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Kính gửi: UBND tỉnh Hậu Giang
Căn cứ 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 của cử tri sau kỳ họp thứ Hai HĐND tỉnh Khóa X, nhiệm
kỳ 2021 – 2026;
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; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu
Giang trả lời 03 kiến nghị của cử tri như sau:
1. Kiến nghị của cử tri thành phố Vị Thanh về việc “đề nghị Nhà nước
sớm đầu tư và xây dựng Khu văn hóa Hồ Sen, phường VII; Hồ Tam Giác,
phường I; Hồ Đại Hàn, phường IV”:
Hiện tại, thành phố Vị Thanh đã đăng ký Danh mục kêu gọi, xúc tiến đầu
tư về tỉnh Hậu Giang và được UBND tỉnh đăng trên Cổng thông tin điện tử Hậu
Giang để kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực du lịch. Qua đó, đã có nhà đầu tư khảo sát
với mong muốn đầu tư đối với Khu văn hóa Hồ Sen, phường VII; Hồ Đại Hàn,
phường IV. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh COVID – 19 vẫn còn diễn biến
phức tạp nên nhà đầu tư chưa thể tiến hành lập thủ tục đầu tư.
Đối với Hồ Tam Giác, phường I nằm trong hạng mục dự án “Nâng cấp đô
thị Việt Nam – Tiểu dự án thành phố Vị Thanh” cải tạo mỹ quan cho khu vực
này, đây là điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư trong thời gian tới.
2. Đối với kiến nghị của cử tri xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ về việc “hỗ
trợ ghe ngo cho Chùa ấp 5, xã Xà Phiên để đại diện địa phương tham gia các
giải của tỉnh, cũng như rèn luyện sức khỏe và bảo tồn văn hóa của dân tộc
Khmer”:
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Vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản phối hợp với
Ban Dân tộc tỉnh về rà soát số liệu chuẩn bị thực hiện Chương trình mục tiêu
quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn
tỉnh. Theo đó, Sở đã đăng ký các nội dung để thực hiện Dự án 6 “Bảo tồn và
phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các Dân tộc thiểu số gắn với
phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025”. Trong đó, tại điểm 1 mục II của Danh
mục thực hiện Dự án 6 nêu trên (theo Công văn số 383/SVHTTDL-QLVHTT
ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) có nội dung
mua sắm ghe ngo cho chùa Khmer tại xã Xà Phiên và xã Lương Nghĩa huyện
Long Mỹ. Đồng thời, tại Dự án này Sở đã đề xuất với Bộ Văn hóa, Thể thao và
Du lịch hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao và trang thiết bị tại
các vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
3. Riêng kiến nghị của cử tri ở xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ về việc
“gắn pano và vẽ chiếc trực thăng ở ngã tư tại di tích kênh Trực Thăng để giáo
dục con cháu về ý nghĩa lịch sử của kênh Trực Thăng”: Lãnh đạo Sở Văn hóa,
Ký bởi: Nguyễn Thanh Triều
Cơ quan: Tỉnh
Hậu địa
Giang
Thể thao và Du lịch sẽ cùng các đơn vị chuyên môn thuộc Sở phối hợp
với
Thời gian ký: 23/09/2021 14:34:28
phương khảo sát, tìm hiểu nhân chứng lịch sử địa danh tên gọi kênh Trực Thăng
và có ý kiến trả lời sớm nhất trong tháng 9 năm 2021.
Trên đây là đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang
trả lời 03 kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ Hai HĐND tỉnh Khóa X./.
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