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BÁO CÁO 
Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và chất vấn của Đại biểu 

HĐND thị xã trước và tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2022, HĐND thị xã 

khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 
______________________  

Ngày 01/7/2022, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị 
xã có Báo cáo số 71/BC-MTTQ-BTT về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri 

của đại biểu HĐND thị xã trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 - HĐND thị xã 
khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 và ý kiến chất vấn của Đại biểu HĐND thị xã tại 

kỳ họp thường lệ giữa năm 2022. Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải tổ chức 
thực hiện và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri như sau:  

I. NHỮNG Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP 
THƯỜNG LỆ GIỮA NĂM 2022 

1. Cử tri xã Long Hữu 

1.1 Cử tri ấp 16, xã Long Hữu: Tuyến lộ kênh nội đồng ấp 15, 16, 17 đã 
có kế hoạch thi công nhưng đến nay chưa thi công, đề nghị đưa ra thời gian 

cụ thể cho bà con được biết. 

Tuyến đường này đã được Ủy ban nhân dân thị xã đưa vào kế hoạch trung 

hạn đầu tư công năm 2022-2023, khi được phân bổ kinh phí sẽ thực hiện. 

1.2 Cử tri ấp 12, xã Long Hữu: Bãi rác quá hôi thối làm ảnh hưởng 

đến sức khỏe của nhân dân, gây ô nhiễm môi trường nước không thể nuôi 
tôm, cá được, đề nghị các ngành chức năng có biện pháp khắc phục.  

Dự án “Nhà máy xử lý chất thải rắn thị xã Duyên Hải” do Công ty Cổ 
phần Đầu tư Xây dựng Hải Vân làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Trà Vinh chấp 

thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2359/QĐ-UBND ngày 19/12/2017. 
Đến nay đã qua 06 lần điều chỉnh chủ trương đầu tư, với tổng thời gian kéo dài 

là 33 tháng. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa được nhà đầu tư xây dựng hoàn 
thành. 

Ngày 20/4/2022, Văn phòng UBND tỉnh Trà Vinh có Thông báo số 
74/TB-VP ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện. 
Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất điều chỉnh tiến độ dự án lần cuối 

đến ngày 30/7/2022 phải hoàn thành toàn bộ dự án chính thức đưa vào hoạt 
động. Trường hợp không hoàn thành, sẽ xem xét thu hồi dự án. Ngày 08/7/2022  

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh ban hành Quyết định thành lập đoàn kiểm tra tiến 
độ thực hiện dự án nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt thị xã Duyên Hải của 

CTy CPĐT xây dựng Hải Vân, để thực hiện thủ tục, hồ sơ báo cáo UBND tỉnh 
xem xét thu hồi dự án. 
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Tuy nhiên, để tạm thời xử lý việc ô nhiễm môi trường từ khu vực chứa 
rác tập trung, UBND thị xã sẽ chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường cho nạo 

vét hố thu chứa nước rỉ từ bãi rác, đắp bờ bao ngăn nước chảy tràn từ bãi rác ra 
xung quanh đất của các hộ dân. 

2. Cử tri phường 1 

2.1 Cử tri khóm 1, phường 1: Dãy nhà cặp đường 3/2 và dãy quầy đối 

diện đường vào chợ Duyên Hải, hiện nay phía sau 2 dãy nhà này, cống rảnh, 
lối thoát hiểm bị người dân lấn chiếm xây dựng nên không còn sử dụng được; 

đường cống bị nghẹt, mùa mưa thì ngập ứ, nước không thoát xuống cống,  
chảy tràn trên mặt nền chợ, kiến nghị ngành chức năng sớm giải phóng và 

khai thông cống rảnh ở khu vực này. Cống rảnh thoát nước của chợ thịt, chợ 
cá quá hẹp làm cho nước ứ đọng nhiều, đề nghị nâng cấp cho nền chợ cao 

ráo, sạch sẽ. 

Ủy ban nhân dân thị xã đã chỉ đạo Phòng Kinh tế làm việc với đơn vị khai 
thác chợ sớm triển khai nạo vét các tuyến cống và hố ga trong khu vực chợ để 

đảm bảo cho việc thoát nước. 

Việc nâng cấp khu vực chợ cá, chợ thịt năm 2019 đơn vị khai thác chợ đã 

có nâng cấp hai khu vực này, các rãnh cống thoát nước khu vực này lâu ngày bị 
bồi lắng, ứ đọng Ủy ban nhân dân thị xã đã chỉ đạo Phòng Kinh tế làm việc với 

đơn vị khai thác chợ và đơn vị đã cam kết sớm có kế hoạch nạo vét thông các 
đường cống trong khu vực chợ trong đó có chợ cá, chợ thịt để đảm bảo thoát 

nước. 

2.2 Cử tri Trần Thị Lịch, khóm 1, phường 1: Đất ở của gia đình bà gần 

khu vực Hạt kiểm lâm cũ, sau đó Hạt kiểm lâm xin vài chục mét, hứa bồi 
hoàn tiền cho gia đình bà, nhưng đến nay vẫn chưa được bồi hoàn. Đề nghị 

nhà nước cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho gia đình bà. 

Tại vị trí đất bà Trần Thị Lịch (chồng là ông Nguyễn Văn Lượng) yêu cầu 
cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có nguồn gốc sử dụng như sau: 

Theo tài liệu đo đạc năm 1983, phần đất này thuộc một phần của thửa đất 
số 367, tờ bản đồ số 4 (ấp Long Thạnh, xã Long Toàn), tổng diện tích chung là 

1.474.360 m2, là đất rừng. 

Theo tài liệu đo đạc năm 2000, phần đất này thuộc một phần của thửa đất 

số 254, tờ bản đồ số 14, diện tích 1549,9 m2, tọa lạc khóm 1, thị trấn Duyên Hải, 
do Hạt Kiểm lâm huyện Duyên Hải quản lý, sử dụng. 

Phần diện tích đất 1.549,9m2, thửa đất số 254, tờ bản đồ số 14; Chi cục 
Kiểm lâm Trà Vinh được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất ngày 03/12/2010, đất tọa lạc tại khóm 1, phường 1, thị xã Duyên Hải 
(trước đây là khóm 1, thị trấn Duyên Hải).  

Đất có nguồn gốc là đất rừng, do UBND xã Long Toàn quản lý thuộc thửa 
đất số 367 như nêu trên. Vào năm 1982, huyện Duyên Hải quy hoạch huyện lỵ, 
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sau khi san lấp mặt bằng xong đã giao diện tích 1.792m2 cho Công ty Thương 
nghiệp huyện xây dựng trại nông sản thực phẩm. 

