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BÁO CÁO
Tiến độ thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại biểu
HĐND huyện đã được UBND huyện giải trình tại kỳ họp
lần thứ 10, HĐND huyện khóa XI
Trước kỳ họp thứ 10 - HĐND huyện khóa XI, cử tri, đại biểu HĐND quan
tâm góp nhiều ý kiến về phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và định hướng phát
triển kinh tế - xã hội năm 2019 của huyện. UBND huyện xin cảm ơn và ghi nhận
các ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng thời sẽ chỉ đạo, điều hành các ngành,
các xã, thị trấn tập trung thực hiện các chỉ tiêu theo Nghị quyết của Huyện ủy,
HĐND huyện đã đề ra. UBND huyện báo cáo tiến độ thực hiện các ý kiến, kiến
nghị của cử tri, đại biểu HĐND đã được UBND huyện giải trình tại kỳ họp lần
thứ 10, HĐND huyện khóa XI.
I. VỀ GIAO THÔNG – XÂY DỰNG CƠ BẢN
1. Cử tri xã Mỹ Bình đề nghị UBND huyện hỗ trợ nâng cấp sửa chữa cầu
đường 135 Mỹ Bình, hiện nay các cầu trên tuyến đường 135 hư hỏng, xuống cấp
gây khó khăn cho người dân lưu thông.
Về nội dung này, UBND huyện có ý kiến như sau: Đối với các cầu trên
tuyến đường 135 đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, khảo sát lập hồ sơ thiết
kế chưa được bố trí vốn thực hiện.
2. Cử tri xã Bình Hòa Bắc đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công các công
trình: Láng nhựa đường hội đồng (đoạn còn lại); Đường Trà Mỹ (đoạn còn lại).
Về nội dung này, UBND huyện có ý kiến như sau: Công trình Láng nhựa
đường Hội đồng (đoạn còn lại) thi công hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng
tháng 11/2018. Công trình đường Trà Mỹ (đoạn còn lại) thi công hoàn thành
nghiệm đưa vào sử dụng tháng 12/2018.
3. Cử tri xã Mỹ Quý Đông đề nghị sửa chữa tuyến đường đã xuống cấp từ
nhà bà Theo đến ấp 6 (Tho Mo- ấp 6). Đặt hai dãy cống nơi có dân cư đông.
Về vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau: Đoạn đường từ ngã tư
Chòi Mòi đến cầu Sơ Rơ được Công ty TNHH MTV Quang Sáu Trãng Bàng
nhận duy tu sửa chữa. Đối với việc đặt hai dãy cống nơi có dân cư đông đã tiến
hành giao mốc thi công ngày 06/3/2019.
4. Cử tri xã Mỹ Quý Đông đề nghị sửa chữa tuyến đường đã xuống cấp từ
ấp 3 đến ấp 4 (đến ngã ba khu vực Bào Xoáy).

Về vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau: Đã thực hiện duy tu sửa
chữa đảm bảo lưu thông nhân dân trước Tết Nguyên Đán kỷ Hợi 2019.
5. Cử tri xã Mỹ Quý Đông đề nghị làm bảng tên cầu Kênh T2, T4, trụ cọc
tiêu phản quang 2 bên dốc cầu, sửa chữa mố cầu T2 bị sụp lún.
Về vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau: Cầu T2 đầu tư xây dựng
có bảng tên cầu, cọc tiêu hai bên đường vào cầu đảm bảo đúng theo quy chuẩn
Việt Nam QCVN 41:2016/BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về an toàn giao
thông. Đường vào cầu bị sụp lún đã khắc phục đảm bảo an toàn nhân dân lưu
thông. Dự án cầu T4 được đầu tư từ nguồn vốn chương trình mục tiêu Quốc gia
giảm nghèo UBND xã Mỹ Quý Đông làm chủ đầu tư.
6. Đối với kiến nghị của cử tri xã Mỹ Thạnh Đông về sửa chữa ĐT 839.
Hiện tại tuyến đường này hư hỏng, xuống cấp, tuy có đoạn có sửa chữa rồi
nhưng chưa đảm bảo kỹ thuật gây mất an toàn cho người dân.
Về vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau: ĐT 839 do Sở GTVT
quản lý, huyện đã phản ánh với Sở và hiện nay đơn vị thi công đang tiến hành
sửa chữa ĐT 839.
7. Cử tri xã Mỹ Thạnh Đông kiến nghị huyện xem xét lắp đặt cống toàn
tuyến kênh cặp lộ 838 (đoạn từ ngã 3 ấp 6 – cầu Rạch Cối), hiện tại kênh này
bồi lắng gây ô nhiễm môi trường.
Về vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau: UBND huyện xin ý kiến
Thường trực Huyện ủy, ban Thường vụ Huyện ủy trước mắt cho người dân lắp
đặt cống thoát nước đoạn trước nhà. Tuy nhiên việc đặt cống phải đảm bảo đúng
kỹ thuật, đường kính quy chuẩn cống thoát nước phải đạt quy chuẩn theo kiểm
tra của cơ quan chức năng trước khi lấp đặt. Ngân sách huyện sẽ thực hiện lắp
đặt cống đoạn kênh nêu trên khi huyện cân đối được nguồn vốn thực hiện.
8. Cử tri xã Mỹ Thạnh Tây kiến nghị nâng cấp trải đá giao thông từ ông
Lâm đến khu vực nhà ông Thạch xóm tràm ấp Mỹ Lợi.
Về vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau: Đoạn đường này, đã thực
hiện xong giai đoạn chuẩn bị đầu tư khảo sát lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật
và UBND xã Mỹ Thạnh Tây đang lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Công trình
triển khai thực hiện năm 2019 từ nguồn vốn Xổ số kiến thiết xây dựng Nông
thôn mới, giao UBND xã Mỹ Thạnh Tây là chủ đầu tư đối với công trình này.
9. Cử tri xã Mỹ Thạnh Tây kiến nghị nâng cấp trải đá giao thông đường từ
nhà ông Đền đến nhà ông Bé, Xóm Mới, ấp Mỹ Lợi.
