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Tổ đại biểu gởi đến kỳ họp 

thứ 19 HĐND tỉnh khóa IX. 

                                         Kính gởi: UBND tỉnh Sóc Trăng.                                                        

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại công văn số 

1076/UBND-TH ngày 02/7/2020 về việc phân công trả lời kiến nghị của các Tổ 

đại biểu gởi đến kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh khóa IX, 

Sở Kế hoạch và Đầu tư xin báo cáo, giải trình như sau: 

1. Tổ Đại biểu huyện Kế Sách 

a) Sớm bổ sung vốn để hoàn thành tuyến Đường huyện 3; Nâng cấp và mởi 

rộng tuyến Đường huyện 4: 

Trả lời: 

- Thực hiện Luật Đầu tư công, Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 20/7/2019 của 

Thủ tướng Chính phủ về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 

2021-2025; Công văn số 5743/BKHĐT-TH ngày 14/8/2019 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025, 

UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2063/UBND-XD ngày 30/9/2019 hướng 

dẫn và định hướng các Sở ngành, UBND cấp huyện lập kế hoạch đầu tư công 

trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Tuy nhiên, 

nhu cầu vốn của các sở, ban, ngành và  các địa phương là rất lớn trong khi đó 

nguồn vốn còn rất hạn chế không thể cân đối đảm bảo cho nhu cầu hết cho giai 

đoạn  trung hạn 2021 -2025, từ đó Sở Kế hoạch - Đầu tư đã phối hợp các sở , 

ban ngành và các địa phương rà soát những dự án búc xúc và lựa chọn ưu tiên để 

triển khai giai đoạn 2021 -2025.  

- Trên cơ sở đó, UBND huyện Kế Sách đã đề xuất dự án Đường huyên 3 

(Tha La-Cái Trâm- Lầu Bà), Nâng cấp mở rông Đường huyện 4 đoạn ( Thới An 

Hội - An Lạc Tây - Nam Sông Hậu) vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 

giai đoạn 2021-2025 của tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổng hợp, tham mưu 

UBND tỉnh xin ý kiến Hội đồng nhân dân tỉnh, và Hội đồng nhân dân tỉnh đã 

chấp thuận tại Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 06/12/2019. 
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- Để chuẩn bị xây dựng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách năm 2021, UBND 

tỉnh đã giao Ban QLDA 2 lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đường 

huyên 3 (Tha La - Cái Trâm - Lầu Bà). Do nguồn vốn ngân sách còn khó khăn, 

Nâng cấp mở rông Đường huyện 4 đoạn (Thới An Hội - An Lạc Tây - Nam 

Sông Hậu) sẽ xem xét lập thủ tục trong những năm tiếp theo của giai đoạn 2021-

2025. 

b) Bố trí kinh phí đầu tư cơ sở vật chất Trường đạt chuẩn Quốc gia: 

Trả lời: 

- Từ những cơ sở trên, UBND huyện Kế Sách đã cân nhắc đề xuất nhiều dự 

án trường học vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 

của tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xin ý kiến 

Hội đồng nhân dân tỉnh, và Hội đồng nhân dân tỉnh đã chấp thuận tại Nghị quyết 

số 47/NQ-HĐND ngày 06/12/2019. 

- Để chuẩn bị xây dựng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách năm 2021, UBND 

huyện Kế Sách đã giao Ban QLDA huyện lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 

một số dự án như trường Phổ thông DTNT-Trung học cơ sở Kế Sách; Trường 

THCS Kế An; Trường Tiểu học Kế An 1. Các trường còn lại sẽ xem xét lập thủ 

tục trong những năm tiếp theo của giai đoạn 2021-2025. 

2. Tổ Đại biểu huyện Long Phú 

Bố trí kinh phí để trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử sử văn hóa trên địa 

bàn tỉnh. Vì sau nhiều năm được công nhận đa phần các di tích đều xuống cấp 

cần được đầu tư nâng cấp 

Trả lời: 

- Trong những năm qua ngân sách tỉnh đã đầu tư một số dự án như Trùng 

tu khôi phục hiện trạng các hạng mục Khu di tích lịch sử căn cứ Tỉnh ủy với 

tổng vốn 1,8 tỷ đồng; Sửa chữa trưng bày Bảo tàng tỉnh Sóc Trăng với tổng vốn 

3,84 tỷ đồng; Tu bổ di tích Đền thờ Bác Hồ với tổng vốn 2,75 tỷ đồng; Bia 

truyền thống Khởi nghĩa Nam Kỳ xã Hòa Tú 1 với tổng vốn 8 tỷ đồng; v.v...   

