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tháng 11 năm 2019

BÁO CÁO
Giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp lần thứ 11
HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
Thực hiện Công văn số 123/HĐND-TH ngày 05/8/2019 của Thường trực
HĐND huyện về việc giải trình và thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ
họp lần thứ 11, HĐND huyện khóa XI.
UBND huyện báo cáo Thường trực HĐND huyện, các vị đại biểu HĐND
huyện như sau:
I. Lĩnh vực giao thông – xây dựng cơ bản (09 ý kiến, kiến nghị)
1. Cử tri Mỹ Thạnh Bắc đề nghị UBND huyện nên khảo sát lại tuyến Kênh
KC2, hiện đã nghiệm thu nhưng chất lượng không đảm bảo. Dòng chảy không
lưu thông được, chưa đảm bảo để phục vụ cho người dân.
Vụ Hè Thu 2019, Trạm bơm Bà Mùi đã tiến hành 04 đợt bơm nước vào
tuyến KC2 (đợt 1 từ 23/5 – 26/5; đợt 2 từ 09/6 – 12/6; đợt 3 từ 26/6 – 29/6; đợt 4
từ 24/7 – 27/7); lịch bơm này đã được thống nhất giữa Trung tâm Dịch vụ nông
nghiệp, UBND xã Mỹ Thạnh Bắc và Tổ điều tiết nước xã Mỹ Thạnh Bắc; căn
cứ trên điều kiện thực tế về thời tiết, thủy triều, độ mặn,... Tuy nhiên, một số khu
vực trên tuyến KC2 dòng nước không đảm bảo nguyên nhân do người dân
không làm vệ sinh cỏ, rác, không nạo vét các đường kênh, mương, máng dẫn
nước về ruộng (phần này do người dân tự quản lý). Cụ thể đường kênh nhà ông
Dững Ấp 4, xã Mỹ Thạnh Bắc, mặc dù huyện đã xây dựng cống mới, nhưng
đường kênh này người dân không nạo vét, vệ sinh cỏ, rác nên nước từ tuyến
KC2 không thể cung cấp đủ cho khu vực này.
2. Cử tri Mỹ Thạnh Bắc đề nghị UBND huyện nên có biện pháp nhắc nhở
đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công công trình đường từ cống 7 Xanh rạch Cây Trâm (Ấp 3). Tiến độ thi công quá chậm làm ảnh hưởng đến đời sống
của người dân.
UBND huyện chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm việc
đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ sớm hoàn thành dự án đưa vào sử dụng phục
vụ việc đi lại, vận chuyển hàng hóa nhân dân đồng thời tạo điều kiện phát triển
kinh tế xã hội xã Mỹ Thạnh Bắc nói riêng và huyện nói chung. Hiện nay dự án
đang thi công phần cầu Xà Băng và dự kiến chuyển tiếp sang 2020. Tuy nhiên
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm việc đơn vị thi công đẩy nhanh
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tiến độ thi công sớm đưa vào sử dụng phục vụ nhân dân. Đơn vị thi công cam
kết chậm nhất đến ngày 31/12/2019 hoàn thành đưa vào sử dụng.
3. Tuyến đường nhựa từ chợ Ngã Ba – Bà Mùi hiện có rất nhiều đoạn bị
sạt lở. Cử tri Mỹ Thạnh Bắc đề nghị UBND huyện chỉ đạo ngành chuyên môn
khảo sát để có giải pháp để duy tu sửa chữa.
Đoạn dài khoảng 150 mét dài sát mép kênh không có khoản lưu không,
trước đây đầu tư nạo vét phần kênh sát bờ Kobe nạo vét vào mép bờ như “Hàm