Năm 1989, Công ty Thương nghiệp giải thể, lúc này Công ty có cho ông 
Ngô Quang Nhuần và ông Nguyễn Văn Lượng là nhân viên của công ty mượn 

đất để cất nhà ở và cam kết đến khi Nhà nước có kế hoạch sử dụng đất thì sẽ 
giao trả lại; qua kiểm tra thực tế, ông Lượng sử dụng 93,6m2 là diện tích đất 

thuộc diện tích đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Chi cục Kiểm 
lâm Trà Vinh. 

Ngày 27/7/1995, Phòng Địa chính (nay là Phòng Tài nguyên và Môi 
trường) có biên bản giải quyết mặt bằng đất Hạt Kiểm lâm, với nội dung: Hạt 

Kiểm lâm tiến hành việc xây dựng cơ bản, trước mắt hai hộ được tiếp tục ở trên 
phần đất, xây dựng trụ sở Hạt Kiểm lâm để lại 02m cho hộ có lối đi vào nhà, khi 

Hạt Kiểm lâm có nhu cầu xây dựng thêm thì hai hộ phải di dời. 

Ngày 30/9/2005, Công an thị trấn Duyên Hải có biên bản giải quyết việc 
ông Nguyễn Văn Lượng tôn cao nền nhà; ông Lượng có ý kiến khi nào Hạt 

Kiểm lâm xây dựng đến phần đất ông đang cất nhà ở thì ông sẽ di dời và không 
yêu cầu bồi thường. 

Ngày 29/3/2017, UBND Phường 1 có cuộc làm việc với ông Nguyễn Văn 
Lượng việc sửa nhà trên đất của Hạt Kiểm lâm; theo đó, ông Lượng cam kết chỉ 

sửa nhà ở tạm, khi nào Kiểm lâm xây dựng mở rộng trụ sở ông sẽ di dời trả lại 
đất cho Hạt Kiểm lâm sử dụng. 

Căn cứ vào các thông tin, tài liệu nêu trên, nhận thấy phần đất ông Lượng 
đang sử dụng là thuộc đất công do Nhà nước quản lý, ông được cơ quan Thương 

nghiệp huyện cho mượn đất để cất nhà ở vào năm 1989; nội dung vụ việc được 
thể hiện qua các biên bản ngày 27/7/1995, ngày 30/9/2005 và ngày 29/3/2017, 

ông Lượng đã thừa nhận việc ông cất nhà ở là ở tạm trên đất Nhà nước quản lý 
và đồng ý di dời khi Hạt Kiểm lâm có yêu cầu. 

Từ những vấn đề trên, việc bà Trần Thị Lịch (chồng là ông Nguyễn Văn 

Lượng) yêu cầu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là không có cơ sở xem 
xét, giải quyết. 

2.3 Cử tri khóm Long Thạnh, phường 1: Nhà nước thực hiện việc thu 
hồi đất của người dân ở khu chợ mồi, vậy một số cơ quan như Nhà quản lý 

Bến phà cũ, Hạt quản lý đường bộ 15.4, Trạm kiểm dịch thú y - thủy sản đã 
có thu hồi đơn vị nào hay chưa. 

Ngày 23/4/2019, Chủ tịch UBND thị xã có Kết luận thanh tra số 01/KL-
UBND về việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất 

công (khu chợ mồi) của UBND thị trấn Duyên Hải (nay là UBND Phường 1, thị 
xã Duyên Hải); theo đó, giao Phòng Tài nguyên và Môi trường xây dựng 

phương án thu hồi đất đối với 29 trường hợp chiếm đất công do Nhà nước quản 



4 
 

 
 

lý. Như vậy, việc thu hồi đất đối với 29 trường hợp này phải thực hiện theo Kết 
luận thanh tra. 

Đối với các khu đất do Hạt quản lý đường bộ 15.4, Trạm kiểm dịch thú y 
- thủy sản đã được UBND tỉnh giao đất cho các đơn vị sử dụng và hiện nay các 

tổ chức này vẫn còn đang sử dụng. Trường hợp tổ chức sử dụng đất không còn 
nhu cầu tiếp tục sử dụng, thì UBND tỉnh thực hiện thu hồi đất theo quy định của 

pháp luật. 

Đối với khu đất xây dựng Nhà quản lý Bến phà cũ, theo hồ sơ địa chính từ 

trước đến nay do UBND huyện Duyên Hải (nay là UBND thị xã Duyên Hải) 
quản lý. UBND thị xã sẽ chỉ đạo ngành chuyên môn xác định Nhà Quản lý Bến 

phà thuộc đơn vị nào quản lý để có giải pháp xử lý phù hợp. 

2.4 Cử tri Nguyễn Thanh Biền, khóm 4, phường 1: phản ánh có người 

thân trong gia đình vay tiền Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, 
ngân hàng buộc phải mua bảo hiểm, nhưng khi có tai nạn xảy ra thì người bị 
tai nạn yêu cầu Ngân hàng bồi thường bảo hiểm, nhưng đến nay đã 02 năm 

mà bảo hiểm chưa giải quyết hưởng chế độ, rất mong Cơ quan bảo hiểm sớm 
giải quyết. 

Ngày 10/6/2021, khách hàng Bùi Văn Khỏi (là người thân của ông 
Nguyễn Thanh Biền) ngụ khóm 4, phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh có 

đến vay vốn tại AGRIBANK thị xã Duyên Hải, thời điểm này cán bộ tín dụng 
có tư vấn và giới thiệu gói bảo hiểm bảo an tín dụng và khách hàng đã đồng ý 

tham gia mua bảo hiểm trên tinh thần tự nguyện, không có việc ngân hàng buộc 
khách hàng phải tham gia. 

Ông Bùi Văn Khỏi bị bệnh (xảy ra tai nạn) là vào tháng 11/2021 khi  
AGRIBANK thị xã Duyên Hải và Nhân viên Bảo hiểm nhận được thông tin là 

tháng 4/2022, khi nhận được thông tin nhân viên bảo hiểm đã xuống xác minh 
thu thập hồ sơ giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng. Nhân viên bảo 
hiểm phải thu thập thông tin từ phía bệnh viện và các cơ sở y tế cung cấp tóm tắt 

bệnh án nhằm đáp ứng điều kiện để được hưởng bảo hiểm theo quy định. Hiện 
tại nhân viên bảo hiểm đã gửi giấy Giới thiệu giám định y khoa cho ông Bùi 

Văn Khỏi để hoàn thiện thủ tục liên quan đến việc chi trả quyền lợi bảo hiểm 
cho khách hàng. 

