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BÁO CÁO
Về tiến độ, kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước
và sau kỳ họp lần thứ 7 (kỳ họp lệ cuối năm 2017)
Theo Kết luận số 09/KL-HĐND ngày 10/7/2018 của Thường trực HĐND
huyện về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp lần thứ
7 HĐND huyện khóa XI. HĐND huyện yêu cầu UBND huyện tích cực lãnh đạo,
chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chức năng giải quyết 18 ý kiến, kiến nghị
của cử tri. UBND huyện báo cáo việc thực hiện công tác này như sau:
1. Nhóm ý kiến, kiến nghị liên quan đến lĩnh vực y tế (01 ý kiến)
Cử tri xã Bình Hòa Nam đề nghị thành lập tổ y tế: 01 tổ y tế tại khu vực
Ngã 5 (ấp 3, xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ).
Đối với vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau: Đối với Trạm Y tế
xã BHN đã được bố trí đủ nhân lực. Bên cạnh đó ấp 3, xã Bình Hòa Nam đã
được bố trí 02 nhân viên y tế ấp. Theo quy định của Quyết định 75/2009/QĐTTg ngày 11/5/2009 về việc quy định chế độ phụ cấp đối với nhân viên y thôn,
bản thì mỗi ấp chỉ được bố trí từ 01 đến 02 nhân viên y tế. Do đó yêu cầu thành
lập 01 Tổ y tế tại khu vực Ngã 5 là không thể thực hiện được.
2. Nhóm ý kiến liên quan đến lĩnh vực cung cấp điện (05 ý kiến)
- Cử tri xã Mỹ Thạnh Bắc đề nghị nâng cấp đường điện: đường điện nhà
ông Bước (ấp 4, xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An); cử tri xã
Mỹ Thạnh Tây đề nghị kéo điện trung thế: đoạn từ Bến Tàu đến khu vực nhà
ông 6 Thành (ấp Voi, xã Mỹ Thạnh Tây); cử tri xã Bình Thành đề nghị hạ thế
đường điện: đoạn từ nhà ông Quang đến nhà ông 4 Vàng, chiều dài yêu cầu hạ
thế khoảng 1,5kM (ấp 1, xã Bình Thành); đoạn từ nhà ông 7 Nữa đến nhà ông
Minh Phương, chiều dài đoạn này khoảng 1,5kM (ấp 1, xã Bình Thành); đoạn từ
nhà ông 5 Chào đến nhà ông 3 Dũng, chiều dài đoạn này khoảng 1kM (ấp 2, xã
Bình Thành). Đối với các nội dung này, UBND huyện có ý kiến như sau: Điện
lực Đức Huệ đã khảo sát và đưa vào danh mục đầu tư xây dựng chờ phê duyệt
vốn triển khai trong thời gian tới.
- Cử tri xã Mỹ Quý Tây đề nghị kéo đường dây điện hạ thế: đoạn từ nhà
ông Tùng đến nhà ông Đốt. Đối với nội dung này, UBND huyện có ý kiến như
sau: Điện lực Đức Huệ đang thực hiện thi công và dự kiến đóng điện vận hành
vào tháng 12 năm 2018.

- Cử tri xã Mỹ Bình đề nghị hạ thế đường điện: tuyến 1, 3, 5, 2, 4, và 6.
Đối với nội dung này, UBND huyện có ý kiến như sau: Điện lực Đức Huệ đang
thực hiện thi công và dự kiến đóng điện vận hành vào tháng 12 năm 2018 các
tuyến 2, 5; Điện lực Đức Huệ đã khảo sát và đưa vào danh mục đầu tư xây dựng
chờ phê duyệt vốn triển khai trong thời gian tới đối với các tuyến 1, 3, 4, 6,.
3. Nhóm ý kiến liên quan đến kết cấu hạ tầng đường bộ (06 ý kiến)
- Cử tri xã Mỹ Thạnh Đông đề nghị đầu tư hoàn chỉnh dự án đường Mỹ
Thạnh Đông – Bình Hòa Bắc; Cống Maren – Rạch Gốc (khu vực nhà ông 5
Bóng- ấp 3, xã Mỹ Thạnh Đông). Đối với nội dung này, UBND huyện có ý kiến
như sau: UBND huyện chỉ đạo khảo sát thiết kế lập hồ sơ được thẩm tra, có kế
hoạch đầu tư trong thời gian tới. Hiện nay UBND huyện chỉ đạo Ban Quản lý
Dự án Đầu tư Xây dựng huyện kết hợp các ngành rà soát ưu tiên những dự án
hoàn chỉnh Nông thôn mới xã Mỹ Thạnh Đông theo lộ trình.