ếch” khoảng tháng 6/2019 mưa nhiều gây sạt lỡ một đoạn dài khoảng 150m.
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện mời đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát
phối hợp khảo sát xử lý phần sạt lỡ. Ngày 31/7/2019, Ban quản lý dự án đầu tư
xây dựng huyện phối hợp UBND xã Mỹ Thạnh Bắc cùng các đơn vị có liên
quan triển khai thực hiện phần sạt lỡ. Đến tháng 8/2019 đã hoàn thành việc sửa
chữa.
4. Tuyến đường trải đá từ cổng Ấp Văn hóa Ấp 1- Bến phà ông Lành hiện
đang xuống cấp rất nhiều. Cử tri Mỹ Thạnh Bắc đề nghị UBND huyện có giải
pháp hổ trợ UBND xã duy tu, sửa chữa. Hiện nay đường có nhiều ổ gà có thể
gây tai nạn giao thông trong mùa mưa.
UBND huyện ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri và chỉ đạo Phòng Kinh
tế và Hạ tầng phối hợp với UBND xã Mỹ Thạnh Bắc và các ngành có liên quan
tiến hành khảo sát, thiết kế, trình UBND huyện, dự kiến trong tháng 12/2019.
5. Cử tri Mỹ Thạnh Tây kiến nghị sửa chữa giao thông liên xã từ Ngã 4,
ấp Mỹ Lợi đến xã Mỹ Quý Tây vì hiện nay đường đã xuống cấp, khó lưu thông.
Đã sửa chữa xong, đưa vào sử dụng vào tháng 10/2019.
6. Cử tri BT, MB, BHH kiến nghị đến các ngành có liên quan sớm sửa
chữa cầu Mỏ Heo, vì hiện nay phần sắt tiếp giáp đầu cầu bị rời ra, không dính
vào nhịp cầu. Như vậy, dễ xảy ra tai nạn trên cầu gây nguy hiểm cho người điều
khiển xe ô tô và xe mô tô. Đã có trường hợp xảy ra TNGT trên cầu gây nguy
hiểm đến tính mạng cho người dân.
Tuyến đường ĐT 839 do tỉnh quản lý, UBND huyện xin ghi nhận ý kiến
kiến nghị của cử tri, Trong năm, Sở GTVT thường xuyên thực hiện việc sửa
chữa theo đề nghị của cử tri và UBND huyện đối với cầu Mỏ Heo.
7. Cử tri BT, MB, BHH kiến nghị đến cấp có thẩm quyền mở rộng cua
quẹo Ngã ba Manh Manh - xã Bình Thành. Vì cua quẹo này quá hẹp, thường
xuyên xảy ra TNGT gây lo lắng cho người dân khi tham gia đến đoạn cua quẹo
này.
Tuyến đường ĐT 839 do tỉnh quản lý, UBND huyện xin ghi nhận ý kiến
kiến nghị của cử tri và sẽ chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu UBND
huyện ban hành công văn đề nghị Sở GTVT sớm hỗ trợ thực hiện.
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8. Cử tri Mỹ Quý Tây kiến nghị sửa chữa đường từ Tỉnh lộ 838 đi khu vực
Giồng Tràm ở Ấp 2; 01 đoạn đường gần cầu Giồng Tràm dài khoảng 300m bị
sụt lún, hư hỏng nặng, phương tiện khó đi lại.
Đây là tuyến đường do xã quản lý. Quyết định số 5421/QĐ-UBND ngày
21/12/2018 và Quyết định số 5422/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND
huyện đã phân bổ kinh phí thực hiện công tác duy tu, sửa chữa cho các xã, thị
trấn quản lý và thực hiện. UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Mỹ Quý Tây xem
xét cân đối nguồn vốn và phối hợp vận động nhân dân thực hiện công tác duy tu,
sửa chữa, quản lý tuyến đường trên địa bàn. Hiện nay đang lập hồ sơ để sửa
chữa.
