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BÁO CÁO
Tiến độ thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp
lần thứ 8, HĐND huyện khóa XI
Ngày 11/12/2018, UBND huyện báo cáo HĐND huyện về tiến độ, kết quả
giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp lần thứ 8 (kỳ họp lệ
cuối năm 2018). Tại thời điểm báo cáo có 28 ý kiến, kiến nghị sẽ được UBND
huyện giải quyết trong thời gian tới. Nay, UBND huyện báo cáo tiến độ thực
hiện 28 ý kiến, kiến nghị của cử tri như sau:
I. GIAO THÔNG – XÂY DỰNG CƠ BẢN
1. Cử tri Bình Hòa Nam kiến nghị UBND huyện phân bổ kinh phí đầu tư
hồ bơi cho 3 trường học ở Bình Hòa Nam để dạy bơi cho các em học sinh.
Về nội dung này, UBND huyện có ý kiến như sau: UBND huyện ghi nhận
các kiến nghị của cử tri và đã chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng 3
trường ở Bình Hòa Nam kêu gọi xã hội hóa do nguồn lực của Nhà nước có hạn,
nên không thể bố trí vốn cho các dự án trên.
2. Kiến nghị UBND huyện đầu tư sân bóng cho Trường Tiểu Học Bình
Hòa Nam, tạo điều kiện cho các em vui chơi giải trí, đảm bảo an toàn.
Về nội dung này, UBND huyện có ý kiến như sau: UBND huyện ghi nhận
các kiến nghị của cử tri và đã chỉ đạo cho phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu
trưởng các trường ở Bình Hòa Nam kêu gọi xã hội hóa để xây dựng sân bóng
cho các em, do nguồn lực của Nhà nước có hạn, nên không thể bố trí vốn cho dự
án trên.
3. Cử tri Ấp 4, Bình Thành đề nghị UBND huyện có kế hoạch sửa chữa
tuyến đường từ nhà Ba Tèo đến Lô 9 (dài 1,6 km). Vì hiện nay, vào mùa mưa
đường rất lầy lội, khó khăn đi lại.
Về vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau: Vốn kế hoạch trung hạn
2018- 2020 không có ghi danh mục trên. UBND huyện sẽ bố trí trong kế hoạch
trung hạn 2021-2025.
4. Cử tri Mỹ Bình đề nghị huyện nạo vét lại tuyến kênh cặp Đường 1,3,5
(bờ Bắc). Hiện nay, tuyến kênh đã bị bồi lắng.
Về vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau: Hiện tại huyện chưa bố
trí được nguồn vốn để thực hiện thi công nạo vét tuyến kênh cập đường 1, 3 và 5
(bờ bắc). Ngày 03/12/2018, UBND xã Mỹ Bình có Công văn số 454/UBND-VP
về việc điều chỉnh danh mục công trình bức xúc. Theo nội dung Công văn,

UBND xã Mỹ Bình đề nghị nạo vét tuyến Kênh số 5 thay thế cho tuyến kênh cặp
đường 1, 3 và 5 (bờ bắc). UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn phối hợp cùng Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện khảo sát
thực tế hiện trạng của tuyến Kênh Số 5, nếu tuyến kênh này bị bồi lắng, Phòng sẽ
đề xuất đưa vào danh mục công trình cần đầu tư khi có vốn.
5. Cử tri Mỹ Quý Đông kiến nghị sửa chữa tuyến đường đã xuống cấp
đoạn từ cầu rạch Bà Nhang đến cầu Ba Dồn (Ấp 1).
Về vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau: Đây là tuyến đường do
huyện quản lý, UBND huyện xin ghi nhận và yêu cầu các đơn vị tiến hành khảo
sát để thực hiện công tác duy tu sửa chữa, dự kiến hoàn thành trước 30/4/2019.
6. Cử tri Mỹ Quý Đông kiến nghị đặt cống thoát nước hai bên ĐT838C để
khắc phục tình trạng nước ứ đọng, không thoát được.
