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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND Tỉnh
tại kỳ họp lần thứ 7, HĐND Tỉnh khóa IX
________________

Ngay sau kỳ họp lần thứ 7, ngày 18 tháng 7 năm 2018, UBND Tỉnh đã
ban hành Công văn số 38/UBND-TH về việc thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử
tri và đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh tại kỳ họp lần thứ 7, Hội đồng nhân dân
Tỉnh khóa IX. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của Trung ương, UBND
Tỉnh đã có văn bản đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh chuyển các ý kiến nêu
trên đến các cơ quan liên quan ở Trung ương giải quyết, đối với những nội dung
liên quan đến trách nhiệm của chính quyền cấp huyện, UBND Tỉnh đã chuyển
về UBND cấp huyện xem xét, giải quyết theo thẩm quyền (có Báo cáo kèm
theo). UBND Tỉnh xin báo cáo kết quả thực hiện những nội dung ý kiến, kiến
nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết, cụ thể như sau:
I. Lĩnh vực đầu tư - xây dựng
1. Cử tri kiến nghị UBND Tỉnh nâng cấp và mở rộng đoạn đường tại
ngã ba chợ Tân Phước thuộc tuyến đường ĐT.842; nâng cấp, mở rộng tuyến
đường ĐT.855 vì đoạn đường này rất nhỏ hẹp, xuống cấp, lưu lượng phương
tiện tham gia giao thông nhiều, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông
Do nguồn vốn còn hạn chế và Tỉnh đang tập trung đầu tư các công trình
giao thông trọng điểm, do đó trong giai đoạn 2016 - 2020 chưa thể đầu tư nâng
cấp, mở rộng đoạn đường ngã ba chợ Tân Phước (thuộc tuyến ĐT.842) và tuyến
đường ĐT.855. UBND Tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Giao thông vận tải nghiên cứu đề
xuất phương án nâng cấp 02 tuyến nêu trên sau năm 2020. Trước mắt, UBND
Tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Giao thông vận tải kiểm tra thực tế, có biện pháp khắc phục
hư hỏng để đảm bảo an toàn giao thông, thời gian thực hiện và hoàn thành trong
tháng 12/2018.
2. Cử tri kiến nghị UBND Tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng đẩy nhanh
tiến độ thi công công trình cống thoát nước đoạn đường từ cầu Kênh Cụt đến
Đình Tân An, thuộc xã Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh, vào mùa mưa, nước ứ
đọng, gây ảnh hưởng đến giao thông, đời sống sinh hoạt của Nhân dân
Hiện tại, trên tuyến Quốc lộ 30 đoạn từ cầu Kênh Cụt đến Đình Tân An
không có thi công công trình cống thoát nước. Việc đầu tư xây dựng công trình
hạ tầng kỹ thuật trên tuyến Quốc lộ 30 thuộc thẩm quyền của Cục Quản lý
Đường bộ IV. UBND Tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải kiến nghị Cục
Quản lý Đường bộ IV xem xét, giải quyết (Công văn số 1313/SGTVT-KCHTGT
ngày 30/7/2018 của Sở Giao thông vận tải). Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa nhận
được phản hồi của đơn vị. Trong thời gian tới, UBND Tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo

Sở Giao thông vận tải kiến nghị Cục Quản lý Đường bộ IV xem xét, giải quyết
vướng mắc nêu trên.

3. Trước đây, đường ĐT.846 quy định mốc lộ giới là 16m (tính từ tim lộ
vào), sau này nâng cấp lên Quốc lộ N2 quy định mốc lộ giới là 25m (tính từ
tim lộ vào), đề nghị Tỉnh xem xét tạo điều kiện cho người dân san lắp nếu thấp
hơn cao trình, không làm nhà kiên cố thì không xử phạt người dân vi phạm
Việc mở rộng phạm vi hành lang an toàn đường bộ từ 16m (ĐT.846)
thành 25m (đường N2), là thực hiện theo quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu
hạ tầng giao đường bộ (Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010; Nghị
định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ).
Theo quy định, trong phạm vi hành lang đường bộ chỉ được xây dựng các
công trình thiết yếu (điện lực, cáp quang, cấp nước, xăng dầu,…) và các công
trình có yêu cầu đặc biệt không thể bố trí ngoài phạm vi hành lang đường bộ
nhưng phải có ý kiến của cơ quan quản lý đường bộ. Riêng các công trình xây
dựng như: nhà ở, nhà xưởng,… phải xây dựng ngoài phạm vi hành lang đường
bộ. Việc cử tri đề nghị san lấp mặt bằng và xây dựng công trình tạm trong hành
lang đường Quốc lộ N2 thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan quản lý đường
bộ Trung ương. UBND Tỉnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải có văn bản gửi Cục
Quản lý Đường bộ IV xem xét, giải quyết (Công văn số 1313/SGTVT-KCHTGT
ngày 30/7/2018 của Sở Giao thông vận tải) nhưng đến nay chưa nhận được phản
hồi của đơn vị. Trong thời gian tới, UBND Tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Sở Giao
thông vận tải kiến nghị Cục Quản lý Đường bộ IV xem xét, giải quyết vướng
mắc nêu trên.