9. Cử tri Mỹ Quý Tây kiến nghị trải nhựa đường Ấp 4 đi Ấp 5 và Ấp 6.
Các tuyến đường đã xuống cấp, hư hỏng nặng.
Công trình này, hiện nay không có ghi trong Kế hoạch trung hạn 20182020. UBND huyện ghi nhận đã tiến hành khảo sát thiết kế láng nhựa toàn tuyến
Ấp 4 đi Ấp 5, Ấp 6 và sẽ bố trí vốn để xây dựng trong thời gian sớm nhất khi
cân đối được nguồn vốn (dự kiến ghi trong kế hoạch trung hạn 2021- 2025).
II. Đất đai, tài nguyên – môi trường (02 ý kiến, kiến nghị)
1. Cử tri Mỹ Thạnh Tây đề nghị nâng cấp 02 giếng nước sạch khu vực
nhà ông 3 Khuôn và giếng nước sạch nhà ông Bùi Văn Tươi (Ấp Voi), vì hiện
nay nguồn nước kém vệ sinh, không đảm bảo sức khỏe cho nhân dân.
Hiện tại 02 giếng nước này đã bị hư hệ thống lọc, nước bơm trực tiếp cho
người dân sử dụng, kết hợp đường ống dẫn nước lâu ngày bị đóng phèn, cặn bẩn
nên chất lượng nước khi đến người sử dụng không được đảm bảo. Phòng Nông
nghiệp và PTNT đã làm văn bản đề nghị đến Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh
môi trường nông thôn tỉnh xem xét hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp 02 giếng nước này
để đạt chuẩn nước sạch theo QCVN 02:2009/BYT. UBND huyện sẽ xem xét
cân đối kinh phí năm 2020 để thực hiện duy tu, sửa chữa 02 giếng nước này (dự
phòng trong trường hợp Trung tâm Nước sạch và VSMTNT tỉnh không phân bổ
kinh phí thực hiện).
2. Cử tri MB, BHH kiến nghị đến các cơ quan chức năng thường xuyên
kiểm tra phần đất phía Tây đường đan tiếp giáp kênh MaReng, người dân phát
hiện ông Hồ Văn Thểnh (thường trú xã MTT) có khai dở 1,5ha để sạ lúa. Theo
chủ trương là giữ nguyên hiện trạng nếu không kịp thời ngăn chặn như trường
hợp trên thì người dân khác sẽ tiếp tục khai dở để sản xuất.
Qua công tác xác minh ban đầu của Đồn biên phòng Mỹ Thạnh Tây cho
biết: Ông Hồ Văn Thểnh có diện tích đất 3ha tại khu vực nêu trên và đã bán cho
người khác từ năm 2016, nhưng chủ đất mới vẫn cho ông canh tác bình thường.
Hiện nay, diện tích ông đang canh tác khoảng 2ha (1,7ha lúc trước; gần đây mở
rộng thêm 0,3ha). Ông Thểnh khẳng định diện tích ông đang canh tác vẫn nằm
trong phần 3ha mà ông đã bán. Hiện tại Đồn biên phòng Mỹ Thạnh Tây đã cho
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ông Thểnh làm cam kết dừng canh tác, trong khi chờ phối hợp với UBND xã
Mỹ Bình xác minh làm rõ vụ việc.
III. Nông nghiệp (02 ý kiến, kiến nghị)
1. Cử tri Ấp 3, Bình Hòa Nam khu vực bùng binh đề nghị sớm làm đê bao
đoạn từ kênh ông Chưởng đến cầu Trà Cú Thượng. Vì hiện tại đoạn này thấp
không đảm bảo vào mưa, lũ.
Tuyến đê này do tỉnh quản lý. Tỉnh đã tiến hành khảo sát và sẽ thi công
trong thời gian tới.
2. Cử tri Mỹ Quý Tây kiến nghị nhà nước có giải pháp bình ổn giá nông
sản để nông dân yên tâm sản xuất. Giá thu mua nông sản bấp bênh, nông dân
sản xuất bị thua lổ.
