ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VỊ THỦY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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BÁO CÁO
Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 02 HĐND tỉnh 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 UBND tỉnh Hậu Giang về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ
họp thứ Hai HĐND tỉnh Khóa X. UBND huyện Vị Thủy trả lời các ý kiến, kiến
nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của huyện như sau:
1. Cử tri huyện Vị Thủy kiến nghị: Công bố tên người mắc bệnh và
người nghi nhiễm Covid-19 để người dân tránh và có biện pháp phòng
bệnh tốt hơn vì hiện tại chỉ viết tắt và đề nghị đẩy nhanh tiến độ tiêm ngừa
vắc xin phòng Covid-19.
Trả lời:
1.1 Công bố tên người mắc bệnh và người nghi nhiễm Covid-19 để người
dân tránh và có biện pháp phòng bệnh tốt hơn vì hiện tại chỉ viết tắt
Theo Công văn 4191/BYT-TT-KT ngày 21 tháng 5 năm 2021 của Vụ
truyền thông và Thi đua khen thưởng Bộ Y tế về việc phối hợp điều chỉnh công
tác cung cấp thông tin cho báo chí về phòng, chống dịch COVID-19. Quy định
cụ thể như sau: Không công bố cho báo chí danh tính, chi tiết về lịch trình di
chuyển và chi tiết về quá trình tiếp xúc của bệnh nhân. Chỉ công bố, khuyến cáo
các điểm đến có nguy cơ về dịch tễ (nơi đã từng có người dương tính với
COVID-19 đến) để người dân đã từng di chuyển, tiếp xúc tại khu vực đó thực
hiện ngay các biện pháp tự bảo vệ mình và những người xung quanh theo hướng
dẫn của ngành y tế thực hiện quy định trên. Các đơn vị chỉ đạo, quán triệt các
nhân viên y tế của đơn vị mình thực hiện nghiêm quy định tại Luật Khám chữa
bệnh: không được tiết lộ bằng bất cứ hình thức nào thông tin cá nhân (danh tính,
tuổi, địa chỉ...) của bệnh nhân mắc COVID-19.
Ngoài ra, ngành y tế quản lý cách ly tập trung người nghi nhiễm ngay từ
lúc Test nhanh kháng nguyên có kết quả dương tính với SARS-CoV-2; tiếp theo
cho lấy mẫu gửi CDC xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR để khẳng định,
nếu dương tính đưa đến Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 điều trị và gửi
hồ sơ về Bộ Y tế cấp mã số bệnh nhân. Tại bệnh viện điều trị đến khi đủ tiêu
chuẩn cho ra viện. Như vậy, trong suốt quá trình từ Test nhanh đến điều trị âm
tính cho ra viện người nghi nhiễm cũng như bệnh nhân( khi có mã bệnh) không
có tiếp xúc với ai ngoài đội ngũ y, bác sĩ. Sau khi ra viện về cách ly, theo dõi
thêm tại nơi cư trú; Đến thời điểm bệnh nhân khỏi bệnh cơ thể đã có kháng thể
và không mắc lại bệnh cũng như lây bệnh COVID-19 cho người khác. Do vậy
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mọi người khi giao tiếp cần áp dụng biện pháp 5K để giao tiếp với nhau để đảm
bảo nguyên tắc phòng chống dịch, không cần tránh bệnh nhân đã điều trị xong
COVID-19.
1.2 Đề nghị đẩy nhanh tiến độ tiêm ngừa vắc xin phòng Covid-19
Chiến dịch tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 tại huyện Vị Thủy đã
được triển khai đến tất cả các xã, thị trấn; sử dụng đồng thời tất cả các loại vắc
xin đủ điều kiện được phân bổ về để tăng độ bao phủ của vắc xin cho người
dân. Huyện đã huy động hệ thống chính trị tham gia chiến dịch tiêm chủng; huy
động tối đa các lực lượng bao gồm các cơ sở trong và ngoài ngành y tế, lực
lượng công an, quân đội, các tổ chức chính trị - xã hội, các ban, ngành, đoàn thể
bao gồm Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ... hỗ trợ triển khai tiêm chủng là toàn bộ
người dân trong độ tuổi có chỉ định tiêm vắc xin theo khuyến cáo của nhà sản
xuất, trong đó ưu tiên cho lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch và lực lượng
tuyến đầu trong thúc đẩy, phát triển kinh tế. Tuy nhiên, do hiện nay lượng vắc
xin phân bổ về huyện chưa đầy đủ theo số lượng đăng ký, UBND huyện đã chỉ
đạo Phòng Y tế và các cơ quan chuyên môn có liên quan tiến hành tiêm ngay
cho người dân khi vắc xin về tới huyện, không để xảy ra trường hợp tồn đọng và
ưu tiên tại những vùng đang có dịch; các đối tượng có nguy cơ cao, sau đó tiêm
lần lượt các đối tượng khác theo quy định. Huyện sẽ phấn đấu đạt và vượt kế
hoạch chung của tỉnh Hậu Giang là đến hết quý IV/2021 sẽ có tối thiểu 50% dân
số đủ 18 tuổi trở lên sẽ được tiêm ngừa vắc xin phòng Covid-19.
