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BÁO CÁO
Về việc kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, tại Công văn số
1737/UBND-NCTH ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh
Thực hiện Công văn số 1737/UBND-NCTH ngày 17 tháng 9 năm 2021 của
Chủ tịch UBND tỉnh V/v giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ
hai HĐND tỉnh Khóa X;
Báo cáo số 807/BC-MTTQ-BTT về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử
tri sau kỳ họp thứ Hai, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021- 2026.
Xét Báo cáo số 164/BC-PKT ngày 22 tháng 9 năm 2021 của phòng Kinh tế
thành phố; Báo cáo số 421/BC-CATP ngày 27 tháng 7 năm 2021 của Công an
thành phố; Báo cáo số 138/BC-PTNMT ngày 29 tháng 7 năm 2021 của phòng Tài
nguyên và Môi trường thành phố.
UBND thành phố báo cáo kết quả như sau:
1. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN:
- Cử tri phường Lái Hiếu đề nghị nhà nước hợp đồng các doanh nghiệp
bao tiêu nông sản để người dân sản xuất có lợi nhuận, tỉnh cần xây dựng và
nhân rộng được nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả kinh tế cao,
hướng dẫn người dân sản xuất theo chương trình OCOP nhằm tăng giá trị
sản phẩm, quan tâm chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo khuyến cáo
người dân trồng cây gì, nuôi con gì để mang lại hiệu quả kinh tế cao
Trong thời gian qua, UBND thành phố mời gọi các doanh nghiệp để thực
hiện liên kết bao tiêu sản phẩm cho người dân nhưng do diện tích sản xuất trồng
tập trung chuyên canh quy mô từ 5ha trở lên trên địa bàn thành phố không nhiều,
người dân còn tập quán trồng nhỏ lẻ, manh mún thiếu tập trung chuyên canh từ
đó sản phẩm không nhiều do đó chưa có nhiều Công ty, doanh nghiệp tham gia
liên kết bao tiêu sản phẩm.
Năm 2019 đến nay, UBND thị xã Ngã Bảy (nay thành phố Ngã Bảy) triển
khai thực hiện mô hình chuyển đổi mía, lúa kém hiệu quả sang trồng tập trung
chuyên canh như: Bưởi 5 Roi trên địa bàn phường Hiệp Lợi diện tích 19ha; Chanh
không hạt ở địa bàn phường Lái Hiếu và phường Hiệp Thành diện tích 48ha và
đã thực hiện liên kết bao tiêu sản phẩm với Công ty Hà Lan về bao tiêu Bưởi 5
Roi và Chanh không hạt. Tuy nhiên chỉ chiếm 10% diện tích cây ăn trái.
Thời gian tới người dân nên chú trọng sản xuất theo hướng sản phẩm chủ
lực của ngành nông nghiệp tỉnh, cụ thể (về cây: lúa, mít, chanh không hạt, bưởi,
xoài; về chăn nuôi: vịt, dê; về thủy sản: lươn đồng, cá thát lát, cá tra, cá ruộng).
Từ đó Phòng Kinh tế thành phố sẽ xây dựng kế hoạch hỗ trợ kỹ thuật người dân
sản xuất và chăn nuôi theo hướng sản phẩm sạch, theo tiêu chuẩn VIETGAP,
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GLOBALLGAP,…Năm 2020, tỉnh không có phân bổ nguồn vốn hỗ trợ phát triển
sản xuất từ nguồn Chương trình mục tiêu Quốc gia cho đơn vị thành phố Ngã Bảy.
Từ nguồn vốn sự nghiệp nông nghiệp giao cho Phòng Kinh tế năm 2020 là 200
triệu được bố trí thực hiện mô hình chuyển đổi đất trồng mía kém hiệu quả sang
trồng Chanh không hạt ở phường Hiệp Thành và phường Lái Hiếu, quy mô 48 ha.
Năm 2021 được bố trí vốn 300 triệu đồng để hỗ trợ nông dân mở rộng mô hình
thêm 35ha trên địa bàn phường Hiệp Thành và phường Lái Hiếu, hiện mới chuyển
đổi được 14,1ha còn 26ha sẽ thực hiện những tháng cuối năm 2021. Tuy nhiên,
việc vận động Nhân dân còn gặp khó khăn, nhiều hộ chưa thống nhất với việc
Nhà nước chỉ hỗ trợ cây giống 50% theo Nghị quyết số 10 của Hội đồng nhân dân
tỉnh, mặc dù thành phố cũng tranh thủ nguồn vốn đầu tư khép kín đê bao để người
dân chuyển đổi được an tâm. Phòng Kinh tế thành phố tiếp tục phối hợp với
UBND phường Hiệp Thành, phường Lái Hiếu vận động nhân dân chuyển đổi và
chuyển giao giống trong tháng 10 tới.