Huyện sẽ đề xuất vấn đề này về cấp trên, vì vấn đề bình ổn giá phải do
Trung ương quyết định, ban hành các chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp mới
có thể thực hiện bình ổn giá. Hiện nay Việt Nam đã tham gia vào Hiệp định đối
tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) nên ngành nông nghiệp gặp rất nhiều khó
khăn, thử thách khi phải cạnh tranh với các sản phẩm từ các nước khác (nước
ngoài sản xuất nông nghiệp với quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao vào sản
xuất, sử dụng máy móc là chủ yếu, ít công lao động,... nên giá thành sản phẩm
rất thấp) vì vậy giá cả các mặt hàng nông sản trong nước nhiều năm liền bị rớt
giá, điển hình như giá bắp, lúa, thịt heo, thịt bò,... Đối với các doanh nghiệp chế
biến, họ phải thu mua nguyên liệu đầu vào với giá thấp nhằm hạ giá thành sản
phẩm để cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài. Vì vậy, hướng đi duy
nhất đối với ngành nông nghiệp tại địa phương là người sản xuất cần phải thay
đổi phương thức sản xuất, phải thay đổi từ sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, sản xuất
theo tập quán sang sản xuất theo tổ hợp tác, hợp tác xã với quy mô lớn, ứng
dụng công nghệ cao vào sản xuất để hạ giá thành sản xuất, nâng cao giá trị của
sản phẩm; sản xuất theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp, gắn liền sản xuất với
bao tiêu tiêu thụ sản phẩm. Như vậy người sản xuất mới có thể đảm bảo có đầu
ra ổn định và sản xuất có lãi.
IV. Điện (04 ý kiến, kiến nghị)
1. Cử tri Ấp 2, Bình Hòa Nam kiến nghị đầu tư hạ thế điện tuyến số 10.
Vì hiện tại trên tuyến số 10 số hộ sử dụng điện không đáp ứng được nhu cầu
sinh hoạt.
Tháng 6/2019, Điện lực Đức Huệ đã thực hiện khảo sát với khối lượng
đường dây trung thế dài 0,25km, đường dây hạ thế dài 0,6km, 01 trạm biến áp
37,5kVA. 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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2. Cử tri khu vực Ngã 5 kiến nghị đầu tư hạ thế đường điện đoạn từ khu
vực cầu Lâm Trường tới cầu Nông Lâm. Vì hiện tại trên tuyến này hộ dân còn
sử dụng chung với đường điện của huyện thủ thừa.
Điện lực Đức Huệ sẽ liên hệ với địa phương để khảo sát khối lượng đầu tư
cấp điện cho khu vực và đăng ký danh mục công trình về Công ty Điện lực Long
An trong thời gian tới.
3. Cử tri Bình Hòa Nam đề nghị ngành điện lực điều chỉnh giá điện. Vì
hiện tại giá điện tăng cao.
Ngày 20/3/2019, Bộ Công thương đã ban hành Quyết định số 648/QĐ-BCT
Về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện.
Theo đó mức giá bán lẻ bình quân là 1.864,44 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế
giá trị gia tăng), tương ứng tỷ lệ tăng giá là 8,36%. Riêng với giá bán lẻ điện
sinh hoạt, mức tăng giá của từng bậc thang từ 8,33% - 8,4%, chi tiết theo bảng
số liệu:
Số Quyết định và thời gian có
hiệu lực