2.5 Cử tri khóm 4, phường 1: Đường dây sup viễn thông trên các tuyến 
đường hiện nay bị kéo chằng chịch và một số dây đã bị đứt nhưng không tháo 

gỡ, gây mất an toàn cho người dân. 

Ngày 14/7/2022 Chủ tịch UBND thị xã ban hành Công văn số 

1907/UBND-VX về việc tăng cường công tác chỉnh trang làm gọn hệ thống cáp 
viễn thông, cáp truyền hình trên địa bàn thị xã. Thực hiện Công văn của UBND 

thị xã Trung tâm Viễn thông 3 đã tiến hành kiểm tra và khắc phục tình trạng dây 
sup chằng chịch hoặc bị đứt gây mất an toàn. Đồng thời, Trung tâm Viễn thông 
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3 đang thực hiện thu hồi cáp đồng và các loại dây sup không còn sử dụng trên 
địa bàn thị xã. 

3. Cử tri ấp Cây Da, xã Hiệp Thạnh: Kiến nghị xem xét trong việc 
nâng cấp đường đal lên đường nhựa ấp Cây Da từ Sông Giăng đến Ruột 

ngựa trong quá trình thi công một số hộ dân bị ảnh hưởng như: hàng rào, 
cống,…đề nghị có xem xét hỗ trợ di dời hoặc đặt cống thoát nước phục vụ 

khu vực nuôi tôm bên trong. 

Tuyến đường này được Dự án CSAT (do IFAD tỉnh làm đầu mối) đưa 

vào kế hoạch thực hiện giai đoạn 2023-2025 với phương châm dự án hỗ trợ thi 
công phần đường còn vật kiến trúc, đất đai, cây ăn trái hoa màu thì địa phương 

phải cam kết mặt bằng sạch đơn vị mới triển khai đầu tư. Về phần Cống Ủy ban 
nhân dân thị xã xin ghi nhận khi thiết kế tuyến đường này sẽ đề xuất bổ sung 

một số cống thoát nước ngang lộ để phục vụ cho bà con sản xuất. Rất mong bà 
con cử tri khu vực này phối hợp địa phương thực hiện tốt công tác giao mặt 
bằng sạch để nâng cấp, mở rộng tuyến đường này  góp phần phát triển kinh tế 

địa phương. 

4. Cử tri xã Trường Long Hòa:  

4.1. Cử tri ấp Cồn Tàu, xã Trường Long Hòa:  

4.1.1 Đề nghị sớm xây dựng tuyến lộ giao thông nông thôn từ cầu Láng 

Chim xuống ấp Cồn Tàu nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc đi lại  vận 
chuyển hàng hóa, sản xuất cho người dân. 

Tuyến lộ giao thông nông thôn từ cầu Láng Chim xuống ấp Cồn Tàu đã 
đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn, khi phân bổ kinh phí sẽ triển khai thực 

hiện. 

4.1.2 Kiến nghị xây dựng lộ giao thông nông thôn ấp Cồn Trứng, trên 

đường đất từ đường Xương cá số 01 đến đường Xương cá số 02 ấp Cồn 
Trứng để tạo điều kiện cho người dân trong việc đi lại vận chuyển hàng hóa, 
sản xuất được thuận lợi.   

Tuyến đường nối đường Xương cá số 1 đến đường Xương cá số 2 được 
Ủy ban nhân dân thị xã đề xuất với dự án CSAT đưa và kế hoạch đầu tư giai 

đoạn 2022-2025. Tuy nhiên, đến khi dự án khảo sát hiện trạng mặt bằng để đưa 
vào kế họach đầu tư của dự án và yêu cầu Ủy ban nhân dân xã Trường Long 

Hòa tiến hành họp dân hiến đất, cây trái hoa màu và vật kiến trúc thì có 09 hộ 
dân khu vực giữa tuyến đường không đồng ý mà yêu cầu phải bồi thường theo 

giá thị trường. Theo quy định của dự án là địa phương phải tạo mặt bằng sạch 
mới ghi nhận đưa vào kế hoạch đầu tư do hộ dân không đồng ý. Nên dự án 

CSAT đã cắt tuyến đường nối đường Xương cá số 1 đến đường Xương cá số 2 
khỏi danh mục đầu tư của dự án. 

4.1.3 Tuyến lộ từ đầu cầu Cồn Tàu đến Trụ sở Ban nhân dân ấp Cồn 
Trứng chiều dài khoảng 500 m quá hẹp và đã xuống cấp gây trở ngại cho 
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người tham gia giao thông, vận chuyển hàng hóa, sản xuất. Kiến nghị xem 
xét tạo điều kiện đầu tư nâng cấp mở rộng tuyến đường này. 

Ủy ban nhân dân thị xã xin ghi nhận và đưa vào kế hoạch đầu tư công 
trung hạn. 

4.2. Cử tri ấp Ba Động, xã Trường Long Hòa: Đề nghị Phòng Tài 
nguyên và Môi trường thị xã, khi cấp Giấy chứng nhận đất cho người dân, 

cần xem tách các phần đất kênh thủy lợi và các tuyến đường đất công cộng để 
khi có nhu cầu sử dụng làm kênh thủy lợi và đường giao phục vụ cho mục 

đích lợi ích chung được thuận tiện hơn. 

- Hiện nay, việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thực hiện 

trên cơ sở hồ sơ địa chính và hiện trạng sử dụng đất. Do đó, đối với phần diện 
tích đất thuộc các công trình công cộng (kênh thủy lợi, đường giao thông) đã 

được thể hiện trong hồ sơ địa chính hoặc các công trình công cộng hiện hữu mà 
chưa được thể hiện trong hồ sơ địa chính, thì không cấp Giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất phần diện tích đất này; riêng trường hợp người sử dụng đất có lấn, 

chiếm đất thuộc các công trình công cộng để sử dụng thì xem xét xử lý theo 
đúng quy định của pháp luật về đất đai. 