4. Đề nghị Tỉnh xem xét kéo dài tuyến xe buýt từ Giồng Găng lên Tân
Phước (tuyến Tân Phước - thị xã Hồng Ngự, Giồng Găng - Tân Phước) để
phục vụ người dân và học sinh
Ngày 16/8/2018, UBND Tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 184/KH-UBND
về phát triển mạng lưới vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn
tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2018 - 2020 và định hướng đến năm 2025. Theo đó,
tuyến xe buýt kết nối bến xe thị xã Hồng Ngự và bến xe Tân Phước được đưa
vào kế hoạch thực hiện giai đoạn 2021 - 2025.
5. Đại biểu HĐND Tỉnh đề nghị khi thực hiện đầu tư công trình xây
dựng cơ bản phải có biển báo thông tin dự án thi công nhằm tạo điều kiện
cho người dân biết và tham gia giám sát cộng đồng
Tiếp thu ý kiến của đại biểu, UBND Tỉnh đã ban hành Công văn số
268/UBND-ĐTXD ngày 03/8/2018 để chỉ đạo chấn chỉnh vấn đề nêu trên.
II. Lĩnh vực nông nghiệp
1. Cử tri kiến nghị Tỉnh xem xét, sửa đổi Nghị quyết số 138/2017/NQHĐND ngày 07/12/2017 của HĐND Tỉnh về việc ban hành Quy định chính
sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn của tỉnh. Vì theo
Khoản 1, Điều 3 của Nghị quyết, quy mô xét hỗ trợ quá lớn, đề nghị sửa đổi,
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điều chỉnh giảm diện tích đất canh tác và quy mô sản xuất xuống nhỏ hơn;
đồng thời không phân biệt đối tượng thuê đất, nhằm tạo điều kiện cho nông
dân tiếp cận chính sách được thuận lợi
Mục đích hỗ trợ của chính sách là để tập trung đất đai, do đó quy mô sản
xuất cần đủ lớn để thuận lợi cho việc ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật,
cùng thực hiện một quy trình kỹ thuật canh tác, cơ giới hóa các khâu... nhằm tạo
ra chất lượng nông sản đồng đều để thuận lợi trong ký kết hợp đồng với các
doanh nghiệp, tổ chức thu mua. Mặt khác, chính sách đang trong giai đoạn triển
khai thí điểm, diện tích đã đăng ký hỗ trợ tương đối lớn: 945,2 ha trồng lúa;
50,30 ha trồng cây ăn trái. Do đó, khi UBND Tỉnh tổ chức tổng kết sẽ đánh giá,
xem xét kiến nghị để điều chỉnh cho phù hợp.
Về đối tượng thuê đất, tại Khoản 1, Điều 2 của Quy định về chính sách hỗ
trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (ban hành kèm
theo Nghị quyết số 138/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND Tỉnh) có
quy định rõ đối tượng áp dụng: “Chính sách hỗ trợ tích tụ, tập trung đất đai áp
dụng cho đối tượng là doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình, hợp tác xã, thành viên
hợp tác xã, tổ hợp tác và trang trại có thuê đất trồng lúa, trồng cây ăn trái trong
vùng quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp của địa phương”. Theo đó, hầu
hết các đối tượng thuê đất đều được tham gia chính sách hỗ trợ khi đáp ứng đủ
các điều kiện tại Khoản 1, Điều 4 của Quy định. Do đó, không cần sửa đổi, bổ
sung hay điều chỉnh đối tượng thụ hưởng chính sách.
2. Đại biểu HĐND Tỉnh kiến nghị sớm hỗ trợ kinh phí thực hiện chính
sách chuyển đổi đất lúa sang trồng bắp
UBND Tỉnh đã bổ sung kinh phí cho các huyện, thị xã, thành phố để thực
hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng bắp với tổng số tiền
3,72 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách
địa phương năm 2018 (Công văn số 493/UBND-KTTH ngày 04/9/2018).
3. Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND ngày 28/9/2015 của UBND Tỉnh
quy định, để được hưởng chính sách hỗ trợ chăn nuôi phải mua con giống ở
cơ sở huyện Củ Chi, Đồng Nai. Nếu không mua con giống theo chỉ định thì
không được giải ngân. Đề nghị UBND Tỉnh không nên bắt buộc, đồng thời
tìm thêm cơ sở cung cấp con giống chất lượng để giới thiệu cho người dân
Qua rà soát, hiện tại, ở khu vực phía Nam chỉ có hai đơn vị(1) cung cấp
giống bò (bò đực giống) đạt tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư số
09/2015/TT-BNNPTNT ngày 03/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn. Trong thời gian tới, UBND Tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn tiếp tục rà soát, thẩm định thêm các cơ sở cung cấp con giống trong
và ngoài tỉnh đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định hiện hành để thông tin đến các
hộ chăn nuôi biết, chủ động lựa chọn.