Về vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau: Đối với đoạn đường này
đang thực hiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư khảo sát lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ
thuật, cân đối bố trí vốn đầu tư.
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10. Cử tri xã Mỹ Thạnh Tây kiến nghị nâng cấp trải đá giao thông đường
từ nhà ông 8 Hải đến nhà ông Hùng ấp Mỹ Lợi.
Về vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau: Đối với đoạn đường này
đang thực hiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư khảo sát lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ
thuật, cân đối vốn đầu tư.
11. Cử tri xã Mỹ Thạnh Tây kiến nghị nâng cấp trải đá giao thông đường
từ nhà ông 8 Mạnh đến nhà ông Út Giúp Xóm Miễu ấp Mỹ Lợi.
Về vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau: Đối với đoạn đường này
đang thực hiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư khảo sát lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ
thuật, cân đối vốn đầu tư.
12. Cử tri xã Mỹ Thạnh Tây kiến nghị nâng cấp trải đá giao thông đường
từ nhà bà 10 Nhanh đến khu vực nhà ông 2 Đực, ấp Voi.
Về vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau: Đối với đoạn đường này
đang thực hiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư khảo sát lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ
thuật, cân đối vốn đầu tư.
13. Cử tri Mỹ Thạnh Tây kiến nghị đầu tư cầu bắt qua kênh Xáng, xóm
Cửa Khâu, ấp voi để thuận tiện cho việc sản xuất được dễ dàng
Về vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau: Công trình này không có
ghi trong Kế hoạch trung hạn 2018-2020. UBND huyện ghi nhận và sẽ bố trí
vốn để xây dựng trong thời gian sớm nhất khi cân đối được nguồn vốn (dự kiến
bố trí vốn kế hoạch giai đoạn 2021- 2025).
14. Cử tri xã Mỹ Quý Tây kiến nghị sớm sửa chữa, nâng cấp tuyến đường
từ ấp 4 đi ấp 5 và ấp 6. Hiện nay, 2 tuyến đường hư hỏng, xuống cấp trầm trọng.
Về vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau: Hiện tại tuyến đường này
đang thi công, nền đường đã bằng phẳng. Đơn vị thi công sẽ tiến hành rải đá khi
thi công xong hệ thống cống.
15. Cử tri thị trấn Đông Thành kiến nghị UBND huyện có biện pháp đẩy
nhanh tiến độ xây dựng hệ thống cống xung quanh Trung tâm văn hóa, thông tin
và truyền thanh (Hiện nay không thấy thi công) nhân dân bức xúc mưa xuống có
tình trạng ứ ngập nước xung quanh.
Về vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau: Hệ thống cống xung
quanh Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh đã thi công xong vào
tháng 12/2018.
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16. Cử tri thị trấn Đông Thành đề nghị huyện nạo vét đoạn kênh từ nhà
ông Lĩnh (TL822) đến Lộ 10 (kênh Chữ Y) để nhân dân có nước sản xuất và
thoát nước vào mùa mưa, kết hợp làm đường giao thông nông thôn.
Về vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau: Theo Kế hoạch Đầu tư
công giai đoạn 2018 – 2020 thì công trình này không nằm trong kế hoạch.
II. ĐIỆN
Cử tri Bình Hòa Bắc đề nghị sớm thi công tuyến điện rạch Bình Thành
nhằm phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của bà con. Khu vực Rạch Bình
thành hiện đang có 01 tổ liên kết trồng khoai từ, 01 giếng nước được đầu tư đã
được nghiệm thu nhưng chưa đưa vào sử dụng do chưa có điện. Khu vực này
hiện đang sử dụng điện tổ, nguồn điện kéo từ đường Rạch Bần nguồn điện rất
yếu không đủ phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân.
Về vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau:
Khu vực Rạch Bình Thành đang triển khai thi công theo Lệnh khởi công
số 7647/LKC-AĐLMN ngày 14/12/2018, do Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây
lắp An Ngãi thực hiện và dự kiến đến tháng 5/2019 sẽ đóng điện vận hành đảm
bảo cấp điện cho khách hàng khu vực nêu trên.
III. ĐẤT ĐAI, TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG
1. Cử tri xã Bình Thành đề nghị huyện hỗ trợ khoan mới giếng nước Ấp 1,
Giồng Cây Xoài, xã Bình Thành (giếng nước xây dựng năm 2007, có 42 hộ dân
sử dụng). Hiện nay giếng nước này đã xuống cấp hư hỏng nặng, không đảm bảo
hoạt động cung cấp nước hợp vệ sinh cho người dân sử dụng.
Về vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau: Đến nay, đã giao mốc thi
công giếng nước tại Trường THCS Bình Thành, với công suất 30m3/giờ, sau khi
hoàn thành sẽ phục vụ cho trường học và một phần ấp 4 xã Mỹ Bình, một phần
ấp 1 xã Bình Thành (sẽ đấu nối đường ống vào đường ống của giếng nước ấp 1
Giồng Cây Xoài).
2. Cử tri xã Bình Thành đề nghị huyện hỗ trợ sửa chữa giếng nước ấp 3
khu vực ngã 5 Bình Thành (giếng nước xây dựng năm 2007, cung cấp cho 60 hộ
dân sử dụng). Hiện nay, giếng nước ấp 3 khu vực ngã 5 Bình Thành đã hư hỏng
không đảm bảo hoạt động cung cấp nước hợp vệ sinh cho người sử dụng.
Về vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau:
Giếng nước ấp 3 khu vực ngã 5 Bình Thành đã hư hệ thống lọc, hiện nay
các hộ dân tại đây phải sử dụng nước bơm trực tiếp từ giếng lên không qua hệ
thống lọc. UBND huyện sẽ yêu cầu Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
kết hợp với UBND xã Bình Thành khảo sát và có kế hoạch bố trí hệ thống lọc
mới.
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3. Cử tri Mỹ Thạnh Đông kiến nghị cơ quan chức năng kiểm tra hệ thống
hàng rào, biển báo khu vực hầm đất Công ty Đại Đại Thành Phát. Hiện tại các
biển báo và hàng rào không đảm bảo an toàn cho người và gia súc trong khu
vực.