- Đối với các trường hợp người dân đã tặng cho đất (hiến đất) để Nhà 
nước thực hiện các công trình công cộng, nhưng thời gian qua chưa chỉnh lý 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Ngày 12/10/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh có ban hành 

Quyết định số 2265/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án Chỉnh lý hồ sơ địa 
chính, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cơ sở dữ liệu địa chính đối với 

trường hợp tặng cho quyền sử dụng đất, đã thu hồi đất để thực hiện công trình 
công cộng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

Ngày 12/5/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường có Kế hoạch số 36/KH-
STNMT về việc triển khai thực hiện Phương án Chỉnh lý hồ sơ địa chính, Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất, cơ sở dữ liệu địa chính đối với trường hợp tặng 

cho quyền sử dụng đất, đã thu hồi đất để thực hiện công trình công cộng trên địa 
bàn tỉnh Trà Vinh. Trên cơ sở đó, việc khảo sát, đo đạc, chỉnh lý hồ sơ địa chính, 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các thửa đất được sử dụng để xây 
dựng công trình công cộng (do người dân tặng cho đất) và đã hoàn thành trước 

năm 2022 trên địa bàn thị xã Duyên Hải sẽ được triển khai thực hiện từ tháng 
8/2022 đến tháng 6/2023; các công trình phát sinh từ năm 2022 trở về sau, thì 

địa phương bố trí kinh phí để thực hiện chỉnh lý hồ sơ địa chính, Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất cho người dân. 

4.3. Cử tri ấp Cồn Tàu, xã Trường Long Hòa:  

4.3.1 Điện hiện tại chưa đáp ứng nhu cầu sản xuất của người dân, kiến 

nghị Điện lực kéo điện tuyến Rạch Sâu ấp Cồn Tàu, chiều dài khoảng 
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1.000m; hạ đường dây điện trung thế từ Lăng Ông ra Rạch Hầm Cồn Tàu để 
đáp ứng cho việc sinh hoạt, sản xuất của người dân. 

Khu vực này Điện lực thị xã đã đưa vào công trình Cấp điện khu vực thị 
xã năm 2021 thực hiện. Công trình đã được khởi công vào ngày 27/6/2022 tuy 

nhiên trên tuyến đường còn vướng mặt bằng nên việc triển khai thi công còn 
chậm, chưa đạt theo tuyến độ của công trình. 

4.3.2 Đề nghị kéo điện theo tuyến đường lộ giao thông nông thôn từ 
cầu Láng Chim xuống ấp Cồn Tàu nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong sản 

xuất cho người dân. 

Năm 2021, Điện lực thị xã đã đầu tư đường dây trung, hạ áp và trạm biến 

áp Rạch Sâu 3 để cấp điện cho các hộ dân trong khu vực từ Cầu Láng Chim đến 
Cồn Tàu (kéo đến đoạn giáp Rạch Lá, ước kinh phí khoảng 1,5 tỷ đồng). Hiện 

nay các hộ dân cần đầu tư thêm 0,8 km đường dây trung áp , 01 TBA 3x50kVA 
và 1,2 km đường dây hạ áp để phát triển nuôi thủy sản. Do  khu vực này đã đầu 
tư năm 2020 nên hiện nay chưa có trong các danh mục thống kê để đầu tư trong 

các dự án xây dựng nâng cấp của Điện lực và cũng chưa được đưa vào quy 
hoạch phát triển cải tạo lưới điện giai đoạn 2016-2025. Hiện nay, nguồn vốn đầu 

tư xây dựng chủ yếu để cải tạo nâng cấp lưới điện hiện hữu. UBND thị xã ghi 
nhận đưa vào kế hoạch đầu tư khi có nguồn vốn đầu tư khác. 

5. Cử tri ấp Thống Nhất, xã Long Toàn: Người dân ở xóm Đáy có trên 
20 hộ không có đường đi, hơn 20 năm người dân ở đây phải đi nhờ đường 

của ông Võ Thanh Liêm, nay ông Liêm rào lại không cho đi nữa, ảnh hưởng 
đến cuộc sống của các hộ dân trong xóm. Kiến nghị đến cấp có thẩm quyền 

xem xét con đường cũ phía sau cây xăng Út Thích, là đường đất công của 
nhà nước trước đây, hiện nay dân yêu cầu khôi phục lại, làm đường đi cho 

dân và thuận tiện cho việc vận chuyển hàng hóa. 

UBND thị xã đã chỉ đạo UBND xã Long Toàn tổ chức buổi đối thoại với 
các hộ dân khu Xóm Đáy và ông Nguyễn Văn Thích (Út Thích), hướng tới 

UBND thị xã chỉ đạo các ngành chuyên môn phối hợp UBND xã Long Toàn 
khảo sát thực tế và đề xuất giải pháp thực hiện báo cáo UBND thị xã có hướng 

chỉ đạo. 

II. CÂU HỎI CHẤT VẤN CỦA ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THỊ XÃ TẠI KỲ HỌP THƯỜNG LỆ GIỮA NĂM 2022 

1. Tổ đại biểu Phường 1 
1.1 Khu đất công, tại khu vực chợ mồi cũ và khu đất cặp Cty Cổ phần 

Đông lạnh Thủy sản Long Toàn. Đề nghị ngành chức năng giải trình về quá 

trình thực hiện kết luận thanh tra của Sở Tài nguyên và Môi trường về xử lý 
đất công, tại khu chợ mồi cũ và khu đất cặp Cty Cổ phần Đông lạnh Thủy sản 

Long Toàn. Tại sao đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thực hiện kết luận thanh 
tra trên, vấn đề khó khăn, vướng mắc gì mà kéo dài thời gian hơn 02 năm 
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nay. Tạo tâm lý rất bức xúc của người dân tại khu vực này và gây khó khăn 
trong quá trình xử lý của UBND phường 1, liên quan đến kết luận thanh tra. 

Đối với Kết luận thanh tra số 01/KL-UBND ngày 23/4/2019 của Chủ tịch 
UBND thị xã Duyên Hải (Chợ mồi: thửa 67, 68, DT 6.558 m2; 29 hộ) và Kết 

luận thanh tra số 28/KL-STNMT ngày 11/11/2020 của Giám đốc Sở Tài nguyên 
và Môi trường (thửa 59, tờ 9, K2, P1; DT 5.398 m2; 48 hộ). 

Chủ trương của Thị ủy, UBND thị xã là GPMB, tạo quỹ đất sạch kêu gọi 
đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, hiện nay đa số các hộ không có nơi 

ở khác, thuộc diện phải tái định cư, nhưng địa bàn Phường 1 không có quỹ đất 
phù hợp để xây dựng khu tái định cư. Hiện UBND thị xã đã có Tờ trình số 

66/TTr-UBND ngày 15/6/2022 gửi UBND tỉnh xin chủ trương vị trí xây dựng 
khu tái định cư tại Phường 2 (thửa 14, tờ 14, diện tích 6.510 m2). Khi được chủ 

trương, bố trí vốn, UBND thị xã sẽ xây dựng khu tái định cư. Khi đó sẽ bố trí, di 
dời các hộ tại 02 khu đất trên. 