III. Lĩnh vực khác
(1)

. Công ty TNHH MTV Bò sữa TP Hồ Chí Minh: Ấp An Hòa, xã An Phú, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh và
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi gia súc lớn: Ấp Cầu Sắt, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.
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1. Đại biểu HĐND Tỉnh đề nghị Tỉnh giảm lãi suất vay vốn từ Quỹ hỗ
trợ phát triển HTX xuống khoảng 4%
UBND Tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Quỹ Đầu tư
Phát triển Tỉnh tham mưu điều chỉnh lãi suất cho vay phù hợp với Quyết định số
60/2007/QĐ-BTC ngày 11/7/2007 của Bộ Tài chính (Công văn số 720/VPUBNDKTTH ngày 05/10/2018).
2. Đại biểu HĐND Tỉnh phản ánh: người dân có hợp đồng mua bán
lúa với Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật nông nghiệp Đồng Tháp Mười, đến
mùa thu hoạch, công ty không đến mua, người dân phải bán lúa cho người
khác, Công ty xuống nhà người dân yêu cầu trả lại tiền cọc, đe dọa siết đồ...
những vấn đề này ảnh hưởng rất lớn đến liên kết và tiêu thụ sản xuất lúa. Đề
nghị Tỉnh có biện pháp chấn chỉnh
Ngày 18/7/2018, UBND Tỉnh đã có Công văn số 38/UBND-TH giao Sở
Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, xác minh
làm rõ. Qua kiểm tra, được biết Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật nông nghiệp
Đồng Tháp Mười có ký kết hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa vụ Đông
Xuân 2017 - 2018 với Hợp tác xã nông nghiệp số 01, số 02, xã Vĩnh Thạnh và
Hợp tác xã nông nghiệp Bình Hiệp B, xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò.
Trong quá trình thực hiện hợp đồng, một số nông dân không bán lúa cho Công
ty theo hợp đồng đã ký mà bán lúa cho thương lái khác (riêng đối với HTX nông
nghiệp Bình Hiệp B, nông dân đã bán cho thương lái khác 50% diện tích đã ký
hợp đồng và nhận tiền cọc của Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật nông nghiệp
Đồng Tháp Mười). Để khắc phục tình trạng nêu trên, UBND huyện Lấp Vò đã
chỉ đạo ngành chuyên môn huyện phối hợp với UBND xã Vĩnh Thạnh và
UBND xã Bình Thạnh Trung vận động nông dân thực hiện theo hợp đồng đã ký
với Công ty, đồng thời Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật nông nghiệp Đồng
Tháp Mười có phân công nhân viên phối hợp với các hợp tác xã thu lại tiền cọc
đã ứng trước cho nông dân từ đầu mùa vụ, không có tình trạng “đe dọa xiết đồ”
theo phán ánh của đại biểu.
3. Cử tri thành phố Cao Lãnh đề nghị Công ty Cổ phần Cấp nước và
Môi trường đô thị Đồng Tháp tiếp tục cho người đi thu tiền sử dụng nước
sạch tận nhà của người dân. Vì hiện nay, theo thông báo mới của công ty,
người dân sử dụng nước sạch phải tự đến công ty để thanh toán tiền nước
Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng
Tháp, sau 03 tháng thực hiện thí điểm không thu tiền nước sạch tại nhà khách
hàng khu vực Phường 1, 2, 3, thành phố Cao Lãnh, tỷ lệ khách hàng chủ động
thanh toán qua ATM hoặc qua các ứng dụng cài đặt trên điện thoại tăng dần qua
từng tháng. Cụ thể: Tỷ lệ thanh toán trong tháng 6 đạt 76,47%, tháng 7 đạt
83,57%, tháng 8 đạt 83,72%. Đối với các hộ dân chưa thanh toán, Công ty đã cử
nhân viên đến từng hộ để tìm hiểu nguyên nhân, đa số người dân chưa quen với
hình thức thanh toán mới nên khi nhận phiếu báo đã quên thanh toán. Qua công
tác vận động và hướng dẫn khách hàng thanh toán, đến nay, các khách hàng nợ
tiền nước tháng 6, 7, 8 đã thanh toán đạt 99,85%. Với kết quả trên cho thấy
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người dân đồng tình cao với hình thức thanh toán mới vì tính chủ động, an toàn
và tiết kiệm thời gian. Riêng đối với các hộ dân là người già neo đơn, bệnh tật,
Công ty vẫn cử nhân viên đến thu tiền tận nhà.
Uỷ ban nhân dân Tỉnh báo cáo kết quả thực hiện đến Hội đồng nhân dân
Tỉnh và cử tri Tỉnh nhà biết./.
Nơi nhận:
- Thường trực HĐND Tỉnh;
- Lưu: VT, TH (Phong).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Châu Hồng Phúc
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