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BÁO CÁO
Tiến độ thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri
sau kỳ họp lần thứ 10 (kỳ họp cuối năm 2018)
Căn cứ Công văn số 98/HĐND-TH ngày 25/01/2019 của Hội đồng Nhân
dân huyện về việc giải trình và thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp
lần thứ 10, HĐND huyện khóa XI.
Có 13 ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp lần thứ 10, HĐND huyện
khóa XI thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện đã được UBND huyện
giải trình, tiếp thu. Ngày 18/6/2019, UBND huyện tiếp tục báo cáo tiến độ thực
hiện 13 ý kiến, kiến nghị của cử tri, trong đó có 03 ý kiến, kiến nghị đã giải
quyết xong, 02 ý kiến, kiến nghị giải trình, thông tin lại để cử tri nắm. UBND
huyện báo tiến độ thực hiện 08 ý kiến, kiến nghị đang, sẽ giải quyết như sau :
1. Nhóm ý kiến liên quan đến lĩnh vực cung cấp điện (01 ý kiến)
Cử tri đề nghị hạ thế tuyến điện khu vực Bàu Sến (ấp Hòa Tây). Do hiện
nay tuyến đường điện này bị hư hỏng, dây điện xuống cấp không đảm bảo an
toàn cho người dân.
Đối với các nội dung này, UBND huyện có ý kiến như sau:
Điện lực Đức Huệ báo cáo: Đường dây hạ thế đang thi công được kéo từ
T10 nhánh rẽ Hàng Gòn – Bàu Sến với chiều dài khoảng 510 mét thuộc dự án
cải tạo và phát triển lưới điện bằng nguồn vốn Jica, dự kiến trong tháng 11/2019
sẽ đóng điện vận hành phục vụ nhân dân khu vực.
2. Nhóm ý kiến liên quan đến giao thông - xây dựng cơ bản (02 ý
kiến)
2.1. Đối với kiến nghị của cử tri Bình Hòa Bắc đề nghị nâng tải trọng cầu
Hòa Tây. Vì hiện nay cầu Mỏ Heo thường xuyên sửa chữa, nên một số xe chuyển
hướng lưu thông qua cầu này, quá tải trọng, dễ gây xuống cấp.
UBND huyện có ý kiến về vấn đề này như sau: trong thời gian qua, thực
hiện công tác phân luồng giao thông để thực hiện công tác sửa chữa cầu Mỏ Heo
trên đường ĐT839. Vì vậy, số lượng xe lưu thông qua cầu Hòa Tây rất nhiều
gây hư hỏng, xuống cấp cầu Hòa Tây. Qua quá trình khảo sát cho thấy cây cầu
này đã xuống cấp trầm trọng, công tác sửa chữa để nâng tải trọng cầu là không
hiệu quả. Bên cạnh đó, tuyến đường Trà Mỹ – Lô 10 đã được trải nhựa, đây
cũng là tuyến giao thông chính, thứ hai kết nối xã Mỹ Thạnh Đông với xã Bình