1.2 Khu đất ở tái định cư đường Huỳnh Thị Cẩm (cặp Trung tâm 

TDTT), thuộc khóm 3, phường 1. Qua nhiều năm sau kết luận thanh trađến 
nay chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cũng như ý kiến phản ảnh 

của Tổ đại biểu HĐND thị xã ứng cử trên địa bàn phường 1 tại kỳ họp thứ 3, 
HĐND thị xã khóa II; nhưng đến nay vẫn chưa có câu trả lời cụ thể của 

ngành chức năng, đề nghị xem xét giải trình vấn đề này.  

Hiện UBND thị xã đang chờ điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Duyên 

Hải làm cơ sở điều chỉnh quy hoạch phân khu Phường 1, Phường 2, để xác lập 
pháp lý hành lang an toàn giao thông của đường Huỳnh Thị Cẩm. Khi đó mới 

xác định được phạm vi đất giao, cấp GCNQSDĐ cho hộ.  

Theo điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã Duyên Hải được phê 

duyệt, phạm vi lộ giới đường Huỳnh Thị Cẩm là 13 m, từ tim đường ra mỗi bên 
là 6,5m (mặt nhựa 7m; vỉa hè 3m). Tuy nhiên, qua kiểm tra, phạm vi quy hoạch 
đất thể dục thể thao chưa phù hợp. UBND thị xã sẽ chỉ đạo Phòng Quản lý đô 

thị rà soát, đề xuất hướng xử lý phù hợp để đảm bảo cơ cở pháp lý và giao 
Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức đo đạc, xác định phạm vi đất giao, báo 

cáo UBND thị xã phương án giao đất cho hộ (sẽ có trường hợp vướng công trình 
đã xây dựng; ranh đất hiện trạng sử dụng lệch; tranh chấp;….). 

1.3 Đề nghị ngành chức năng cho ý kiến và chủ trương về phân bổ 
nguồn vốn đầu tư xây dựng, nâng cấp tuyến kè sông Long Toàn vì hiện nay 

đã xuống cấp sụp lún nhiều đoạn nền bờ kè và ghe, tàu neo đậu buộc dây làm 
hư hỏng phần lan can kè. Qua nhiều lần phản ảnh nhưng ngành chức năng 

vẫn chưa đưa ra chủ trương cụ thể để thực hiện, đề nghị xem xét cho ý kiến 
về vấn đề này. 

Ủy ban nhân dân thị xã ghi nhận và sẽ bổ sung vào kế hoạch đầu tư công 
trung hạn. 

2. Tổ đại biểu xã Dân Thành 
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2.1 Hiện nay có 02 khu tái định cư đa số người dân chưa được cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất, đó là: Khu tái định cư ấp Giồng Giếng và 

khu Trung tâm thể dục thể thao. Lý do: Đang chờ kết luận của thanh tra 
chính phủ xong mới có chủ trương thực hiện. Tuy nhiên qua nhiều cuộc tiếp 

xúc cử tri một số hộ dân vẫn yêu cầu được cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất; Nhưng phòng tài nguyên- môi trường trả lời đến nay chưa có quyết 

định cụ thể về giá đất.  

Tại thời điểm năm 2022 người dân của 02 khu vực tái định cư tiếp tục 

đề nghị được cấp GCNQSDĐ và họ đồng ý nộp tiền theo giá đất quy định của 
năm 2022, như vậy có được hay không? Nếu được thì phải đến nơi nào và 

gặp ai để hướng dẫn làm thủ tục? Trường hợp không được thì đến năm nào 
mới thực hiện việc cấp giấy; Đồng thời giá đất được áp dụng tính vào thời 

điểm nào? Rất mong các ngành chức năng sớm trả lời để thông báo cho 
người dân biết. 

Trước tiên phải khẳng định chính xác nội dung vướng là “xác định thời 

điểm tính tiền sử dụng đất”. Vì Luật quy định là “Thời điểm tính thu tiền sử 
dụng đất, tiền thuê đất là thời điểm Nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất, 

cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất” Khoản 3, 
Điều 108, Luật Đất đai 2013; Khoản 1, Điều 3 Thông tư 76/2014/TT-BTC để 

tính tiền sử dụng đất. 

Trường hợp có hộ đồng ý nộp tiền tại thời điểm giao đất: Đề nghị UBND 

xã tổng hợp bao nhiêu trường hợp cụ thể, báo cáo UBND thị xã xin chủ trương 
cấp thẩm quyền để thực hiện cho thống nhất (các hộ phải cam kết không khiếu 

nại về sau). 

Ngày 29/6/2022, UBND tỉnh đã thống nhất nội dung báo cáo, giải trình 

theo Công văn số 2093/VPCP-V.I ngày 05/4/2022 của Văn phòng Chính phủ 
liên quan đến việc xử lý số tiền 68.455.546.566 đồng nêu tại Phụ lục 9 của Kết 
luận thanh tra số 945/KL-TTCP ngày 11/6/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ. 

Như vậy, hiện nay vẫn phải tiếp tục đợi kết quả xem xét của Chính phủ, do đó 
không thể trả lời chính xác khi nào thì cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

và thời điểm tính tiền sử dụng đất được. 

2.2 Vào năm 2010, xã Dân Thành được Trung ương và tỉnh chọn đầu 

tư xây dựng Trung tâm điện lực Duyên Hải, trong đó có dự án: xây dựng nhà 
điều hành Trung tâm điện lực Duyên Hải (Ban quản lý nhiệt điện 3, Hương 

lộ 81, ấp Giồng Giếng), khi đó có 05 hộ bị thu hồi đất, di dời nhà ở nhưng đến 
nay chưa được xem xét chế độ tái định cư theo quy định, cụ thể: 

Ông Huỳnh Văn Hảo, Ông Trần Văn Rành, Bà Nguyễn Thị  Bông, Bà 
Dương Thị Trúc Mai cùng ngụ ấp Giồng Giếng-Dân Thành, Ông Nguyễn 

Văn Dân ngụ ấp Láng Cháo-Dân Thành. 