Về vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau: Tuyến đường ĐT 838C
do tỉnh quản lý, hiện đang trong quá trình chuẩn bị triển khai thi công vì vậy
UBND huyện ghi nhận và sẽ đề nghị Sở Giao thông Vận Tải hỗ trợ thực hiện.
Tuy nhiên, UBND huyện đề nghị cử tri cần cung cấp vị trí cụ thể để tiện cho
việc khảo sát, lập hồ sơ thực hiện.
7. Cử tri Mỹ Quý Tây đề nghị sửa chữa tuyến đường đoạn từ ĐT838 đi
cầu Giồng Tràm - Ấp 2, chiều dài 300 m. Hiện nay, đường hư hỏng nặng,
phương tiện không đi lại được.
Về vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau: Tuyến đường nay do xã
quản lý. UBND huyện đã phân bổ kinh phí thực hiện công tác duy tu, sữa chữa
cho các xã, thị trấn quản lý và thực hiện công tác duy tu, sửa chữa (Quyết định
số 5421/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 và Quyết định số 5422/QĐ-UBND ngày
21/12/2018). UBND huyện sẽ yêu cầu UBND xã Mỹ Quý Tây xem xét cân đối
nguồn vốn và phối hợp vận động nhân dân thực hiện công tác duy tu, sữa chữa,
quản lý tuyến đường này trên địa bàn.
8. Cử tri Mỹ Quý Tây kiến nghị làm mới đường từ Kênh Tỉnh (Ấp 3) đi
Trường THCS Giồng Bún (Ấp 4), dài 1,2 km nhằm tạo điều kiện cho học sinh
đến trường, nông dân vận chuyển nông sản.
Về vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau: Vốn kế hoạch trung hạn
2018- 2020 không có ghi danh mục trên. UBND huyện sẽ bố trí trong kế hoạch
trung hạn 2021-2025.
9. Cử tri Mỹ Quý Tây đề nghị sửa chữa một số đoạn bị hư hỏng nặng từ
ĐT838C đến nhà ông Tư Phong ở Ấp 1.
Về vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau: Tuyến đường nay do xã
quản lý. UBND huyện đã phân bổ kinh phí thực hiện công tác duy tu, sữa chữa
cho các xã, thị trấn quản lý và thực hiện công tác duy tu, sửa chữa (Quyết định
số 5421/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 và Quyết định số 5422/QĐ-UBND ngày
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21/12/2018). UBND huyện sẽ yêu cầu UBND xã Mỹ Quý Tây xem xét cân đối
nguồn vốn và phối hợp vận động nhân dân thực hiện công tác duy tu, sữa chữa,
quản lý tuyến đường này trên địa bàn.
10. Cử tri Mỹ Quý Tây kiến nghị đầu tư hệ thống cống thoát nước từ cầu
Ấp 6 đến tuyến dân cư Ấp 6, dài 0,7 km.
Về vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau: Vốn kế hoạch trung hạn
2018- 2020 không có ghi danh mục trên. UBND huyện sẽ bố trí trong kế hoạch
trung hạn 2021-2025.
11. Cử tri Mỹ Quý Tây kiến nghị xây dựng hệ thống cống thoát nước từ
cầu Trường Hát đến nhà ông Tư Tiếp Ấp 5, dài 0,7 km.
Về vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau: Vốn kế hoạch trung hạn
2018- 2020 không có ghi danh mục trên. UBND huyện bố trí trong kế hoạch
trung hạn 2021-2025.
12. Cử tri Mỹ Quý Tây kiến nghị lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng ở khu
vực chợ Sân Bay - Ấp 2 và chợ Tho Mo - Ấp 4 để đảm bảo an ninh trật tự và an
toàn giao thông.
Về vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau: Nghị quyết số 36/NQHĐND ngày 20/10/2017 của Hội đồng nhân dân huyện Đức Huệ về kế hoạch
đầu tư công trung hạn giai đoạn 2018 – 2020 thì hạng mục nêu trên không có
trong danh sách đầu tư công giai đoạn 2018 – 2020. Tuy nhiên, để đảm bảo an
toàn giao thông UBND huyện đã có Công văn số 543/UBND-KT&HT ngày
16/5/2018 gửi Sở GTVT đề nghị hỗ trợ lắp đặt đèn chiếu sáng trên địa bàn
huyện (vì tuyến đường này do tỉnh quản lý), nhưng đến nay Sở GTVT vẫn đang
xem xét, chưa trả lời.