Về vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau:
Ngày 07 tháng 12 năm 2018, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện có
đến tại nơi khai thác đất của Công ty TNHH MTV Đại Đại Thành Phát tại ấp 6,
xã Mỹ Thạnh Đông để kiểm tra hệ thống hàng rào, biển báo theo phản ánh của
cử tri.
Qua kiểm tra, kết quả cụ thể như sau:
- Diện tích hầm khai thác khoảng 2,5 ha, có 02 biển cảnh báo nguy hiểm,
trước đường xuống hầm và khu vực tay trái (từ hầm nhìn vào).
- Hàng rào có dựng trụ xi măng gần giáp xung quanh hầm. Riêng phía tây
(nhìn từ đường vào hầm) có 1 đoạn khoảng 100m chưa có dựng trụ kéo hàng rào
kẻm gai nhưng khu vực đó không có nhà, chăn nuôi gia súc, gia cầm và có hàng
cây tràm bông vàng rậm rạp.
Ngày 11 tháng 12 năm 2018, Phòng Tài nguyên và Môi trường mời ông
Châu Tấn Thành là Giám đốc Công ty đến làm việc, ông đã hứa khắc phục;
dựng trụ khép kín kéo kẻm gai 4 lớp khu vực hầm đất đang khai thác, tăng
cường cắm thêm 02 biển báo to (0,7m x 1,2m) đường vào hầm khai thác và phía
bên trái trên đường vào hầm.
Ngày 25/02/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Phòng Tài
nguyên và Môi trường kiểm tra các hầm đất trên địa bàn huyện trong đó có hầm
đất của Công ty TNHH MTV Đại Đại Thành Phát, kết quả, Công ty đã thực hiện
việc cắm đầy đủ các biển báo ở khu vực hầm đất của Công ty.
Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ tăng cường kiểm tra các hầm đang
khai thác trên địa bàn huyện trong thời gian tới.
4. Cử tri Mỹ Thạnh Đông kiến nghị UBND huyện chỉ đạo ngành Thanh
tra thực hiện công tác thẩm tra đất đối với những hộ cấp GCNQSDĐ sai thửa,
sai diện tích, cấp trùng.
Về vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau:
Ngày 05/01/2019, Thanh tra huyện Đức Huệ ban hành Quyết định số
06/QĐ-TTr về việc xác minh nội dung kiến nghị của 07 hộ dân có đất tại xã Mỹ
Thạnh Đông, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An (Dương Thị Lựu, Mai Hữu Ích,
Nguyễn Thành Tâm, Hồ Văn Nê, Hồ Thị Nhàn, Lữ Thành Nhung và Bùi Minh
Cương).
Qua xác minh, thanh tra huyện đã tham mưu UBND huyện giải quyết
- Đương sự xin rút đơn: 02 đơn, lý do: gia đình tự thỏa thuận, gồm đơn
của ông Nguyễn Thành Tâm, ngụ: ấp 2, xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ,
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tỉnh Long An và ông Lữ Thành Nhung: ngụ ấp 4, xã Mỹ Thạnh Đông, huyện
Đức Huệ, tỉnh Long An.
- Đã có báo cáo, kết luận và thông báo thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất cấp không đúng quy định pháp luật trường hợp đơn của ông Hồ Văn
Nê, ngụ: ấp 2, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An (đất tọa lạc tại ấp
5, xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An).
- Hiện đang chờ kết quả trích đo địa chính để có cơ sở kết luận chính xác,
khách quan: 03 trường hợp, cụ thể: ông Mai Hữu Ích, ngụ: khu phố 2, thị trấn
Đông Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An (đất tọa lạc tại ấp 1, xã Mỹ Thạnh
Đông, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An); ông Bùi Minh Cương, ngụ: ấp 2, xã Mỹ
Thạnh Đông, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An và Dương Thị Lựu ngụ ấp 5, xã Mỹ
Thạnh Đông, Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.
- Đối với trường hợp đơn của bà Hồ Thị Nhàn, ngụ: ấp 6, xã Mỹ Thạnh
Đông, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Bà được UBND huyện Đức Huệ cấp
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền
với đất ngày 03/12/2012. Lý do, bà Nhàn được cấp Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là do nhận thừa kế
từ ông Trần Ấn Quãng (ông Trần Ấn Quãng là chồng của bà Nhàn) và bà Nhàn
đã phát hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở
và tài sản khác gắn liền với đất sai diện tích hiện đang sử dụng. Thanh tra huyện
đã xác minh xong nhưng không kết luận được. Lý do: Phòng Tài nguyên và Môi
trường huyện có ý kiến: “tất cả các trường hợp thông qua chuyển quyền thì
không thuộc thẩm giải quyết của cơ quan hành chính Nhà nước mà thuộc thẩm
quyền giải quyết của Tòa án nhân dân được quy định tại điểm d khoản 2 Điều
106 Luật đất đai năm 2013”.
5. Cử tri Mỹ Thạnh Đông kiến nghị huyện có biện pháp cải thiện, nâng
cao chất lượng và hiệu suất giếng nước ở khu vực Ấp 3 Mỹ Thạnh Đông. Hiện
tại nước đục, nhiều phèn, và chưa đảm bảo cung cấp cho dân trong giờ cao
điểm.
Về vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau:
Hiện nay, Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng huyện đã tiến hành
nâng cấp, sửa chữa các giếng nước trên địa bàn xã Mỹ Thạnh Đông (sửa chữa
giàn lọc, bổ sung hệ thống châm clo để nước đạt chuẩn nước sạch theo quy
chuẩn QCVN 02:2009/BYT). Ngoài ra còn xây dựng mới 02 giếng nước (01
giếng tại ấp 3, khu vực nhà bà 2 Hê, và 01 giếng tại ấp 4, khu vực nhà bà 2 Dùm
xã Mỹ Thạnh Đông).
6. Cử tri xã Mỹ Thạnh Tây kiến nghị giải quyết dứt điểm tình hình người
dân chiếm đất khu C.