Do nguồn vốn phân bổ cho địa phương ít, nên việc đầu tư cho phát triển
nông nghiệp cũng gặp khó khăn, đặc biệt là các vùng sản xuất tập trung cần có
nguồn vốn lớn. Hàng năm địa phương đã xây dựng kế hoạch hỗ trợ cây giống để
phát triển vùng nguyên liệu tập trung như bưởi 5 Roi, chanh không hạt. Ngoài ra,
thành phố Ngã Bảy xây dựng một số mô hình ứng dụng Khoa học công nghệ từ
nguồn vốn sự nghiệp KHCN để nhân rộng trên địa bàn như mô hình nuôi lươn
không bùn sử dụng thức ăn công nghiệp, trồng dưa lưới trong nhà màng; năm
2021 sẽ triển khai 02 mô hình trồng rau sạch. Tận dụng nguồn kinh phí hỗ trợ phát
triển đất trồng lúa theo Nghị định số 62/2019/NĐ-CP, hỗ trợ trực tiếp cho người
trồng lúa thực hiện mô hình liên kết, bao tiêu sản phẩm trong năm 2021, thành
phố Ngã Bảy đã mời gọi Công ty CP lương thực Minh Phú đầu tư giống, phân,
thuốc BVTV, cuối vụ Công ty bao tiêu toàn bộ sản phẩm lúa cho nông dân phường
Hiệp Thành hiện vụ Hè thu được 40ha và vụ đông xuân tới nâng lên 120ha lúa;
thành phố Ngã Bảy cũng triển khai hỗ trợ 50% lúa giống chất lượng cao cho
phường Hiệp Lợi, xã Đại Thành vụ đông xuân tới với diện tích 80ha để nâng cao
năng suất và chất lượng lúa. Tuy nhiên vẫn còn một số ít hộ dân chưa thống nhất,
gây khó khăn cho việc thương lượng ký Hợp đồng liên kết với Công ty Minh Phú.
- Cử tri xã Đại Thành đề nghị đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ kinh phí đường
ống tưới tiết kiệm nước cho vườn cây ăn trái theo đề án của tỉnh.
Năm 2020, theo Nghị quyết số 08 của HĐND tỉnh, UBND thành phố đã
xây dựng Kế hoạch xin hỗ trợ vốn 3,7 tỷ. Tuy nhiên tỉnh chưa cân đối được nguồn
hỗ trợ cho tưới tiết kiệm. Do đó UBND thành phố Ngã Bảy tiếp tục xây dựng Kế
hoạch đưa vào nguồn phân bổ hỗ trợ cho năm 2022 để triển khai.
- Kiến nghị của “Cử tri xã Tân Thành kiến nghị đến ngành nông nghiệp
quan tâm tìm nguồn cung ứng cây, con giống sạch bệnh cho nông dân, hiện
nay người dân mua các loại cây giống từ các nơi khác đem đến không rõ
nguồn gốc, xuất xứ nên canh tác đạt hiệu quả không cao, vì cây cho năng suất
thấp, dễ chết sớm… Nhà nước cần có quy hoạch vùng sản xuất, tiêu thụ sản
phẩm nhất là các mặt hàng nông sản có hướng xuất khẩu”
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Năm 2019 đến nay, UBND thanh phố Ngã Bảy giao Phòng Kinh tế thành
phố liên hệ với HTX cây giống Đại Thành cung cấp cây giống Chanh không hạt
cho dự án chanh và đã triển khai thành công. Tuy nhiên vẫn có tỷ lệ 3-5% số cây
không đạt yêu cầu do nhiều nguyên nhân phải trồng lại. Để có nguồn cây, con
giống sạch bệnh khuyến cáo người dân khi mua cây con giống cần liên hệ các
điểm cung cấp có uy tín, cần ký hợp đồng rõ ràng có điều kiện bắt buộc như: đúng
giống cây con sạch bệnh, bảo hành giống sạch bệnh trong quá trình trồng và
nuôi,... để giảm thiểu thất thoát, canh tác đạt hiệu quả cao.
- Cử tri phường Ngã Bảy kiến nghị tỉnh cần nghiên cứu xây dựng nhà
máy chế biến nông sản nhất là trái cây trong vùng để giảm chi phí vận chuyển
cho người nông dân, liên kết mở rộng kho dự trữ tạo điều kiện thu mua nông
sản cho nông dân hạn chế được việc nông dân làm ra tình trạng được mùa
rớt giá, được giá mất mùa.