Trong quá trình thực hiện việc thu hồi đất người dân vẫn ý thức chấp 

hành tốt việc giao đất cho nhà đầu tư; Tuy nhiên từ đó đến nay vẫn chưa hộ 
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dân nào được xét hỗ trợ tái định cư theo quy định. Người dân đã kiến nghị 
nhiều lần đến UBND cũng như tại các cuộc tiếp xúc cử tri HĐND các cấp 

nhưng vẫn không được giải quyết. Về phía UBND xã Dân Thành đã nhiều 
lần có đề nghị bằng văn bản đến UBND huyện cũng như lần gần đây nhất là 

năm 2017 có văn bản trình đến UBND thị xã để được trả lời, nhưng đến nay 
vẫn chưa có thông tin gì? Được biết trước đây bà: Dương Thúy Loan, Đại 

biểu hội đồng nhân dân thị xã khóa I, nhiệm kỳ 2016- 2021 đã có chất vấn hội 
đồng đền bù giải phóng mặt bằng thị xã vài lần nhưng vẫn chưa có kết quả . 

Đây rỏ ràng là thiệt thòi rất lớn đối với người dân bị thu hồi đất. 

Tại kỳ họp này thay mặt cho những hộ dân trên kiến nghị đến UBND 

thị xã, các cơ quan chức năng có liên quan cần trả lời cho người  dân biết cụ  
thể: Những hộ dân đã bị thu hồi đất trước đây có được xét tái định cư hay 

không; bao nhiêu trong số 05 hộ đó đủ điều kiện được xét hỗ trợ tái định cư 
theo quy định, thời gian giải quyết như thế nào? Những trường không đủ 
điều kiện hỗ trợ tái định cư phải có văn bản trả lời thỏa đáng cho người  dân 

nắm. 

UBND thị xã ghi nhận ý kiến này và sẽ giao Phòng Tài nguyên và Môi 

trường phối hợp UBND xã nắm lại vụ việc để kiểm tra, xử lý. Đề nghị đại biểu, 
UBND xã cần kịp thời phản ảnh, liên hệ thường xuyên để xử lý nhanh vụ việc, 

không đợi đến kỳ họp mới phản ảnh. 

3. Tổ đại biểu xã Long Hữu 

Tại kỳ họp thứ 3 (cuối năm 2021), Tổ đại biểu đơn vị xã Long Hữu có 
chất vấn nội dung việc doanh nghiệp dùng xà lan bắt ngang qua kênh cho xe 

chở rác chạy qua đỗ rác làm ảnh hưởng dòng chảy của các hộ dân sản xuất 
nông nghiệp. Vấn đề này đã được lãnh đạo UBND thị xã trả lời sẽ có kế 

hoạch khắc phục, tuy nhiên đến nay vẫn không khắc phục. Trong những 
ngày qua mưa lớn đã làm ngập nhà dân và hoa màu. 

Vậy xin Phòng Tài nguyên – Môi trường cho biết việc thiệt hại hoa 

màu của bà con cơ quan nào sẽ có trách nhiệm bồi thường? 

Việc di dời xà lan để trả lại dòng chảy cho tuyến kênh có thực hiện 

hay không? Hay có giải pháp gì để khắc phục và thời gian khắc phục (bao 
lâu)? 

Toàn bộ khu đất đã được UBND tỉnh giao thực hiện Dự án “Nhà máy xử 
lý chất thải rắn thị xã Duyên Hải” do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hải 

Vân làm chủ đầu tư nên việc đầu tư mới trên khu đất này gặp khó (xây dựng trên 
đất người khác). 

Trường hợp có thiệt hại về hoa màu: Có kiểm tra, đánh giá; Trường hợp 
xác định thiệt hại do công trình Nhà nước gây ra thì Nhà nước bồi thường. 

Di dời xà lan để trả lại dòng chảy cho tuyến kênh: hiện nay có nhiều 
phương án thực hiện như: cắt, đục xà lan; nâng xalan; dùng máy thổi tạo luồng 
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và đặt cống dưới đáy; Hiện đang tìm đơn vị khảo sát, làm được phương án nào 
sẽ đề xuất thực hiện phương án đó. Về lâu dài phải làm cống hộp hoặc cầu. 

4. Tổ đại biểu Phường 2 

4.1 Xin UBND thị xã cho biết việc làm vĩa hè hai bên đường tránh Quốc 

lộ 53, thuộc khóm 1, phường 2 (từ cống Bến Giá đến cổng chào), có kế hoạch 
làm không? hay để dân tự làm? Vì nhiều lần có ý kiến đề xuất thì được ngành 

chức năng trả lời khi nào Quốc lộ 53 mới thông hành xe, sau đó sửa chửa 
nâng cấp lại tuyến đường củ rồi tiến hành làm vỉa hè nhưng đến nay vẫn 

không thấy thi công.  

Hiện tại dự án làm vỉa hè cập hai bên tuyến tránh QL53, thuộc khóm 1, 

phường 2 (từ cống Bến Giá đến cổng chào) đã được đưa vào kế hoạch đầu tư 
công trong năm 2023, khi nào phân bổ kinh phí sẽ triển khai thực hiện. 

4.2 Tuyến đường Quốc lộ 53 mới, từ Mũi tàu khóm 30/4 đến giáp 
phường 1, không có hệ thống cống thoát nước cặp hai bên đường, nên có 
mưa lớn là lộ ngập sâu không thoát nước được, người dân cặp 02 bên đường 

bức xúc và kiến nghị nhiều lần, được ngành chức năng trả lời sẽ phối hợp 
khảo sát đưa ra biện pháp khắc phục. Tuy nhiên, đến nay vẫn không thấy 

thực hiện. 

Tuyến đường này do cục Quản lý Đường bộ 4 quản lý, Ủy ban nhân dân 

thị xã ghi nhận và báo cáo đề xuất cục Quản lý Đường bộ 4 xem xét. 

5. Tổ đại biểu xã Trường Long Hòa 

5.1 Trong thời gian qua, việc xử lý chưa dứt điểm các trường hợp cá 
nhân vi phạm về cất nhà lấn chiếm đất công do nhà nước quản lý trên địa bàn 

vượt thẩm quyền xử lý của xã Trường Long Hòa, UBND xã Trường Long 
Hòa đã có báo cáo bằng văn bản về UBND thị xã và Phòng Tài nguyên môi 

trường xin ý kiến xử lý dứt điểm vụ việc nhằm tạo lòng tin của nhân dân và 
cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước. Tuy nhiên đến nay, 
những vụ việc trên vẫn còn tồn tại đã gây khó khăn cho việc quản lý  của xã 

Trường Long Hòa, đặc biệt có những trường hợp cố tình vi phạm gây bức xúc 
trong nhân dân thời gian qua. Cụ thể: 

Thứ nhất: Vào tháng 5/2018, UBND xã Trường Long Hòa có văn bản 
báo cáo về thực trạng các hộ đang lấn chiếm đất động cát xã Trường Long 

Hòa. Qua khảo sát có 37 hộ lấn, chiếm (có 11 hộ chiếm ở trước năm 2004 và 
26 hộ ở sau năm 2004 đến tháng 5/2018). 