Về vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau:
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Từ ngày 22/8/2018 đến ngày 24/8/2018, Phòng Tài nguyên và Môi trường
phối hợp UBND xã Mỹ Thạnh Tây, tiến hành công bố văn bản trả lời “Đơn đòi
lại đất” của Chủ tịch UBND huyện Đức Huệ cho 11 ông (bà) sau: Bà Võ Thị Lá;
bà Cao Thị Bợi; ông Ngô Văn Tâm; ông Võ Văn Cảnh; ông Trần Văn Tự; bà
Nguyễn Thị Nhàn; ông Đỗ Văn Mới; ông Võ Văn Chay; bà Lê Thị Dung; ông
Lê Văn Bên; ông Đỗ Văn Hôn.
- Ngày 17/10/2018, UBND huyện Đức Huệ tiếp nhận đơn khiếu nại “Đơn
đòi lại đất” 10 ông (bà) sau: Bà Võ Thị Lá, bà Cao Thị Bợi, ông Ngô Văn Tâm,
ông Võ Văn Cảnh, ông Trần Văn Tự, bà Nguyễn Thị Nhàn, ông Đỗ Văn Mới,
ông Võ Văn Chay, ông Lê Văn Bên và ông Đỗ Văn Hôn. Ngày 26/10/2018,
UBND huyện có 10 Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu đối
với các ông (bà) nêu trên.
- Ngày 25/10/2018, UBND huyện Đức Huệ tiếp nhận đơn khiếu nại “Đơn
đòi lại đất” của bà Lê Thị Dung và ngày 06/11/2018, UBND huyện có Thông
báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu.
UBND huyện đã thành lập Tổ xác minh nội dung khiếu nại của 11 ông (bà)
nêu trên và thành lập Đoàn công tác vận động, tuyên truyền người dân không
chiếm đất công tại khu C, ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh
Long An.
Ngày 26/02/2019, Tổ xác minh đã có báo cáo xác minh nội dung khiếu nại
đối với 11 trường hợp nêu trên và đã có Kế hoạch đối thoại với 11 hộ chiếm đất
khu C.
Ngày 26/02/2019, UBND huyện đã giao Chủ tịch UBND xã Mỹ Thạnh
Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi
trường tiến hành điều tra, lập danh sách tất cả các hộ dân chiếm đất khu C, xã
Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An (Công văn số 248/UBND-VP) và
xác định quá trình canh tác, công đầu tư trên đất, hiện trạng thực tế đất đang sử
dụng. Bên cạnh đó, tiến hành xác minh các hộ đang chiếm đất công tại khu C có
được giao quyền sử dụng đất ở nơi khác hay không, điều kiện kinh tế…,
Quan điểm của huyện là tiếp tục, vận động, tuyên truyền để người dân
không chiếm đất khu C, xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.
Tập trung xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi chiếm đất công tại khu
C, ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.
7. Đối với kiến nghị của cử tri thị trấn Đông Thành đề nghị UBND huyện
có biện pháp giải quyết việc cung cấp nước sạch cho 47 hộ dân ở Khu phố 3 đã
vay tiền từ nguồn chương trình nước sạch của NHCSXH. Nhiều tháng nay
người dân không có nước sinh hoạt.
Về vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau:
- Việc cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân ở khu phố 3, thị trấn Đông
Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An trong thời gian qua chưa được đảm bảo là
do hệ thống đường ống cung cấp nước vừa nhỏ, vừa cũ và công xuất của Trạm
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nước đã vượt quá định mức thiết kế nên không đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt
của nhân dân.
Để khắc phục tình trạng nêu trên, Trạm cung cấp nước sạch và quản lý Hệ
thống Dịch vụ công cộng đang tiến hành thay thế hệ thống đường dẫn nước và
thực hiện việc đưa Trạm Nước mặt ấp 6, xã Mỹ Thạnh Đông vào hoạt động, hòa
vào mạng lưới đường ống hiện có của huyện nhằm tăng công xuất cung cấp
nước sinh hoạt cho nhân dân trên địa bàn thị trấn và các khu vực giáp ranh.
Hiện nay Trạm Nước mặt ấp 6, xã Mỹ Thạnh Đông đã hoạt động và đã
tiến hành thay thế 02 tuyến ống (tuyến từ cầu Rạch Gốc đến xã Mỹ Thạnh Đông
và tuyến từ Nghĩa trang Liệt sĩ huyện đến ấp 2 Mỹ Thạnh Đông). Đối với hệ
thống đường ống dẫn lên Khu phố 3 hiện đang lập dự toán, dự kiến thi công
hoàn thành vào khoảng 15/4/2019.
8. Đề nghị UBND huyện sớm giải quyết vụ tranh chấp đất giữa ông Trần
Hữu Trí, ngụ: ấp 2, xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ với ông Phạm Văn Phới và bà
Nguyễn Thị Kim, ngụ: ấp 2, xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ. UBND huyện đã ban
hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 1480/QĐ-XPVPHC ngày
27/4/2018 về hành vi lấn chiếm đất.
Khi Bản án số 257/2015/DS-PT ngày 07/9/2015, Tòa án nhân nhân tỉnh
Long An có hiệu hiệu lực pháp luật, ông Phạm Văn Phới không tự nguyện thi
hành án. Ngày 04/12/2015, Chi cục thi hành án dân sự huyện Đức Huệ có Quyết
định số 05/QĐ-THA cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất đối với ông
Phạm Văn Phới và bà Nguyễn Thị Kim, trú tại ấp 2, xã Mỹ Bình, huyện Đức
Huệ, tỉnh Long An giao cho ông Trần Hữu Trí, trú tại ấp 2, xã Mỹ Bình, huyện
Đức Huệ, tỉnh Long An quyền sử dụng đất diện tích 16.686 m2 thuộc một phần
thửa 402, tờ bản đồ số 01, xã Mỹ Bình. Ngày 12/01/2015, Chi cục thi hành án
dân sự huyện tiến hành cưỡng chế giao tài sản quyền sử dụng đất diện tích
16.686 m2 thuộc một phần thửa 402, tờ bản đồ số 01, xã Mỹ Bình cho ông Trần
Hữu Trí.