TT

Mức độ sử dụng

QĐ 4495 (hiệu
lực từ ngày
01/12/2017 đến
19/3/2019)

QĐ 648
(hiệu lực từ
ngày
20/3/2019)

Mức giá (đ/kWh)

Mức giá
(đ/kWh)

Mức tăng

đ/kWh

%

Bậc 1

Từ 50kWh trở xuống

1.549

1.678

129

8,33

Bậc 2

Từ 51kWh đến 100kWh

1.600

1.734

134

8,38

Bậc 3

Từ 101kWh đến 200kWh

1.858

2.014

156

8,40

Bậc 4

Từ 201kWh đến 300kWh

2.340

2.536

196

8,38

Bậc 5

Từ 301kWh đến 400kWh

2.615

2.834

219

8,37

Bậc 6

Từ 400kWh trở lên

2.701

2.927

226

8,37

Về nội dung từng mức giá bán lẻ bậc so với mức giá bán lẻ điện bình quân
đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg,
theo đó bậc 1: cho từ 0-50 kWh là bằng 92% giá bán bình quân, các bậc tương
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ứng là: bậc 2 từ 51-100kWh là 95%; bậc 3 từ 101-200kWh là 10%; bậc 4 từ
201-300 kWh là 138%; bậc 5 từ 301-400kWh là 154%; bậc 6 từ 401 kWh trở
lên là 159%.
Nhằm khuyết khích sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, hiện nay rất nhiều
nước trên thế giới áp dụng giá bán điện theo các bậc để phù hợp với các mức sử
dụng điện khác nhau của các hộ dân với giá điện của các bậc tăng dần (sử dụng
điện càng nhiều, không tiết kiệm điện, sử dụng các thiết bị tiêu hao nhiều năng
lượng sẽ phải áp dụng giá điện cao hơn).
4. Cử tri Mỹ Thạnh Tây đề nghị kéo điện trung thế từ Tỉnh lộ 838B đến
xóm 3 Đìa, Ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Thạnh Tây.
Điện lực Đức Huệ sẽ liên hệ với địa phương để khảo sát khối lượng đầu tư
cấp điện cho khu vực và đăng ký danh mục công trình về Công ty Điện lực Long
An trong thời gian tới.
V. An ninh trật tự (02 ý kiến, kiến nghị)
1. Cử tri Mỹ Thạnh Bắc đề nghị UBND huyện tiếp tục chỉ đạo ngành
chuyên môn thường xuyên nắm tình hình; xử lý triệt để các trường hợp xe gian,
các đối tượng buôn lậu, các đoàn xe đi cansino trên đường 838 chạy quá tốc độ,
gây ảnh hưởng đến tính mạng của con người.
- Về xử lý các trường hợp xe gian: BCH Công an huyện tập trung lãnh chỉ
đạo đấu tranh phòng, chống hoạt động tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội
mà có trên địa bàn huyện; đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch chuyên
đề, xác lập chuyên án để đấu tranh; trong đó tập trung các địa bàn TTĐT, MTB,
MTT, MQT. Qua đó, trong 6 tháng đầu năm 2019 đã tổ chức đấu tranh 40 cuộc,
bắt giữ 18 đối tượng, quản lý 18 xe mô tô; xác lập và kết thúc 01 chuyên án bắt
35 đối tượng. Từ đó góp phần ổn định tình hình ANTT tại địa phương.
- Về tình hình buôn lậu: Thực hiện KH 454 của Công an tỉnh, Công an
huyện xây dựng và triển khai KH số 132 ngày 29/4/2019 về xử lý tình hình xe
mô tô vận chuyển thuốc lá lậu (xe bè) và KH số 184 ngày 25/7/2019 về phối hợp
tuần tra kiểm soát phòng chống tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật có liên
quan đến hàng cấm, hàng nhập lậu. 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. Hiện nay tình hình xe chạy tốc độ cao, đối tượng buôn lậu
phóng nhanh, vượt ẩu đã giảm hơn so với thời gian trước.
- Về tình hình xe Casino chạy quá tốc độ: BCH Công an huyện chỉ đạo
lực lượng CSGT tăng cường tuần tra, kiểm soát giao thông; tập trung xử lý xe vi
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phạm quá tốc độ quy định, trong năm 2019 lực lượng đã tổ chức tuần tra, qua đó
đã phát hiện lập biên bản 549 trường hợp vi phạm (trong đó lỗi quá tốc độ 170
trường hợp), ra QĐ xử phạm VPHC với số tiền 874,2 triệu đồng. Hiện nay tình