2. Cử tri xã Vị Đông, huyện Vị Thủy đề nghị đầu tư mới 02 cây cầu 5
Tâm và Điểm Tựa vì hiện nay công trình đê bao Ô Môn - Xà No đã hoàn
thành rất lâu nhưng 02 cây cầu này vẫn chưa được xây dựng mới.
Trả lời:
Dự án Đê bao Ô Môn - Xà No đến nay đã hoàn thành đưa vào khai thác
sử dụng, còn lại cầu 5 Tâm và cầu Điểm Tựa chưa được đầu tư xây dựng. Đến
nay, dự án đã kết thúc, việc tiếp tục đầu tư xây dựng 02 cầu này là không thể
thực hiện.
Tuy nhiên, để đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại của bà con, UBND huyện
đã chỉ đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với các phòng, ban, ngành có liên
quan và UBND xã Vị Đông tiến hành kiểm tra và khảo sát thực tế. Qua khảo sát
nhận thấy: Tuy hiện nay 02 cây cầu này chưa đồng bộ với các cầu còn lại trên
tuyến, nhưng vẫn còn sử dụng được và đảm bảo hoạt động bình thường cho
phương tiện lưu thông và người qua lại. Đối với đề nghị đầu tư mới 02 cây cầu 5
Tâm và Điểm Tựa UBND huyện xin ghi nhận và sẽ xem xét cân đối nguồn vốn,
đưa vào danh mục đầu tư mới, để đồng bộ các cầu trên tuyến và phục vụ tốt cho
bà con.
3. Cử tri xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy đề nghị tỉnh xem xét đầu tư
tuyến lộ hậu kinh 9 thước còn 1 đoạn từ kinh 13 ngàn đến 8 ngàn từ năm
2006 đến nay vẫn chưa được đầu tư.
Trả lời:
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Trước đây, công trình Đường Kênh 9 thước, đoạn giáp Đường ô tô về
trung tâm xã Vị Trung đến Kênh 13.000, xã Vĩnh Trung đã được đầu tư hoàn
thành đưa vào khai thác sử dụng; Còn lại đoạn từ 13.000 đến Kênh 8.000 đã
thực hiện cơ bản xong phần giải phóng mặt bằng, nhưng chưa được đầu tư xây
dựng phần đường do chưa cân đối được nguồn vốn.
Hiện nay, Công trình: Đường Kênh 9 thước, đoạn từ Kênh 13.000 đến
Kênh 8.000, đã được huyện đề xuất danh mục đưa vào kế hoạch đầu tư công
trung hạn giai đoạn 2021-2025. Khi được tỉnh phê duyệt, phân bổ vốn, sẽ tiến
hành đầu tư theo quy định.
4. Cử tri huyện Vị Thủy đề nghị đơn giản thủ tục hành chính về
chuyển quyền sử dụng đất vì hiện nay còn nhiều thủ tục, rườm rà. Đề nghị
HĐND tỉnh có Nghị quyết cho phép người dân được chuyển đổi mục đích
sử dụng đất nông nghiệp sang thổ cư tuyến Quốc lộ 61C theo quy định của
Nhà nước.
Trả lời:
4.1 Về đề nghị giảm thủ tục hành chính về chuyển quyền sử dụng đất:
Hiện nay Thủ tục hành về chuyển quyền sử dụng đất được thực hiện theo
quy định của pháp luật và các văn bản của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi
trường như sau:
- Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch
UBND tỉnh Hậu Giang về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngành Tài nguyên và Môi trường;
- Quyết định số 906/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2021 của UBND
tỉnh Hậu Giang Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện các thủ tục hành chính
liên thông về đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa
bàn tỉnh Hậu Giang.
- Công văn số 2251/STNMT-VP ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Sở Tài
nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang về việc cập nhật đăng tải, niêm yết thủ
tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngành Tài
nguyên và Môi trường.
- Về thời gian thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất là 10 ngày theo
quy định tại Điều 61 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 được sửa
đổi, bổ sung tại Khoản 40 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ.
Đối với kiến nghị của cử tri, UBND huyện không có thẩm quyền điều
chỉnh tang hay giảm các thủ tục hành chính được. UBND huyện xin ghi nhận và
sẽ có ý kiến gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang xem xét, trình
UBND tỉnh quyết định.
4.2 Về kiến nghị HĐND tỉnh có Nghị quyết cho phép người dân được
chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất thổ cư tuyến Quốc lộ
61C theo quy định của Nhà nước:
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Theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Vị Thủy tại Quyết định số
2545/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh Hậu Giang thì vị
trí đất trên tuyến Quốc lộ 61C có một phần đất thuộc chỉ giới quy hoạch giao
thông, phần còn lại thuộc quy hoạch đất đất lúa. Do đó, việc cử tri đề nghị được
chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở trên tuyến Quốc lộ 61C là
chưa phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. UBND
huyện Vị Thủy xin ghi nhận và đề nghị các Sở, ngành tỉnh trình UBND tỉnh xem
xét trong thời gian tới.
Trên đây là báo cáo của UBND huyện Vị Thủy./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Lưu VT. KT20921
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