Đến năm 2018, ông Trần Hữu Trí yêu cầu UBND xã Mỹ Bình lập biên bản
vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với ông Phới. Ngày 26/4/2018,
UBND xã Mỹ Bình lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối
với ông Phạm Văn Phới và có Tờ trình số 153/TTr-UBND đề nghị UBND
huyện Đức Huệ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông
Phạm Văn Phới với hình thức phạt:
- Hình thức phạt chính: phạt tiền 4.000.000 đồng
- Biện pháp khắc phục hậu quả:
+ Buộc ông Phạm Văn Phới phải khắc phục, khôi phục lại hiện trạng ban
đầu của đất trước khi vi phạm;
+ Buộc trả lại đất đã chiếm.
Ngày 27/4/2018, Chủ tịch UBND huyện Đức Huệ ban hành Quyết định số
1480/QĐ-XPVPHC ngày 27/4/2018 xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực
đất đai đối với ông Phạm Văn Phới, địa chỉ: ấp 2, xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ,
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tỉnh Long An. Ông Phạm Văn Phới đã có đơn khiếu nại Quyết định số
1480/QĐ-XPVPHC ngày 27/4/2018 xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực
đất đai.
UBND huyện đang giải quyết khiếu nại của ông Phạm Văn Phới đối với
Quyết định số 1480/QĐ-XPVPHC ngày 27/4/2018 về xử phạt vi phạm hành
chính hành vi chiếm đất của ông Phạm Văn Phới.
9. Cử tri Mỹ Thạnh Đông kiến nghị xem xét và có ý kiến trả lời bằng văn
bản cho 13 hộ dân xin lại đất khu làm vườn (khu đất Ông Tư Chay trước đây).
Huyện nên có ý kiến cấp tỉnh, nếu Công ty Việt Hóa Nông là đơn vị được nhà
nước giao đất nhưng không sản xuất thì tỉnh nên có chủ trương thu hồi lại.
Ủy ban nhân tỉnh Long An đã giao đất cho Hội làm vườn tỉnh Long An và
Chi nhánh Trung ương Hội làm vườn Miền Nam sử dụng không hiệu quả. Do đó,
Ủy ban nhân dân tỉnh Long An đã thu hồi đất đã giao Hội làm vườn tỉnh Long An
và Chi nhánh Trung ương Hội làm vườn miền Nam. Đến ngày 18 tháng 12 năm
2013, Ủy ban nhân nhân tỉnh Long An ban hành Quyết định số 4408/QĐ-UBND
về việc cho Công ty TNHH Việt Hóa Nông thuê quyền sử dụng đất để thực hiện
dự án sản xuất.
Ngày 04/3/2019, UBND huyện đã làm việc trực tiếp với Công ty TNHH
Việt Hóa Nông về tiến độ triển khai dự án trên diện tích khu đất này. Tại buổi
làm việc UBND huyện đã yêu cầu Công ty trên triển khai dự án trước ngày
01/7/2019. Nếu sau ngày 01/7/2019, Công Ty TNHH Việt Hóa Nông không
triển khai dự án, UBND huyện sẽ yêu cầu UBND tỉnh thu hồi quyết định cho
thuê quyền sử dụng đất đối với Công ty TNHH Việt Hóa Nông. Việc giải quyết
cấp lại đất theo yêu cầu của 13 hộ trên là không thể giải quyết được.
10. Cử tri thị trấn Đông Thành đề nghị UBND huyện sớm giải quyết việc
10 hộ dân tại khu vực đường vào bệnh viện Đức Huệ kiến nghị xin được cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rất lâu nhưng chưa được giải quyết. Trước
đây 10 hộ dân này được Bệnh viện huyện giao đất ở không có giấy tờ.
Về vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau: UBND huyện ghi nhận ý
kiến của các hộ dân nêu trên. Tuy nhiên, UBND huyện đề nghị các hộ dân cung
cấp các giấy tờ liên quan đến khu đất nói trên để UBND huyện có cơ sở giải
quyết. Nếu có đầy đủ các giấy tờ theo quy định của pháp luật. UBND huyện sẽ
xem xét giao quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
IV. AN NINH TRẬT TỰ
1. Cử tri Bình Hòa Bắc phản ảnh tình trạng sử dụng ma túy trong thanh
thiếu niên hiện nay diễn biến phức tạp nhất là trên địa bàn ấp An Hòa.
Về vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau: Trong thời gian qua, tình
hình nghiện ma túy trên địa bàn huyện ngày càng tăng, hiện Công an huyện và
Công an xã, thị trấn lập hồ sơ quản lý là 155 đối tượng sử dụng ma túy trong đó
BHB có 19 đối tượng. Trước tình hình trên, BCH Công an huyện đã chỉ đạo lực
lượng chuyên môn CA huyện phối hợp với Công an các xã, thị trấn tăng cường
công tác nắm tình hình, đấu tranh triệt xóa các tụ điểm tàng trữ, mua bán, sử dụng
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trái phép chất ma túy trên địa bàn huyện. Trên địa bàn xã Bình Hòa Bắc, Công an
huyện và Công an xã Bình Hòa Bắc tiến hành các biện pháp gọi hỏi, răn đe, giáo
dục số đối tượng sử dụng ma túy, lập hồ sơ XPVPHC, áp dụng biện pháp giáo
dục tại, xã, phường, thị trấn, đưa đi cai nghiện bắt buộc. Kết quả đã xử phạt
VPHC 05 trường hợp các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, lập hồ sơ áp
dụng NĐ111/2013/NĐ-CP 04 trường hợp và áp dụng NĐ221/2013/NĐ-CP của
Chính phủ 03 trường hợp.
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn một số khó khăn như: các đối
tượng này thường sau khi sử dụng ma túy xong không về nơi cư trú mà tìm mọi
cách để không bị lực lượng phát hiện, một số đối tượng đến ngày xác định tình
trạng nghiện lại cố tình trốn tránh, từ đó việc xác định tình trạng nghiện, việc
test ma túy gặp khó khăn. Một số trường hợp sử dụng ma túy gia đình, người
thân còn có biểu hiện che giấu, không hợp tác với cơ quan công an khi mời làm
việc số đối tượng này.