Hòa Bắc. UBND huyện đã cho chủ trương xây dựng mới cầu Hòa Tây, hiện
đang thi công.
2.2. Cử tri xã Bình Thành kiến nghị nâng cấp trải đá đoạn đường từ nhà
ông 3 Vị đến nhà ông 10 Đờ (Ấp 3) chiều dài 600m. Do nước lũ trước đây bị
ngập, việc đi lại của người dân, các em học sinh còn gặp khó khăn.
Đối với kiến nghị này, UBND huyện có ý kiến như sau: Công trình này
do Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư. Hiện nay Công
trình đang thi công trải đá chiều dài 600m, mặt đường 3,5m, công trình đang
hoàn thiện. Dự kiến nghiệm thu đưa vào sử dụng trong tháng 11/2019.
3. Nhóm ý kiến liên quan đến công tác QLNN trên lĩnh vực đất đai,
tài nguyên - môi trường (03 ý kiến)
3.1. Đối với kiến nghị của cử tri xã Mỹ Thạnh Bắc đề nghị các ngành
chức năng có giải pháp đảm bảo vệ sinh khi xe đi thu gom rác tránh để rơi vãi
nước ra đường gây mùi hôi khó chịu.
UBND huyện đã chỉ đạo Trạm cung cấp nước sạch và Quản lý hệ thống
dịch vụ công cộng huyện tiến hành kiểm tra, sửa chữa máng hứng nước rỉ ra
trong quá trình ép rác của xe rác nhằm khắc phục tình trạng rơi vãi nước ra
đường giao thông trong quá trình thu gom, vận chuyển rác. Đến nay đã cơ bản
khắc phục được hiện tượng nước rỉ tràn ra trong quá trình lấy rác.
3.2. Cử tri Mỹ Thạnh Đông kiến nghị có biện pháp bảo vệ môi trường,
bảo đảm vẻ mỹ quan, trang nghiêm tại khu vực trước nghĩa trang liệt sỹ huyện.
Hiện nay có trường hợp xả rác, tụ tập mua bán trước khu vực nghĩa trang.
UBND huyện có ý kiến như sau: Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã phối hợp
với UBND xã Mỹ Thạnh Đông, thị trấn Đông Thành xử lý dứt điểm tình trạng
xả rác và tập mua bán trước khu vực Nghĩa trang liệt sĩ huyện.
3.3.Cử tri xã Mỹ Thạnh Đông tiếp tục đề nghị tiếp tục có biện pháp xử lý
đối với Đất hội làm vườn.
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
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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.
Hiện nay, Công ty TNHH Việt Hóa Nông đang triển khai dự án tại diện
tích đất nêu trên và đang bị các hộ dân ngăn cản không cho Công ty triển khai
dự án. Công ty đã có văn bản chính thức nhờ sự giúp đỡ của UBND huyện,
UBND xã Mỹ Thạnh Tây. UBND huyện đã làm việc với Công ty TNHH Việt
Hóa Nông thống nhất biện pháp xử lý các hộ dân chiếm đất của Công ty THHH
Việt Hóa Nông phải khởi kiện ra Tòa án.
4. Nhóm ý kiến liên quan đến công tác quản lý an ninh trật tự (02 ý
kiến)
4.1. Cử tri Mỹ Thạnh Đông đề nghị có biện pháp xử lý các trường hợp xe
chở đất làm rơi vãi đất trên đường
UBND huyện có ý kiến về nội dung này như sau: Lực lượng cảnh sát giao
thông đã tăng cường tuần tra, kiểm soát giao thông, tập trung xử lý mạnh các
chuyên đề xe quá tải, không mui, bạc che đây, quá tốc độ… đồng thời cử 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, yêu cầu
làm cam kết chấp hành nghiêm Luật Giao thông đối với những doanh nghiệp,
chủ phương tiện vận tải có biểu hiện vi phạm; đồng thời chỉ đạo lực lượng
CSGT phối hợp với lực lượng Cảnh sát khác, Công an xã Mỹ Thạnh Đông
thường xuyên tổ chức tuần tra trên các tuyến giao thông thuộc xã Mỹ Thạnh
Đông, kiên quyết xử lý nghiêm đối với xe ô tô chở đất quá tải, chạy quá tốc độ,
rơi vãi đất trên đường.
4.2. Cử tri xã Mỹ Thạnh Bắc đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành
chuyên môn kịp thời nắm tình hình; xử lý các trường hợp xe chở đất chạy quá
tốc độ (cụ thể ở đoạn đường 6 Hy - 3 Su), các đoàn xe đi casino trên đường 838,
các đối tượng buôn lậu phóng nhanh vượt ẩu đễ gây tai nạn cho người dân
UBND huyện có ý kiến về nội dung này như sau: Trong năm 2019, Công
an huyện đã tổ chức nhiều cuộc chống buôn lậu phát hiện bắt giữ 80 vụ, thu giữ
375.939 bao TL, tạm giữ 31 xe ô tô, 74 xe mô tô kết quả xử lý đã khởi tố 17 vụ
25 bị can, xử phạt hành chính 07 đối tượng. Trong thời gian tới, Công an huyện
tiếp tục thực hiện Kế hoạch phối hợp với Thanh tra Giao thông Sở Giao thông,
huy động lực lượng Cảnh sát khác kết hợp lực lượng Cảnh sát giao thông cùng
công an các xã, thị trấn tổ chức tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường, khép
kín địa bàn, kiên quyết xử lý vi phạm theo chuyên đề xe ô tô vi phạm tốc độ khi
tham gia giao thông, xe chở quá tải nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên
địa bàn huyện đồng thời kiến nghị Sở Giao thông khảo sát lắp đặt biển báo tốc
độ phù hợp từng tuyến, từng khu vực, từng loại xe….
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* Phân loại ý kiến, kiến nghị (tỷ lệ % được tính trên tổng số 13 ý
kiến):
1. Các ý kiến, kiến nghị đã giải quyết xong: 07/13 ý kiến (đạt tỷ lệ
53,85%).
2. Các ý kiến, kiến nghị đang giải quyết: 04/13 ý kiến (đạt tỷ lệ
30,77%).
3. Các ý kiến, kiến nghị giải trình, thông tin lại để cử tri nắm: 02/13 ý
kiến (đạt tỷ lệ 15,38%).
Trên đây là báo cáo tiến độ thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau
kỳ họp lần thứ 10 HĐND huyện khóa XI./.
Nơi nhận:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

- TTHĐND huyện (b/c);
- Đại biểu HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- CVP, các PCVP;
- Lưu: VT.

Nguyễn Thanh Nguyên
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