- Cử tri xã Mỹ Thạnh Đông đề nghị sửa chữa đường giao thông: tuyến
đường từ nhà ông Phúc đến nhà ông Vĩ (ấp 3, xã Mỹ Thạnh Đông); Cử tri xã
Mỹ Quý Tây đề nghị sửa chữa đường giao thông nông thôn: đoạn từ tỉnh lộ 838
đi cầu Giồng Tràm, chiều dài 300m, ấp 2 xã Mỹ Quý Tây; Cử tri xã Bình Thành
đề nghị sửa chữa và nâng cấp trải đá lại tuyến đường từ UBND xã đến cầu Kênh
Đìa Sậy. Đối với 03 nội dụng này, UBND huyện có ý kiến như sau: UBND
huyện đã chỉ đạo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện kết hợp cùng
Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài Chính – Kế hoạch khảo sát lập hồ sơ thiết
kế. Hiện tại các cơ quan chuyên môn đã hoàn tất việc khảo sát, UBND huyện
cho triển khai trong thời gian sớm nhất.
- Cử tri thị trấn Đông Thành đề nghị nâng cấp đường: đường vào xưởng
may công ty Green Shoes (khu phố 1, thị trấn Đông Thành). Đối với nội dung
này, UBND huyện có ý kiến như sau: dự án trên không có trong kế hoạch đầu
tư công trung hạn giai đoạn 2018-2020 theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày
20/10/2017 của HĐND huyện. Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện kết
hợp các ngành, UBND Thị trấn Đông Thành cho lập hồ sơ thiết kế và tham mưu
UBND có kế hoạch đầu tư trong giai đoạn sớm nhất.
- Cử tri xã Mỹ Thạnh Đông đề nghị đầu tư cống: Cống kênh Ngay (ấp 2
xã Mỹ Thạnh Đông), cống 9 Chiểu (ấp 2, xã Mỹ Thạnh Đông). Đối với nội
dung này, UBND huyện có ý kiến như sau: Hai công trình trên được các mạnh
thường quân đầu tư xây dựng cầu. Đến nay đã hoàn thành, tổ chức khánh thành
và đưa vào sử dụng.
4. Nhóm ý kiến liên quan đến các công trình kênh (03 ý kiến)

- Cử tri xã Mỹ Quý Tây đề nghị nạo vét kênh: từ nhà ông 4 Dẫn đi kênh
CR3 - ấp 5 xã Mỹ Quý Tây. Đối với nội dung này, UBND huyện có ý kiến như
sau: dự án trên không có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 20182020 theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 20/10/2017 của HĐND huyện.
UBND huyện đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng kết hợp các ngành,
UBND xã Mỹ Quý tây, cho lập hồ sơ thiết kế và tham mưu UBND huyện có kế
hoạch đầu tư trong giai đoạn sớm nhất.
- Cử tri xã Mỹ Quý Tây đề nghị nạo vét kênh Trường Hát nối dài từ đoạn
ấp 5 đến ấp 6, xã Mỹ Quý Tây. Đối với nội dung này, UBND huyện có ý kiến
như sau: Kênh Trường hát đoạn từ cầu Trường hát đến giáp ranh Campuchia.
UBND huyện kiến nghị Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn hỗ trợ đầu tư
tại tờ trình số 154/TTr-UBND ngày 21/8/2017 và được Sở Nông nghiệp và phát
triển Nông thôn đồng ý hỗ trợ đầu tư 2018. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có
thông báo kinh phí hỗ trợ. Hiện nay Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện
đã triển khai giao mốc thi công phía bên phải đoạn từ Km1+00 đến KF, có chủ
trương tiến hành thi công trong năm 2018.
- Cử tri xã Bình Hòa Hưng đề nghị nạo vét kênh T2 phía bờ tây kết hợp
làm đường giao thông nông thôn (ấp 4, xã Bình Hòa Hưng). Đối với nội dung
này, UBND huyện có ý kiến như sau: công trình Nạo vét kênh T2 được UBND
tỉnh phê duyệt và đầu tư năm 2018. Sở Nông nghiệp ủy quyền Trung tâm khai
thác công trình thủy lợi làm chủ đầu tư. Hiện công trình đang trong giai đoạn
giải phóng mặt bằng triển khai thi công theo văn bản số 126/TTQLKT-KHKT
ngày 01/11/2018 của Trung tâm quản lý khai thác công trỉnh Thủy Lợi.
5. Nhóm ý kiến liên quan đến cung cấp nước sạch nông thôn (02 ý
kiến)
- Cử tri xã Mỹ Bình đề nghị bố trí giếng nước: giếng nước ở khu vực ấp 4
(ấp 4 ,xã Mỹ Bình). Đối với nội dung này, UBND huyện có ý kiến như sau:
Giếng nước ấp 4 xã Mỹ Bình được đầu tư từ năm 2008, nay gần 10 năm cũng đã
xuống cấp, nhu cầu sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh khu vực ấp 4 ngày
càng tăng, công suất giếng hiện hữu không đáp ứng nhu cầu phục vụ nhân dân
trong thời gian tới. UBND đầu tư xây dựng mới trạm cung cấp nước sạch tại
trường THCS Bình Thành với công suất 30m3/giờ đảm bảo công suất cung cấp
nước sạch cho các hộ dân khu vực ấp 4 xã Mỹ Bình, ấp 1 xã Bình Thành và
trường THCS Bình Thành.