Giải pháp trong thời gian tới
- Lực lượng chuyên môn của Công an huyện phối hợp cùng công an xã
tiến hành khảo sát lại số người sử dụng ma túy, tăng cường nắm tình hình để kịp
thời phát hiện và xử lý các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Tập trung
triệt xóa các tụ điểm mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
trên địa bàn xã Bình Hòa Bắc và các địa bàn khác trong huyện.
- Tăng cường công tác phối hợp với các ngành, các đoàn thể tuyên truyền,
vận động nhân dân, thanh thiếu niên đặc biệt là học sinh,… nâng cao kiến thức
về phòng, chống ma túy, những tác hại tiềm ẩn của ma túy để người dân chủ
động phát hiện đối tượng sử dụng trái phép ma túy, tội phạm về ma túy tố giác
với cơ quan chức năng.
- Vận động gia đình có người sử dụng ma túy nêu cao vai trò trách
nhiệm với người nghiện, hợp tác với cơ quan chức năng trong việc xử lý người
nghiện ma túy theo quy định.
2. Đề nghị ngành chuyên môn kịp thời nắm tình hình, xử lý các đối tượng
canh đường cho xe chạy quá tải trọng, canh đường cho đối tượng buôn lậu. Xe
chở quá tải trọng gây hư hỏng đường, đối tượng buôn lậu điều khiển xe tốc độ
cao ảnh hưởng đến người tham gia giao thông.
Thời gian qua công tác xử lý vi phạm ATGT, chống buôn lậu của Công an
huyện đạt được kết quả nhất định, tuy nhiên, quá trình thực hiện công tác chuyên
môn còn gặp nhiều khó khăn như: hiện nay nhiều đối tượng thường xuyên tham
gia cảnh giới lực lượng làm nhiệm vụ ở trước trụ sở cơ quan, thường xuyên đeo
bám chạy theo sau lực lượng thi hành công vụ để nắm bắt tình hình, thông tin đến
những đối tượng có phương tiện vi phạm ATGT, đối tượng buôn lậu để đối phó
với lực lượng thi hành công vụ, gây ảnh hưởng đến hiệu quả công tác của các lực
lượng. Tuy nhiên thực tế khó có thể xử lý những đối tượng này được vì hiện tại
không có quy định của pháp luật để xử lý những đối tượng này. Các đối tượng
canh đường chỉ chạy phía sau và sử dụng điện thoại để thông tin cho đối tượng
khác nên việc phát hiện xử lý gặp nhiều khó khăn, các đối tượng không thừa nhận
việc chạy theo lực lượng chức năng nhằm mục đích canh đường nên không thể có
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đủ căn cứ xử lý được, vì vậy từ trước đến nay chưa xử lý trường hợp nào có hành
vi canh đường cho xe chạy quá tải trọng, canh đường cho buôn lậu.
Trong lĩnh vực giao thông: Công an huyện đã triển khai lực lượng tăng
cường TTKSGT tập trung theo chuyên đề xử lý xe chở quá tải, chạy tốc độ cao…,
đồng thời phân công đồng chí Phó trưởng Công an huyện trực tiếp chỉ huy và
xuống hiện trường chỉ đạo giải quyết dứt điểm những trường hợp cử tri phản ánh,
mời làm việc cho làm cam kết chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ đối
với những doanh nghiệp, chủ phương tiện vận tải có biểu hiện vi phạm.Trong
năm 2018, lực lượng CSGT Công an huyện tăng cường công tác tuần tra, kiểm
soát giao thông trên các tuyến đường trong huyện, kết quả lập biên bản 1084
trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm. Ra quyết định XPHC 1.037
trường hợp thu 1.475.847.500 đ, phạt cảnh cáo 08 trường hợp, tước GPLX 92
trường hợp; tạm giữ 188 xe mô tô, 24 xe ô tô con và các loại giấy tờ khác. Trong
đó xử phạt liên quan đến tốc độ 202 trường hợp, quá tải 35 trường hợp, không
GPLX 167 trường hợp.
Trong lĩnh vực chống buôn lậu, năm 2018 Công an huyện đã tổ chức nhiều
cuộc chống buôn lậu phát hiện bắt giữ 126 vụ, 38 đối tượng, thu giữ 546.365 bao
TLN, 1.735 kg đường cát, 355.000.000 triệu đồng, tạm giữ 33 xe ô tô, 172 xe mô
tô, 02 xuồng máy kết quả xử lý đã khởi tố 18 vụ 20 bị can, xử phạt hành chính 18
đối tượng, tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm 57 vụ, đang xác minh làm rõ 34
vụ, số tiền đề nghị xử phạt trên 5 tỉ đồng.
Giải pháp trong thời gian tới
Trong thời gian tới, Công an huyện tiến hành gọi hỏi răn đe, cho làm cam
kết đối với những đối tượng canh đường, thu thập thông tin tài liệu có liên quan
đến việc canh đường của đối tượng xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời
triển khai lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát giao thông tập trung chuyên đề
kiểm tra tải trọng phương tiện, tốc độ, tăng cường công tác nắm tình hình, tổ chức
tuần tra, chống buôn lậu, vô hiệu hóa vai trò của các đối tượng canh đường, phát
hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm TTATGT, buôn lậu, vận chuyển,
buôn bán hàng cấm.
3. Cử tri Mỹ Quý Đông phản ánh tình hình buôn bán thuốc lá lậu vận
chuyển bằng xe du lịch và xe tải thùng còn diễn ra trên địa bàn Ấp 6. Đề nghị có
biện pháp xử lý để đảm bảo an ninh trật tự.
Qua công tác nắm tình hình thì hiện tại trên địa bàn ấp 6, Mỹ Quý Đông
có một nhóm đối tượng vận chuyển thuốc lá ngoại giao cho đối tượng khác tiếp
tục vận chuyển bằng ô tô đi nơi khác tiêu thụ. Phương thức vận chuyển: các đối
tượng dân địa phương (ấp 6, Mỹ Quý Đông) sử dụng xe máy lắp ráp vận chuyển
thuốc lá ngoại từ chùa Sóc Rừng, Campuchia về giao lại cho đối tượng sử dụng
xe ô tô (loại 07 chổ ngồi) tại ấp 6, Mỹ Quý Đông, việc vận chuyển thuốc lá
ngoại diễn ra vào ban đêm, các đối tượng tổ chức canh đường, khi phát hiện lực
lượng chống buôn lậu bọn chúng nhanh chóng quay xe về khu vực biên giới để
tẩu thoát, có một số trường hợp đối tượng đã điều khiển xe ô tô chở thuốc lá lậu
chạy qua địa phận của Campuchia.