trạng xe ô tô chạy quá tốc độ từng bước được kiềm chế; nhất là trên tuyến đường
tỉnh 838.
2. Cử tri BT, BHH kiến nghị các ngành chuyên môn triệt phá các tụ điểm
đá gà qua mạng thường xuyên có trên địa bàn gây bức xúc cho nhân dân.
Trong thời gian qua, BCH Công an huyện đã tập trung chỉ đạo cho các đội
nghiệp vụ có liên quan và Công an các xã, thị trấn tập trung rà soát các tụ điểm,
đối tượng tổ chức đá gà ăn thua bằng tiền qua mạng Internet trên địa bàn huyện
(trong đó có xã Bình Thành và Bình Hòa Hưng) đã tiến hành lập hồ sơ cho làm
cam kết số đối tượng có biểu hiện hoạt động hiện hành; đồng thời đã xây dựng
kế hoạch đấu tranh triệt xóa trong thời gian tới. Riêng kết quả đấu tranh với loại
tội phạm này, trong năm 2019, Công an huyện đã triệt xóa 02 tụ điểm tại Ấp 2
và Ấp 4 xã Mỹ Quý Tây; bắt giữ 11 đối tượng có liên quan, quản lý trên chiếu
bạc 25,6 triệu đồng và một số tang vật có liên quan.
VI. Thủ tục hành chính (01 ý kiến, kiến nghị)
Cử tri Bình Hòa Nam kiến nghị Trung tâm Hành chính công nên kiểm tra
đầy đủ thông tin hồ sơ theo quy định đảm bảo đầy đủ ra giấy hẹn, tránh trường
hợp đỗ lỗi cho cấp xã. Gây phiền hà, người dân đi lại rất nhiều lần mà vẫn chưa
lập xong hồ sơ nhất là lĩnh vực đất đai.
Trung tâm Hành chính công đã tập trung khắc phục những tồn tại mà cử
tri đã kiến nghị như sau:
1. Quán triệt cho tất cả công chức, viên chức của Trung tâm về các phản
ánh kiến nghị của cử tri để khắc phục các tồn tại mà cử tri đã phản ánh.
2. Trung tâm Hành chính công đã báo cáo UBND huyện và Văn phòng
Đăng ký đất đai tỉnh, về việc đề nghị Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại
huyện Đức Huệ tăng cường cán bộ biệt phái đến Trung tâm Hành chính công để
hỗ trợ Trung tâm trong việc tiếp nhận các hồ sơ trên lĩnh vực đất đai.
3. UBND huyện đã ban hành quy định việc xin lỗi cá nhân, tổ chức khi để
xảy ra sai sót, quá hạn trong quá trình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục
hành chính tại Trung tâm hành chính công huyện Đức Huệ. Trong đó, có nội
dung nhằm khắc phục việc sai sót, trễ hạn như:
Xác định trách nhiệm: Sau khi thực hiện xin lỗi cá nhân, tổ chức, lãnh đạo
Trung tâm có trách nhiệm phối hợp cơ quan có liên quan để xác định trách
nhiệm cụ thể cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức để xảy ra sai sót, quá hạn
trong giải quyết thủ tục hành chính.
VII. Khác (01 ý kiến, kiến nghị)
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Cử tri BT, MB, BHH kiến nghị đến các ngành có liên quan kiểm tra cửa
hàng xăng dầu Phùng Vinh (Ấp 1, xã BT). Nhân viên bán xăng dầu, không thực
hiện bấm số tiền mà khách hàng yêu cầu. Vậy việc làm trên đúng hay sai? Nếu
sai, cơ quan nào có thẩm quyền để kiểm tra, nhắc nhở?
UBND huyện có ý kiến về vấn đề này như sau: Khi nhận được phản ánh
của cử tri đã chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp Chi cục đo lường chất
lượng (Sở Khoa học và Công nghệ) kiểm tra đột xuất cây xăng Phùng Vinh và
qua kiểm tra không phát hiện vi phạm.
Trên đây là Báo cáo giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp lần
thứ 11, HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021của UBND huyện gửi đến
Thường trực HĐND huyện, các vị đại biểu HĐND huyện./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Thường trực HĐND huyện;
- Các vị đại biểu HĐND huyện;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Cơ quan trực thuộc UBND huyện;
- Lưu: VT.

Nguyễn Thanh Nguyên
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