Trong thời gian qua UBND thành phố Ngã Bảy mời gọi, tạo điều kiện để
các doanh nghiệp, cơ sở trong và ngoài thành phố đến đầu tư chế biến lương thực
thực phẩm, nông sản nói chung, cây ăn trái nói riêng. Có một số cơ sở đã đầu tư
sản xuất chế biến từ cây ăn trái nhưng quy mô không lớn, chủ yếu thủ công như:
Rượu Cam sành Thành Phát, Rượu gấc, Kem gấc, Trà gấc của HTX nông nghiệp
Phước Lâm; Trà mãng cầu, Mứt mãng cầu,...Tuy nhiên, do Cụm CN- TTCN hiện
hữu đã giao đất cho hết cho các doanh nghiệp đang hoạt động, các doanh nghiệp
chế biến muốn đầu tư đang gặp khó khăn về đất. Trong thời gian tới, trên cơ sở
hình thành Cụm CN- TTCN Tân Thành UBND thành phố tiếp tục mời gọi các
doanh nghiệp đến đầu tư sơ chế, chế biến nông sản trên địa bàn thành phố, nhất
là trái cây nhằm giúp cho nông sản của thành phố tìm đầu ra ổn định, nâng cao
giá trị.
2. LĨNH VỰC XÂY DỰNG, GIAO THÔNG VẬN TẢI:
Cử tri phường Lái Hiếu, thành phố Ngã Bảy đề nghị nhà nước xem lại
vật liệu xây dựng giá quá cao như: sắt, xi măng, cát,…
Theo quy định nguồn thông tin phục vụ cho việc công bố giá vật liệu xây
dựng hàng tháng được tổng hợp từ việc điều tra thị trường, kết quả trúng thầu các
dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn, báo giá của các doanh nghiệp hoạt động trên
địa bàn. UBND thành phố thành phố cập nhật, trước ngày 05 hàng tháng gửi về
Sở Xây dựng tổng hợp, công bố để áp dụng trên toàn tỉnh.
3. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG:
- Cử tri xã Đại Thành, thành phố Ngã Bảy có ý kiến ở khu vực thành
thị và các xã nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu nên có chổ tập kết rác thải
và chỗ xử lý rác (không để phát tán ra môi trường gây ô nhiễm)
Việc thu gom rác thải trên địa bàn thành phố do Chi nhánh số 4 (Chi nhánh
Cấp thoát nước-Công trình đô thị Ngã Bảy) trực thuộc Cty Cổ phần Cấp thoát
nước-Công trình đô thị Hậu Giang thực hiện như sau: Thu gom hàng ngày đối với
các tuyến đường thuộc các phường và thu gom 02 ngày/ lần đối với các tuyến
đường thuộc các xã. Sau đó, rác thải được vận chuyển về tập kết tại bãi rác Hòa
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An huyện Phụng Hiệp và bãi rác thị xã Long Mỹ để xử lý, đảm bảo lượng rác tồn
đọng còn lại trong ngày không gây ô nhiễm môi trường.
UBND thành phố đã chỉ đạo phòng Quản lý đô thị phối hợp các ngành liên
quan và Chi nhánh số 4 (Chi nhánh Cấp thoát nước-Công trình đô thị Ngã Bảy)
trực thuộc Cty Cổ phần Cấp thoát nước-Công trình đô thị Hậu Giang xác định vị
trí thuận lợi, phù hợp quy hoạch để xây dựng điểm tập kết rác cho toàn thành phố
trong thời gian tới.
- Cử tri xã Tân Thành, thành phố Ngã Bảy có ý kiến hiện nay trên địa
bàn ấp Đông An 2A có nhiều hộ dân làm nghề than củi, qua nhiều năm hoạt
động, khói, bụi làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến vườn ăn trái của
người dân xung quanh khu vực. Kiến nghị đến các cấp chính quyền, các
ngành chức năng cần có giải pháp xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường do khói,
bụi từ các lò hầm than gây ra.