Giải pháp trong thời gian tới

11

Công an huyện Đức Huệ tăng cường công tác nắm tình hình hoạt động
của đối tượng vận chuyển thuốc lá ngoại trên địa bàn ấp 6, xã Mỹ Quý Đông
cũng như các địa bàn khác trong huyện, xây dựng các kế hoạch đấu tranh triệt
xóa đạt hiệu quả với hoạt động của các đối tượng buôn lậu, vận chuyển, buôn
bán hàng cấm, góp phần đảm bảo ANTT ở địa phương.
V. NÔNG NGHIỆP
Cử tri Mỹ Thạnh Đông kiến nghị huyện hỗ trợ tìm đầu ra cho những sản
phẩm nông nghiệp được công nhận đạt chuẩn trên địa bàn. Hiện nay, người dân
phải tự tìm đầu ra cho sản phẩm.
Về vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau:
Hiện tại trên địa bàn xã Mỹ Thạnh Đông có 02 sản phẩm đã được chứng
nhận là: lúa đạt chuẩn GlobalGAP và sản phẩm hoa thiên lý đạt chuẩn VietGAP.
- Đối với sản phẩm lúa đạt chuẩn Global thì đã liên kết đầu tư bao tiêu sản
phẩm với công ty Cổ phần đầu tư Nghiên cứu và Xuất khẩu gạo thơm Ita-rice từ
năm 2012 đến nay.
- Đối với sản phẩm hoa thiên lý đạt chuẩn VietGAP được chứng nhận vào
năm 2017, đến nay chưa có liên kết. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
đã giới thiệu doanh nghiệp đến hợp đồng với Tổ hợp tác trồng hoa thiên lý tại ấp
5, xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ bao tiêu đầu ra sản phẩm để xuất khẩu
với giá bao tiêu là 100.000 đồng/kg. Tuy nhiên yêu cầu của doanh nghiệp là sản
phẩm hoa thiên lý không được tưới nước, và phải đóng gói sẵn hộp 0,5 kg và
hộp 1 kg, mỗi ngày 01 tấn sản phẩm, doanh nghiệp sẽ đến tận nơi nhận hàng.
Tuy nhiên người dân không đồng ý hợp đồng với doanh nghiệp với lý do là
không có công làm.
V. VĂN HÓA, THÔNG TIN
1. Đối với kiến nghị của cử tri xã Bình Hòa Nam về việc “đề nghị Đài
truyền thanh huyện nên tăng cường thời lượng phát thanh nhiều tin bài và hạn
chế thời lượng chương trình ca nhạc cải lương để nhân dân nắm bắt tình hình
diễn biến thông tin trong huyện được nhiều hơn. Thực tế thời gian qua thời
lượng phát các chương trình âm nhạc quá nhiều”.
Về vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau:
- Từ đầu tháng 01/2019, thực hiện giải pháp nâng cao chất lượng nội dung
chương trình tại Quyết định số 308/QĐ-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng
Chính phủ về Phê duyệt đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh – truyền hình
cấp huyện đến năm 2020”, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh
huyện đã từng bước điều chỉnh thời lượng phát sóng các nội dung trong chương
trình phát thanh của huyện cho phù hợp. Cụ thể, trong chương trình phát thanh
hàng ngày đã giảm thời lượng chương trình ca nhạc cải lương và chương trình
ca nhạc từ 15 phút - 17 phút xuống còn 10 phút -13 phút, thay vào đó là phát các
audio/chuyên đề thông tin tuyên truyền theo hướng dẫn của Cục Thông tin cở và
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Sở Thông tin và Truyền thông. Chương trình thời sự của huyện cũng được nâng
thời lượng từ 15 phút lên 18 phút đến 20 phút/ ngày.
- Hiện tại, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh đang phối hợp
với các cơ quan, đơn vị cũng cố lại các chuyên đề, chuyên mục hiện có cũng
như triển khai thực hiện chỉ đạo của của UBND huyện, hướng dẫn của Sở Thông
tin và Truyền thông Long An về việc xây dựng thêm các chuyên đề phát sóng về
Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, Xây dựng nông thôn mới. Từ
đầu tháng 3 năm 2019, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh bắt đầu
phát sóng chương trình An ninh trật tự vào định kỳ thứ 6 hàng tuần (chương
trình phối hợp cùng Công an huyện thực hiện).
2. Đối với kiến nghị của cử tri xã Mỹ Quý Đông về việc “đề nghị huyện
bố trí cụm phát thanh cho xã, hiện tại cụm loa các ấp 1,2,4 không hoạt động
được, các ấp 3,5,6 hoạt động với tần suất yếu”.
UBND huyện Đức Huệ có ý kiến như sau: Hơn 10 năm qua, thực hiện
phân cấp Ngân sách, Đài Truyền thanh cấp huyện không còn đảm nhận nguồn
kinh phí sự nghiệp truyền thanh của cấp xã nữa, mà Đài cấp huyện chỉ còn thực
hiện nhiệm vụ hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật đối với Đài Truyền
thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn theo quy định tại Thông tư liên tịch số
17/2010/TTLT-BTTTT-BNV ngày 27/7/2010 của liên Bộ Thông tin và Truyền
thông, Bộ Nội vụ V/v hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và
cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp
tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình, Đài Truyền thanh thuộc Ủy ban nhân dân
cấp huyện.
Theo đó, hàng năm, Đài truyền thanh huyện chỉ được phân bổ kinh phí đủ
đảm bảo cho các hoạt động của Đài huyện. Còn mọi kinh phí cho hoạt động về
chuyên môn, thực hiện trang bị, nâng cấp, sửa chữa... của Đài truyền thanh cấp
xã và Trạm truyền thanh ấp, khu phố sẽ do UBND cấp xã đảm bảo.
