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I. SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
1. Cử tri xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười kiến nghị UBND Tỉnh
quan tâm, chú trọng công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành
nông nghiệp và phát triển nông thôn của tỉnh, nhất là đội ngũ kỹ thuật viên,
nhằm để tăng cường công tác hướng dẫn, hỗ trợ các Tổ hợp tác, Hợp tác xã và
hộ nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp,
nâng cao chất lượng nông sản, đủ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
2. Cử tri thành phố Sa Đéc đề nghị UBND Tỉnh xem xét đầu tư xây dựng
bờ kè chống sạt lở bờ sông Sa Đéc (đoạn đi qua địa phận Phường 4, thành phố
Sa Đéc) để nhân dân sinh sống ổn định, yên tâm lao động, sản xuất.
II. BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Cử tri xã Phú Long, huyện Châu Thành đề nghị UBND Tỉnh chỉ đạo
ngành chức năng của Tỉnh kiểm tra, giám sát tuyến kênh nổi bê tông dẫn nước
vùng trồng màu tại ấp Phú Hòa, xã Phú Long, huyện Châu Thành do tỉnh đầu tư
xây dựng nhưng hiện nay không phát huy hiệu quả.
III. SỞ CÔNG THƯƠNG
Cử tri xã An Bình, huyện Cao Lãnh kiến nghị UBND Tỉnh có phương án
cụ thể sớm đưa dự án Cụm Công nghiệp Cần Lố đi vào hoạt động, để phát triển
sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm cho lao động địa phương, tránh sự lãng
phí đất đai, giúp người dân ổn định cuộc sống.
IV. SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
1. Cử tri ấp Tân Thạnh, xã An Hiệp, huyện Châu Thành kiến nghị UBND
Tỉnh xem xét giao đất bãi bồi ven sông tại xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh cho
các hộ dân có đất bị sạt lở tại ấp Tân Thạnh, xã An Hiệp, huyện Châu Thành để
sản xuất nông nghiệp, ôn định cuộc sống.
2. Cử tri xã An Phong, huyện Thanh Bình đề nghị UBND Tỉnh, ngành
chức năng của tỉnh kiểm tra, xử lý Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (tọa lạc tại
Phường 11, thành phố Cao Lãnh) chế biến thủy sản gây ra mùi hôi, làm ô nhiễm
môi trường, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của khu dân cư (lưu ý nội dung
báo cáo phải thể hiện được kết quả kiểm tra, xử lý, biện pháp khắc phục).
V. SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
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Cử tri xã An Bình B, thị xã Hồng Ngự tiếp tục đề nghị UBND Tỉnh chỉ
đạo ngành giao thông vận tải kiểm tra, giám sát và có biện pháp khắc phục tuyến
đường ĐT 842 tuy đã được sửa chữa nhiều lần nhưng không đảm bảo chất
lượng, hiện nay vẫn bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, nhiều nguy cơ gây
mất an toàn giao thông.
VI. SỞ TÀI CHÍNH
Cử tri thành phố Sa Đéc kiến nghị UBND Tỉnh xem xét điều chỉnh giảm
giá nước sinh hoạt vì hiện nay mức giá nước người dân đang sử dụng là quá cao,
ảnh hưởng đến thu nhập, đời sống của đại bộ phận người dân.
VII. SỞ Y TẾ
Cử tri xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò tiếp tục kiến nghị các ngành chức
năng của Tỉnh quan tâm, đầu tư nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh có thẻ
bảo hiểm y tế, nhất là chất lượng thuốc tại các bệnh viện tuyến huyện, trạm y tế
nhằm đáp ứng nhu cầu khám, điều trị một số bệnh ban đầu cho người dân, hạn
chế người bệnh vượt tuyến, chuyển tuyến.
VIII. SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Cử tri huyện Châu Thành kiến nghị UBND Tỉnh, ngành chức năng của
tỉnh thường xuyên kiểm tra, xử phạt nghiêm đối với các hộ gia đình tổ chức hát
Karaoke tự phát tại nhà vi phạm về giờ giấc, tiếng ồn âm thanh, gây ảnh hưởng
đến sức khỏe, cuộc sống sinh hoạt của người dân (lưu ý nội dung báo cáo phải
thể hiện kết quả việc tổ chức đoàn kiểm tra từ đầu năm đến nay, kết quả xử lý
bao nhiêu trường hợp và giải pháp chấn chỉnh trong thời gian tới).
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