Trên địa bàn thành phố Ngã Bảy khu vực sản xuất than củi, tập trung chủ
yếu tại xã Tân Thành và xã Đại Thành với tổng số hộ khoảng 185. Toàn bộ khói,
khí thải phát sinh từ quá trình đốt lò hầm than củi chưa được thu gom, xử lý trước
khi thải ra môi trường. Năm 2013 Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND thị xã
Ngã Bảy (nay thành phố Ngã Bảy) đã thực hiện thí điểm mô hình xử lý khí thải
lò hầm than củi tại 02 hộ ở xã Đại Thành và xã Tân Thành, khí thải được xử lý
đạt quy chuẩn môi trường. Tuy nhiên, chi phí lắp đặt 01 hệ thống xử lý khí thải
khá cao so với thu nhập của mỗi hộ (chi phí đầu tư 01 hệ thống xử lý khói thải từ
85.000.000 đến 150.000.000 đồng, tùy vào quy mô mỗi lò) nên các hộ sản xuất
than củi chưa có khả năng tự lắp đặt. Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố
báo cáo gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh để lập danh mục dự án xử lý khí
thải các lò hầm than củi, đề nghị Trung ương hỗ trợ kinh phí thực hiện. Tuy nhiên,
đến nay tỉnh vẫn chưa được Trung ương hỗ trợ kinh phí để thực hiện dự án này.
Nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang tham mưu UBND tỉnh xây dựng
“Đề án kiểm soát môi trường tại khu vực sản xuất than củi trên địa bàn tỉnh Hậu
Giang” với các nhiệm vụ, giải pháp nhằm kiểm soát, xử lý khí thải phát sinh tại
các lò sản xuất than củi, cải thiện chất lượng môi trường không khí; đưa các giải
pháp giúp những hộ sản xuất than củi thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động
xấu đến môi trường, đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường. Trong đó, xem
xét đánh giá lựa chọn công nghệ xử lý khí thải phù hợp trong thời gian tới.
- Cử tri phường Lái Hiếu đề nghị nhà nước siết chặt khai thác cát trái
phép trên sông làm sụp đất, sạt lở sông ảnh hưởng đến đời sống người dân.
UBND thành phố giao Phòng Quản lý đô thị thành phố thường xuyên phối
hợp với UBND các xã, phường và Lực lượng CSGT Công an thành phố đi tuần
tra kiểm soát, các tuyến sông, các tuyến kênh rạch trên địa bàn thành phố. Qua
kiểm tra đến nay chưa phát hiện trường hợp nào khai thác cát trái phép trên sông.
Hướng tới sẽ tăng cường hơn nữa việc tuần tra kiểm soát nhằm đảm bảo tuyệt đối
khổng để xảy ra tình trạng khai thác cát trái phép trên sông làm sụp đất, sạt lở bờ
sông ảnh hưởng đến đời sống người dân.
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4. LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG-AN NINH:
- Cử tri phường Lái Hiếu, đề nghị nhà nước xử lý nghiêm những
trường hợp vi phạm trong công tác phòng, chống dịch Covid - 19 và chống
người thi hành công vụ.
+ Tình hình chống người thi hành công vụ, từ đầu năm đến nay trên địa bàn
thành phố không xảy ra chống người thi hành công vụ.
+ Thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19:
Công an phường đã phối hợp với các ban ngành trên địa bàn tổ chức 202
cuộc tuần tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh
Covid-19 có 978 lượt đồng chí tham gia, qua đó phát hiện xử lý 160 trường hợp
(lỗi: không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia phòng
chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế) với
số tiền 299.000.000đ, nhắc nhỡ cho cam kết 12 trường hợp lên xuống hàng hóa
không đúng quy định, đẩy đuổi 16 phương tiện ra khỏi địa bàn.
Kiểm tra, lập biên bản 01 điểm 04 người tụ tập trong thời gian giãn cách xã
hội, qua đó đề nghị UBND thành phố xử lý với số tiền 60.000.000đ.
Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức lập chốt kiểm tra phòng chống
dịch Covid-19, qua đó đã đẩy đuổi ra khỏi địa bàn 1.764 lượt phương tiện, 2.559
lượt người.
Đối với các trường hợp vi phạm trong công tác phòng, chống dịch Covid 19 khi phát hiện đều được xử lý nghiêm đúng quy định.
- Cử tri xã Đại Thành, hiện nay lực lượng Công an xã trên địa bàn còn
mỏng chưa đảm bảo về các vấn đề ANTT, nên đề nghị trên xem xét về ấp
phải có 01 trưởng Công an ấp để xem xét giải quyết một số vấn đề về ANTT
và 01 phó trưởng ấp.
Kiến nghị cấp trên xem xét.
UBND thành phố Ngã Bảy xin báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị
của cử tri đến Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh biết./.
Nơi nhận:
- TT HĐND tỉnh;
- TT UBND tỉnh;
- TT UBMTTQVN tỉnh;
- TT HĐND thành phố;
- UBMTTQVN thành phố;
- Văn phòng Thành ủy;
- 3A, B1,2,3, C1;
- Lưu VT.
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