13. Cử tri xã Mỹ Thạnh Đông kiến nghị đầu tư 02 giếng nước phục vụ
cho nhân dân khu vực Ấp 1 (cặp kênh Rạch Bọng) và khu vực Ấp 3 (cặp kênh
Rạch Heo). Hiện nay, người dân trong khu vực này không có nước sinh hoạt.
Về vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau: UBND huyện đã chỉ đạo
Phòng Tài chính- Kế hoạch phối hợp cùng UBND xã Mỹ Thạnh Đông và các
ngành huyện khảo sát tình hình sử dụng nước hợp vệ sinh để có kế hoạch sửa
chữa và đầu tư trạm cấp nước mới phục vụ nhu cầu sử dụng nước sạch cho nhân
dân trên địa bàn xã.
- Về đầu tư trạm cấp nước khu vực ấp 3 (cặp kênh Rạch Heo): UBND
huyện đã bố trí vốn đầu tư trong năm 2019 (nguồn vốn tăng thu với tổng mức
đầu tư: 1.000.000.000 đồng). Hiện nay công trình đang triển khai thi công dự
kiến tháng 30/8/2019 hoàn thành đưa vào sử dụng.
- Về trạm cấp nước khu vực ấp 1 (cặp kênh Rạch Bọng): sau khi tiến hành
khảo, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND như Phòng Tài chính- Kế hoạch,
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND xã Mỹ Thạnh Đông thống
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nhất không đầu tư mới và các ngành đã đề xuất phương án: Đầu tư nâng cấp, sửa
chữa trạm cấp nước nhà ông 10 Đạt. Sau khi đầu tư nâng cấp, sửa chữa trạm cấp
nước trên, nhân dân kéo đường ống nước uPVC về khu vực ấp 1, sẽ đảm bảo
cung cấp nước sạch cho nhân dân khu vực ấp 1.
Lý do: Tiết kiệm chi phí đầu tư và qua khảo sát khu vực ấp 1 (cặp kênh
Rạch Bọng) chỉ có 46 hộ dân.
Hiện nay công trình đang triển khai thi công dự kiến tháng 30/8/2019
hoàn thành đưa vào sử dụng.
14. Cử tri xã Mỹ Thạnh Đông đề nghị sửa chữa tuyến đường đã xuống
cấp từ nhà ông Phút (ấp 3) đến nhà ông Vĩ và tuyến ĐT839 (cống Bà Trăng) đến
Đường 3-4-6 (cống Bà 5 Rãi)
Về vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau: Hiện tại 02 tuyến đường
này đã được sửa chữa xong và đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán 2019.
15. Cử tri xã Mỹ Quý Tây kiến nghị xây dựng hệ thống cống thoát nước
đoạn từ Tho Mo đi ấp 3, dài 1,3Km.
Về vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau: Vốn kế hoạch trung hạn
2018- 2020 không có ghi danh mục trên. UBND huyện sẽ bố trí trong kế hoạch
trung hạn 2021-2025.
16. Cử tri và đại biểu xã Mỹ Thạnh Đông đề nghị đặt cống lớn đường
Rạch Heo đảm bảo tưới, tiêu cho nhân dân.
Về vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau: Vốn kế hoạch trung hạn
2018- 2020 không có ghi danh mục trên. UBND huyện sẽ bố trí trong kế hoạch
trung hạn 2021-2025.
II. ĐIỆN
17. Cử tri Ấp 1, Bình Hòa Hưng kiến nghị hạ thế tuyến đường T3 Ấp 1,
chiều dài 1,3 Km.
