượng nước cho các
hộ dân sử dụng.
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:

CHỦ TỊCH

- Như trên;
- Lưu: VT.

Nguyễn Tiến Danh