Tuy nhiên, vào đầu tháng 5/2017, trước yêu cầu cấp thiết của công tác
thông tin tuyên truyền trong điều kiện các xã gặp khó khăn về kinh phí, được sự
chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, UBND huyện. Đài truyền thanh huyện đã
tiến hành khảo sát thực tế từng Đài, trạm và làm việc với UBND các xã. Từ
nguồn kinh phí sự nghiệp truyền thanh được giao của Đài Truyền thanh huyện
trong năm 2017 và 2018, Đài Truyền thanh huyện đã tiến hành trang bị cho 07
Đài xã, 35 trạm truyền thanh ấp với tổng kinh phí hơn 313 triệu đồng.
Riêng xã Mỹ Quý Đông: Qua làm việc thực tế, xã có nhu cầu trang bị 01
Đài xã và 04 trạm ấp là ấp 1, 2,3,4. Trong đó, ấp 4 do kinh phí của xã tự trang
bị. Tuy nhiên, đến ngày 17/5/2017, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An
có Công văn số 587/STTTT-BCVT V/v phối hợp trong tháo gỡ khó khăn về hệ
thống truyền thanh cơ sở trên địa bàn huyện Đức Huệ, Sở có đề nghị huyện xem
xét cân nhắc về địa điểm, thời gian đầu tư để tránh trùng lắp vì theo Quyết định
phê duyệt của UBND tỉnh Long An, huyện Đức Huệ có 04 Đài xã biên giới
được tỉnh trang bị mới vào năm 2017 (gồm Mỹ Quý Đông, Mỹ Thạnh Tây, Bình
Hòa Hưng, Mỹ Bình) và 02 xã nội địa được tỉnh trang bị vào năm 2018 (gồm
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Bình Thành, Mỹ Thạnh Đông). Do đó, Đài Truyền thanh huyện Đức Huệ chỉ
trang bị 03 trạm ấp (ấp 1, 2, 3) cho Mỹ Quý Đông. Còn lại Đài xã Mỹ Quý Đông
do tỉnh đầu tư.
Tuy nhiên, trong năm 2017, số thiết bị do đơn vị cung cấp không đủ số
lượng nên Đài huyện ưu tiên lắp đặt cho những trạm bị hư hỏng hoàn toàn trước.
Trong đó có lắp đặt cho Mỹ Quý Đông 01 trạm tại ấp 3. Số trạm còn lại (ấp 1 và
ấp 2), đến thời điểm này, chưa có đủ thiết bị để lắp đặt.
Một khó khăn không nhỏ hiện nay của Trung tâm Văn hóa, Thông tin và
Truyền thanh huyện là theo quy định của Cục tần số vô tuyến điện thì Ăng-ten
phát sóng của Đài cấp huyện là Ăng-ten định hướng, không phải toàn hướng. Do
vậy, trên địa bàn huyện có 02 khu vực cặp sông Vàm Cỏ Đông là địa bàn ấp 2
(xã Mỹ Quý Đông) và một phần xã Bình Hòa Nam tiếp nhận sóng Đài huyện rất
yếu. Mặc dù thời gian qua, Trung tâm đã phát hết công suất 500W của máy phát
sóng Đài huyện so với công suất thực tế được cấp phép là 300W nhưng vẫn
không cải thiện được tình hình. Lãnh đạo đơn vị cũng có văn bản đề nghị về Cục
tần số (Bộ Thông tin và Truyền thông) để nâng công suất máy phát sóng nhưng
không được chấp thuận.
Một vấn đề nữa là, thời gian qua, trạm truyền thanh ấp 1 xã Mỹ Quý
Đông được gắn tại giếng nước ấp, sử dụng chung nguồn điện. Trong khi giếng
này thường xuyên bị tràn nên hàng ngày sau khi bơm nước đầy, người phụ trách
quản lý giếng phải kéo cầu dao điện tắt nguồn. Do đó dẫn đến việc trạm này
thường xuyên không tiếp sóng được. Trung tâm Văn hóa, thông tin và Truyền
thanh đã sử dụng 01 bộ dự phòng để lắp đặt cho Trạm ấp 1 nhưng tiếp sóng rất
yếu.
Riêng trạm ấp 2 nằm trong vùng lõm của sóng Đài huyện nên không tiếp
sóng được. Mặc dù thời gian qua, Trung tâm đã phát hết công suất 500W của
máy phát sóng Đài huyện so với công suất thực tế được cấp là 300W nhưng vẫn
không cải thiện được tình hình. Việc sử dụng công suất tối đa của máy phát sẽ
dẫn đến một số Trạm tiếp sóng bị vỡ âm thanh, ù, rè. UBND huyện có kế hoạch
dời Ăng ten phát sóng, khi dời trụ Ăngten phát sóng, Cục Tần số sẽ tiến hành đo
đạc lại để điều chỉnh các nhánh sóng phù hợp cũng như điều chỉnh lại các thông
số để cấp phép, sẽ đảm bảo phủ sóng đều hơn hiện nay.
* Phân loại ý kiến, kiến nghị
1. Các ý kiến, kiến nghị đã giải quyết xong: 06/33 ý kiến (đạt tỷ lệ
18,19%).
2. Các ý kiến, kiến nghị đang giải quyết: 16/33 ý kiến (đạt tỷ lệ
48,48%).
3. Các ý kiến, kiến nghị giải trình, thông tin lại để cử tri nắm: 02/33 ý
kiến (đạt tỷ lệ 6,06%).
4. Các ý kiến, kiến nghị sẽ giải quyết, thời hạn giải quyết: 09/33 ý kiến
(chiếm tỷ lệ 27,27%).
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Trên đây là báo cáo tiến độ thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại
biểu HĐND huyện đã được UBND huyện giải trình tại kỳ họplần thứ 10, HĐND
huyện khóa XI./.
Nơi nhận:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

- TT. HU; TT.HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Thành viên UBND huyện;
- Chánh, các PCVP;
- Lưu: VT, NC.

Nguyễn Thanh Nguyên
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