Về vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau: Tháng 10/2018 Điện lực
Đức Huệ đã thực hiện khảo sát với khối lượng như sau: Đường dây trung thế dài
0,8km, đường dây hạ thế dài 0,8km, 01 trạm biến áp 50kVA. Hạng mục công
trình đã gửi về Công ty Điện lực Long An và chờ phê duyệt vốn triển khai trong
thời gian tới
18. Cử tri Ấp 3, Bình Hòa Hưng kiến nghị hạ áp nối tiếp theo đường điện
đoạn Kênh 61 (Ấp 4) đến Ấp 3, chiều dài khoảng 02 km
Về vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau: Tháng 10/2018, Điện lực
Đức Huệ đã thực hiện khảo sát với khối lượng như sau: Đường dâytrung thế dài
2km, đường dây hạ thế dài 2,4km, 02 trạm biến áp 50kVA. Hạng mục công trình
đã gửi về Công ty Điện lực Long An và chờ phê duyệt vốn triển khai trong thời
gian tới.
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19. Cử tri Ấp 3, xã Mỹ Bình kiến nghị điện lực đầu tư hạ thế đường điện
Ấp 3, xã Mỹ Bình chiều dài 01 km.
Về vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau: Tháng 10/2018, Điện
lực Đức Huệ đã thực hiện khảo sát với khối lượng như sau: Đường dâytrung thế
dài 1km, đường dây hạ thế dài 1,2km, 01 trạm biến áp 50kVA. Hạng mục công
trình đã gửi về Công ty Điện lực Long An và chờ phê duyệt vốn triển khai trong
thời gian tới.
20. Cử tri xã Mỹ Thạnh Tây kiến nghị kéo điện trung thế từ đầu đường
(khu vực đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây) theo đường tuần tra biên giới đến khu
vực nhà bà 6 Cho (Giồng Lức- Ấp Vinh)
Về vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau: Điện lực Đức Huệ đã
thực hiện đầu tư lưới điện kéo từ ấp 5 Mỹ Bình đến khu vực nhà bà 6 Cho. Công
trình đã thực hiện nghiệm thu kỹ thuật và dự kiến tháng 4/2019 sẽ đóng điện vận
hành. Riêng đoạn dọc đường tuần tra từ Đồn Biên Phòng đến nhà bà 6 Cho,
tháng 10/2018 đã thực hiện khảo sát với khối lượng như sau: Đường dây trung
thế dài 0,6km, đường dây hạ thế dài 1km, 01 trạm biến áp 50kVA. Hạng mục
công trình đã gửi về Công ty Điện lực Long An và chờ phê duyệt vốn triển khai
trong thời gian tới.
21. Cử tri xã Mỹ Thạnh Đông kiến nghị đầu tư đường điện khu vực Ấp 2
(kênh Quãng Hùng), hiện nay người dân trong khu vực này không sinh hoạt
được vì điện quá yếu
Về vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau: Tháng 10/2018, Điện lực
Đức Huệ đã thực hiện khảo sát với khối lượng như sau: Đường dây trung thế dài
0,5km, đường dây hạ thế dài 1,2km, 01 trạm biến áp 50kVA. Hạng mục công
trình đã gửi về Công ty Điện lực Long An và chờ phê duyệt vốn triển khai trong
thời gian tới.
22. Cử tri xã Mỹ Bình đề nghị điện lực đẩy nhanh tiến độ thi công đường
dây trung áp và hạ áp tuyến đường 1,3,5 và 2,4,6. Vì hiện nay 2 tuyến này chưa
có đường dây hạ áp, người dân sử dụng chung một đồng hồ điện kế nên không
đảm bảo cho việc thắp sang gia đình.
Về vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau: Điện lực Đức Huệ đã
thực hiện đầu tư lưới điện khu vực ấp 2, ấp 5 Mỹ Bình.Công trình đã thực hiện
nghiệm thu kỹ thuật và dự kiến tháng 4/2019 sẽ đóng điện vận hành.
Tháng 10/2018, Điện lực Đức Huệ đã thực hiện khảo sát với khối lượng
như sau: Đường dây trung thế dài 4km, đường dây hạ thế dài 6km, 04 trạm biến
áp 50kVA. Hạng mục công trình đã gửi về Công ty Điện lực Long An và chờ
phê duyệt vốn triển khai trong thời gian tới.