Thứ hai: Vào tháng 11 năm 2017, UBND xã có văn bản báo cáo về 
thực trạng sử dụng đất của Cty TNHH Nhà Nông Thôn theo báo cáo số 

05/BC-ĐTT của Trưởng Đoàn thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 
Trà Vinh “về kết quả thanh tra việc quản lý, sử dụng đất của Cty TNHH Nhà 

nông thôn”. Đến ngày 16/5/2017 ông Nguyễn Văn Toàn Em sửa chữa nhà 
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hàng đồi cát để ở thì UBND xã có lập biên bản và ông Nguyễn Văn Toàn Em 
thừa nhận đã sai trong mục đích sửa lại sử dụng để ở. 

Thứ ba: Vào năm 2020, UBND xã có Báo cáo về việc lấn chiếm đất 
công, đất động cát của ông Nguyễn Văn Toàn Em và ông Lê Hoàng Chí cùng 

ngụ tại ấp Nhà Mát. 

Để công tác quản lý đất công được chặt chẽ, xử lý dứt điểm các trường 

hợp lấn chiếm nêu trên, đề nghị Phòng Tài nguyên – Môi trường thị xã cho 
biết lý do vì sao đến nay chưa thực hiện được? Cần trao đổi rõ với Ủy ban 

nhân dân xã Trường Long Hòa những nội dung cần thực hiện theo quy định 
nếu thuộc trách nhiệm địa phương để sớm xử lý dứt điểm. Nếu thuộc thẩm 

quyền của UBND thị xã, thì kiến nghị Phòng Tài nguyên – Môi trường thị  xã 
sớm tham mưu để Ủy ban Nhân  dân thị xã cho chủ trương. 

Nội dung thứ nhất: 

Đối với 36 trường hợp lấn, chiếm đất động cát, đất công để cất nhà, công 
trình khác mà không được xử lý qua nhiều năm thể hiện việc quản lý đất công 

lỏng lẻo, thiếu trách nhiệm trong thời gian dài, để xử lý dứt điểm việc lấn, chiếm 
yêu cầu trong thời gian tới xã Trường Long Hòa phải thực hiện nghiêm việc 

quản lý đất công theo Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Để 
giải quyết việc lấn chiếm trong thời gian qua, UBND thị xã Duyên Hải đã có 

quyết định thanh tra (Quyết định số: 865/QĐ-UBND ngày 02/6/2022 của Chủ 
tịch UBND thị xã) thanh tra việc quản lý và sử dụng đất công trên địa bàn xã 

Trường Long Hòa, kết quả thanh tra, đoàn thanh tra sẽ đề xuất xử lý từng trường 
hợp cụ thể. 

Nội dung thứ hai: 

Tháng 5 năm 2003, Công ty TNHH Nhà nông thôn lập dự án đầu tư với 

tên dự án là Công ty du lịch Song Thủy với diện tích 03ha. Trong quá trình hoạt 
động Công ty đã không sử dụng đất đúng tiến độ, sử dụng đất không đúng vị trí 
thuê; đất ngoài phần được thuê, công ty tự ý đầu tư xây dựng các hạng mục (từ 

giáp ranh đất thuê đến giáp rừng dương và phần đất bãi bồi cát bồi giáp biển) 
như: khu vào hải sản tươi sống, nhà tắm nước ngọt, nhà ở cho nhân viên, phòng 

làm việc, quầy bán đồ lưu niệm, nhà xe, phòng vé... với tổng diện tích xây dựng 
khoảng 2,500m2 chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép là vi phạm pháp 

luật về đất đai nhưng không bị xử lý. 

Do hoạt động thua lỗ nên Giám đốc Công ty TNHH Nhà Nông thôn là 

ông Lê Văn Song đã ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty CP-TM-
DL-VT Bình Minh có trụ sở tại số 111, đường Chu Văn An, Phường 23, Quận 

Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh do ông Nguyễn Văn Toàn làm Tổng Giám 
đốc nhưng người thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh với công ty TNHH 

Nhà nông thôn là ông Nguyễn Văn Toàn Em và theo lời trình bày của ông 
Nguyễn Văn Toàn Em thì do ông không có pháp nhân công ty nên không đứng 

ra ký kết hợp đồng hợp tác với Công ty TNHH Nhà Nông thôn được nên ông 
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Toàn Em đã nhờ pháp nhân của anh ông là ông Nguyễn Văn Toàn đang là Tổng 
Giám đốc Công ty CP-TM-DL-VT Bình Minh đứng ra giúp ông lập hợp đồng 

với Công ty TNHH Nhà nông thôn, còn trực tiếp để thực hiện hợp đồng này là 
ông Toàn Em. 

Năm 2014, Công ty TNHH Nhà nông thôn đã dừng hoạt động cho đến 
ngày 16/5/2017, qua kiểm tra UBND xã Trường Long Hòa phát hiện việc ông 

Nguyễn Văn Toàn Em có hoạt động cải tạo, xây dựng lại phần nhà hàng Đồi Cát 
thuộc hệ thống nhà hàng của Công ty TNHH nhà nông thôn bỏ lại để ở nên 

UBND xã đã có biên bản đình chỉ. Ngày 17/5/2017, ông Nguyễn Văn Toàn Em 
có đơn xin sửa chữa, lợp lại mái nhà nhưng trên thực tế ông Nguyễn Văn Toàn 

Em đang thực hiện hành vi cải tạo lại khu nhà hàng Đồi Cát thành nhà ở và bao 
chiếm thêm diện tích đất 927m2 của thửa đất số 875, tờ bản đồ số 4, trong đó sử 

dụng làm nhà ở 174,7 m2, nhà nấu ăn 90 m2, làm chuồn nuôi Heo 70 m2, sử 
dụng nuôi Vịt, Gà 592,3 m2 đất thuộc diện tích của thửa đất số 875, tờ bản đồ số  
4, diện tích chung của thửa đất là 793.411 m2, đất tọa lạc tại ấp Nhà Mát, xã 

Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh mà không được sự cho phép 
của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Ngày 25/9/2018, Chủ tịch UBND thị xã Duyên Hải có Quyết định số 
2014/QĐ-UBND về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi lấn, chiếm 

đất công của Toàn Em. Ông Toàn Em không chấp hành quyết định (không nộp 
phạt, không thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả) mặc dù đã được mời làm 

việc nhiều lần. 