- Cử tri ấp 3, ấp 4 xã Mỹ Thạnh Bắc đề nghị Nhà nước hỗ trợ giếng nước
sạch. UBND huyện có ý kiến như sau: Giếng nước Ấp 4, xã Mỹ Thạnh Bắc đã

hoàn thành và đưa vào sử dụng. Đối với giếng nước Ấp 3, qua trao đổi với
UBND xã Mỹ Thạnh Bắc về khu vực cử tri đề xuất xây dựng giếng nước:
+ Tại khu vực Nhà văn hóa ấp 3, có diện tích đất công khoảng 160 m2.
+ Có khoảng 45 hộ, với khoảng 120 khẩu.
+ Hiện tại khu vực này chưa có Trạm cấp nước. Người dân chủ yếu sử
dụng nước từ các giếng tự đào, nước sông hoặc dự trữ nước mưa. Các giếng
nước xung quanh khu vực thì cách xa, không đủ công suất để cung cấp nước cho
khu vực này.
UBND huyện đang xem xét đề nghị của Phòng Nông nghiệp và Phát triển
Nông thôn cân đối ngân sách để đầu tư xây dựng giếng nước Ấp 3 xã Mỹ Thạnh
Bắc trên phương thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.
6. Nhóm ý kiến liên quan đến công tác QLNN trên lĩnh vực đất đai
- Cử tri xã Mỹ Thạnh Tây đề nghị làm rõ việc UBND xã Mỹ Bình không
đồng ý cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các Ông (Bà): Nguyễn
Văn Dũng, Nguyễn Thị Bình, Trương Thị Bônl, các Ông (Bà) nêu trên có hộ
khẩu thường trú: xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.
Đối với nội dung này UBND huyện có ý kiến như sau: các Ông (Bà)
Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Thị Bình, Trương Thị Bônl không được UBND xã
Mỹ Bình đồng ý làm thủ tục xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với các
lý do cụ thể như sau:
+ Ông Nguyễn Văn Dũng yêu cầu cấp đất tại thửa số 163 và 198, tờ bản
đồ số 3, diện tích: 6261.2 m2 (hệ thống bản đồ địa chính mới năm 2014). Tuy
nhiên, hai thửa đất trên hiện đang tranh chấp với ông Hồ Văn Tố (chết) đại diện
là ông Hồ Ngọc Nhân (con ruột ông Tố), Ông Tố được Nhà nước cấp một suất
đất để sản xuất thuộc diện di dân. Hiện nay Tòa án Nhân dân (TAND) huyện
Đức Huệ đã xét xử sơ thẩm xong, ông Dũng đang thực hiện quyền kháng cáo tại
TAND tỉnh Long An.
+ Đối với bà Trương Thị Bônl: UBND xã đã làm hồ sơ trình UBND
huyện Đức Huệ cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho bà Bônl thửa đất số 39, tờ bản
đồ số 3, diện tích 5141.0 m2. Ngoài ra, bà Bônl còn yêu cầu xét cấp cho bà một
phần thửa 47, tờ bản đồ số 3, diện tích 3000 m2. Tuy nhiên phần đất này thuộc
đất công do Nhà nước quản lý nên UBND xã Mỹ Bình không thể làm thủ tục đề
nghị UBND huyện giao quyền sử dụng đất cho bà Bônl.
+ Đối với Bà Nguyễn Thị Bình: bà Nguyễn Thị Bình tranh chấp quyền sử
dụng thửa đất số 396, 397 với diện tích 8558.2 m2 với ông Nguyễn Văn Hết –
HKTT: ấp Voi xã Mỹ Thạnh Tây. Theo kết quả giải quyết của TAND huyện

Đức Huệ, ông Nguyễn Văn Hết được giao quyền sử dụng hai thửa đất nói trên.
Do đó UBND xã Mỹ Bình có cơ sở không đề nghị xét cấp quyền sử dụng 02
thửa đất nói trên cho bà Bình là có căn cứ.
Trên đây là báo cáo của UBND huyện đối với việc thực hiện Kết luận số
09/KL-HĐND ngày 10/7/2018 của Thường trực HĐND huyện về việc giải
quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp lần thứ 7 HĐND huyện
khóa XI./.
Nơi nhận:
- TTHĐND huyện (b/c);
- Đại biểu HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- CVP, các PCVP;
- Lưu: VT.
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