23. Cử tri Ấp An Hòa đề nghị sớm thi công các công trình điện: Rạch
Bình Thành (Ấp An Hòa); đường điện rạch Ông Đá (Ấp Chánh) để phục vụ nhu
cầu sinh hoạt, sản xuất của người 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 số7647/LKC-AĐLMN ngày
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14/12/2018, do Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp An Ngãi thi công và dự kiến
đến tháng 5/2019 sẽ đóng điện vận hành đảm bảo cấp điện cho khách hàng khu
vực.
24. Cử tri xã Mỹ Thạnh Đông đề nghị hạ thế đường điện đường Rạch
Heo;
Về vấn đề 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.
25. Cử tri xã Mỹ Thạnh Đông đề nghị hạ thế đường điện Bến Đò Ấp 1.
Về vấn đề 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.
III. KHÁC
26. Cử tri thị trấn Đông Thành đề nghị Ban An toàn giao thông huyện đặt
biển báo cấm dừng, đổ tại trước Văn phòng công chứng huyện để lập lại trật tự
công cộng.
Về vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau: Ban An toàn giao thông
tỉnh đã đặt biển báo cấm dừng và cấm đỗ tại Km số 01 + 300 trên ĐT 838 (trước
cổng bên phải Công an huyện), phía dưới có biển báo phụ để 600 m (tức hiệu
lực cấm dừng, cấm đỗ phía sau biển 600 m). Như vậy khu vực trước Văn phòng
công chứng Đức Huệ là cấm phương tiện dừng và đỗ.
27. Cử tri Mỹ Quý Đông kiến nghị nâng cấp Đài truyền thanh huyện để
tiếp sóng được rõ hơn.
Về vấn đề này, UBND huyện có ý kiến như sau: 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.
Đối với Ăng ten định hướng nên sóng yếu, Trung tâm có xin ý kiến của
Cục tần số. Theo đó, để đảm bảo Ăng ten phủ sóng đều hơn thì sau khi huyện di
dời trụ Ăng ten phát sóng thì Cục tần số sẽ tiến hành đo đạc lại để điều chỉnh các
nhánh sóng cho phù hợp cũng như điều chỉnh lại các thông số để cấp phép theo
quy định.
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28. Cử tri xã Mỹ Thạnh Đông đề nghị xử lý việc lấn chiếm hành lang
công viên huyện. Hiện nay, hành lang bị lấn chiếm bởi các hộ buôn bán nhỏ lẻ,
gây cản trở cho người đi bộ.
Nhằm để đảm bảo công tác quản lý trật tự khu vực Công viên huyện và để
góp phần tăng thu ngân sách, UBND huyện đã có chủ trương sẽ thực hiện
phương án cho thuê mặt bằng khu vực này (theo Công văn số 688/UBND-KT
ngày 20/6/2018), hiện tại phòng Tài chính – Kế hoạch đang soạn thảo phương
án cho thuê để xin ý kiến các ngành và nhân dân trên địa bàn. UBND huyện xin
ghi nhận ý kiến kiến nghị của cử tri, trong quá trình đóng góp xây dựng phương
án và soạn thảo hợp đồng cho thuê sẽ lưu ý, tính toán đảm bảo ATGT và lối đi
dành cho người đi bộ.
* Phân loại ý kiến, kiến nghị
1. Các ý kiến, kiến nghị đã giải quyết xong: 03/28 ý kiến (đạt tỷ lệ
10,72%).
2. Các ý kiến, kiến nghị đang giải quyết: 04/28 ý kiến (đạt tỷ lệ
14,28%).
3. Các ý kiến, kiến nghị giải trình, thông tin lại để cử tri nắm: 03/28 ý
kiến (đạt tỷ lệ 10,72%).
4. Các ý kiến, kiến nghị sẽ giải quyết, thời hạn giải quyết: 18/28 ý kiến
(chiếm tỷ lệ 64,28%).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- 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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