UBND thị xã cũng cố hồ sơ để trình xin chủ trương cưỡng chế thu hồi đất. 

Tuy nhiên, hiện nay do thiếu việc giám sát của địa phương đã để cho ông 
Toàn Em tiếp tục xây dựng, mở rộng diện tích lấn chiếm, phát sinh nhiều tài sản 

trên đất; UBND thị xã sẽ thu hồi quyết định xử phạt vi phạm hành chính phát 
hành năm 2018 và lập thủ tục xử phạt ông Toàn Em với hành vi, quy mô diện 
tích lấn chiếm theo hiện trạng hiện nay để thu hồi đất đúng với diện tích bị lấn 

chiếm trong thời điểm hiện tại. 

Nội dung thứ ba: 

Vụ ông Lê Hoàng Chí: UBND xã đã thu hồi QĐ xử phạt vi phạm hành 
chính do lập không đúng theo quy định pháp luật; đồng thời Văn phòng UBND 

thị xã đã có Công văn số 37/VP-NC ngày 20/12/2018 chuyển giao UBND xã 
giải quyết Đơn khiếu nại ngày 07/12/2018 của ông Lê Hoàng Chí. Đến nay chưa 

nhận được kết quả giải quyết xã. Phòng sẽ phối hợp với UBND xã để nắm và 
phối hợp xử lý. 

5.2 Trên cơ sở Nghị quyết số 08-NQ/TXU, ngày 19 tháng 9 năm 2017 
của Ban Thường vụ Thị ủy, Ủy ban Nhân dân thị xã đã xây dựng kế hoạch 

số 37/KH-UBND, ngày 03/6/2019 về phát triển du lịch thị xã Duyên Hải đến 
năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã xác định một số chỉ tiêu, nội dung 

thực hiện cụ thể với các giải pháp chi tiết. Tuy nhiên, đến nay tổ chức thực 
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hiện các nội dung trong kế hoạch đề ra còn hạn chế nên bộ mặt du lịch thị 
xã Duyên Hải chưa được tập trung đầu tư, khai thác đúng mức và chưa có 

sản phẩm du lịch trong khi tiềm năng du lịch thị xã nói chung và xã Trường 
Long Hòa nói riêng rất lớn. 

Với chức năng, nhiệm vụ của phòng chuyên môn trực tiếp tham mưu 
cho Ủy ban nhân dân thị xã về du lịch, trong thời gian tới cần xác định 

những nội dung gì, biện pháp gì để tập trung thực hiện phát triển du lịch 
thị xã Duyên Hải hiệu quả. 

* Các công việc trọng tâm đã thực hiện trong thời gian qua: 

- Đề xuất thuê đơn vị tư vấn Chiến lược phát triển du lịch thị xã Duyên 

Hải từ năm 2018 đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (do Công ty dịch vụ du 
lịch Vòng Tròn Việt thực hiện). Qua đó, đã xác định mục tiêu, nhiệm vụ chiến 

lược, các sản phẩm du lịch đặc trưng cần đưa vào khai thác du lịch... đó cũng là 
tiền đề cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo và đề xuất đầu tư phát triển du lịch của thị 
xã trong thời gian qua. 

- Trong năm 2022, đã tham mưu tổ chức Sơ kết đánh giá tình hình thực 
hiện Nghị quyết 08-NQ/TXU ngày 19/9/2017 của Ban Thường vụ Thị ủy. Tại 

hội nghị được Lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý Khu 
Kinh tế tỉnh và Lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thị xã đánh giá rất 

sâu, sát về những thuận lợi, khó khăn và đưa ra các giải pháp, đề xuất phát triển 
du lịch của thị xã. 

* Những giải pháp trọng tâm, sẽ tập trung thực hiện trong thời gian 
tới: 

- Phối hợp các phòng, ban chuyên môn tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã 
đề xuất cơ quan cấp trên đầu tư các dự án, công trình trọng điểm phục vụ du lịch 

tại địa phương, cũng như đề xuất thu hồi các dự án triển khai không hiệu quả, 
chậm tiến độ. 

- Tham mưu lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã phối hợp với cơ quan 

chuyên môn cấp trên, trực tiếp làm việc với lãnh đạo các đơn vị, các công ty 
như: Điện gió, Điện Mặt trời, Nhiệt điện Duyên Hải và Trạm Hải đăng Ba 

động… để phối hợp khai thác, phục vụ du lịch của địa phương và tạo thành một 
chuổi kết nối du lịch trên bàn bàn thị xã với các tour, tuyến du lịch trong và 

ngoài tỉnh. 

- Phối hợp Trung tâm thông tin xúc tiến Du lịch tỉnh khảo sát, đánh giá và 

hướng dẫn Công ty Du lịch Ba Động xây dựng và đề xuất công nhận Khu du 
lịch cấp tỉnh trong năm 2022. 

- Phối hợp Trung tâm thông tin xúc tiến Du lịch tỉnh xây dựng bản đồ du 
lịch và sổ tay du lịch thị xã nhằm quảng bá hình ảnh du lịch, các điểm đến tham 

quan du lịch, các sản phẩm đặt trưng của địa phương.  
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- Tiếp tục phối hợp các xã, phường khảo sát các điểm đăng ký phát triển 
du lịch cộng đồng, các điểm sản xuất, buôn bán sản phẩm đặt trưng, sản phẩm 

OCOP có điều kiện cho khách du lịch tham quan. Đồng thời, tiếp tục tuyên 
truyền Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 10/6/2022 của HĐND tỉnh về 

một số chính sách hỗ trợ phát triển trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Trà 
Vinh giai đoạn 2022-2025 đến với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu 

phát triển du lịch, giúp làm phong phú thêm các loại hình du lịch tại địa phương. 

Trên đây là báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và chất 

vấn của đại biểu HĐND thị xã trước và tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2022, 
HĐND thị xã khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026, UBND thị xã báo cáo Thường trực 

Hội đồng nhân dân thị xã; Đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã nắm./. 

 
 

Nơi nhận:  
- TT. HĐND thị xã (đ/b); 
- Đại biểu HĐND thị xã; 
- UBMTTQ thị xã (đ/b); 
- CT, các PCT.UBND thị xã (đ/b); 
- Các phòng, ban, ngành thị xã; 
- UBND các xã, phường; 
- TT. HĐND các xã, phường; 
- Lưu: VT, NC (Diễm); 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 

 
 

 
Cao Thị Hồng Gấm  
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