- Thực hiện Luật Đầu tư công, Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 20/7/2019 của 

Thủ tướng Chính phủ về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 

2021-2025; Công văn số 5743/BKHĐT-TH ngày 14/8/2019 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025, 

UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2063/UBND-XD ngày 30/9/2019 hướng 

dẫn và định hướng các Sở ngành, UBND cấp huyện lập kế hoạch đầu tư công 

trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

- Trên cơ sở đó, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã cân nhắc, lựa chọn đề 

xuất ưu tiên một số dự án như Di tích chiến tranh Mỹ ngụy thảm sát thường dân 

ở Vàm cái Cau (ấp An Ninh, xã An Lạc Thôn, huyện Kế Sách); Sửa chữa Bia 
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lưu niệm Đoàn tù chính trị từ Côn Đảo trở về tại xã Đại Ngãi vào kế hoạch đầu 

tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 của tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

đã tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xin ý kiến Hội đồng nhân dân tỉnh, và Hội 

đồng nhân dân tỉnh đã chấp thuận tại Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 

06/12/2019. 

Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh còn nhiều di tích đều xuống cấp cần được đầu 

tư nâng cấp, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với  Sở Văn hóa Thể thao và 

Du lịch khảo sát, lựa chọn đề xuất, để tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng 

nhân dân tỉnh xem xét khi có khả năng cân đối vốn. 

3. Tổ Đại biểu thị xã Ngã Năm 

a) Xem xét đầu tư 15 cây cầu trên các tuyến đã cứng hóa mặt đê thuộc Dự 

án Xây dựng đê bao chống ngập úng vùng trũng huyện Ngã Năm (nay là thị xã 

Ngã Năm) 

Trả lời: 

 - Dự án Xây dựng đê bao chống ngập úng vùng trũng huyện Ngã Năm 

(nay là thị xã Ngã Năm) được UBND tỉnh phê duyệt với tổng mức đầu tư là 

236,133 tỷ đồng, trong đó vốn ODA thuộc Chương trình ứng phó với biến đổi 

khí hậu và tăng trưởng xanh là 171,994 tỷ đồng, vốn đối ứng thuộc ngân sách 

tỉnh là 34,902 tỷ đồng vốn dân đóng góp là 29,236 tỷ đồng. Dự án đã hoàn thành 

năm 2017.  

- Việc xem xét đầu tư 15 cây cầu trên các tuyến đã cứng hóa mặt đê là phù 

hợp với nguyện vọng của cử tri, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của 

địa phương. Tuy nhiên, do nguồn vốn ngân sách tỉnh còn nhiều khó khăn, theo 

Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh thì 

nguồn vốn ngân sách tỉnh đang dự kiến tập trung đầu tư các dự án bức xúc hơn 

của địa phương như Đường Nguyễn Trãi - Phường 1 thị xã Ngã Năm; Đường 

Nguyễn Văn Linh (đoạn Quản lộ Phụng Hiệp - Quốc lộ 61B); v.v... do vậy ngân 

sách tỉnh không đủ khả năng để cân đối hỗ trợ đầu tư 15 cây cầu trên. 

- Trước mắt, xin ghi nhận kiến nghị của Tổ Đại biểu thị xã Ngã Năm. Đề 

nghị UBND thị xã Ngã Năm xem xét cân đối từ nguồn vốn phân cấp của ngân 

sách thị xã trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025; vốn lồng ghép từ 

chương trình mục tiêu quốc gia; vốn huy động khác để đầu tư 15 cây cầu trên 

nhằm đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của nhân dân. 

b) Cho chủ trương đầu tư giai đoạn 2 công trình xây dựng Trung tâm Văn 

hóa - thể thao thị xã trong năm 2021 

Trả lời: 

- Dự án xây dựng trung tâm Văn hóa - thể thao thị xã Ngã Năm được 

UBND tỉnh phê duyệt với tổng mức đầu tư là 30 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách 
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tỉnh. Dự án bố trí kế hoạch vốn năm 2020 là 27 tỷ đồng, đến 30/6/2020 giải ngân 

16,434 tỷ đồng, đạt 60,9% kế hoạch. 

- Việc xem xét đầu tư giai đoạn 2 công trình xây dựng trung tâm Văn hóa - 

thể thao thị xã là phù hợp với nguyện vọng của cử tri, góp phần thúc đẩy phát 

triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, do nguồn vốn ngân sách tỉnh 

còn nhiều khó khăn, theo Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh thì nguồn vốn ngân sách tỉnh đang dự kiến tập trung đầu 

tư dự án khác đang bức xúc hơn. 

- Trước mắt, xin ghi nhận kiến nghị của Tổ Đại biểu thị xã Ngã Năm. Đề 

nghị UBND thị xã Ngã Năm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đang đầu tư để 

sớm hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2020; việc đầu tư giai đoạn 2 cần 

nghiên cứu trong quá trình khai thác, cần huy động xã hội hóa các hạng mục có 

khả năng thu hồi vốn để giảm bớt gánh nặng cho ngân sách nhà nước, đáp ứng 

nhu cầu và nguyện vọng của nhân dân. 

4. Tổ Đại biểu thị xã Vĩnh Châu 

a) Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án đầu tư công 

và mời gọi đầu tư, nhất là công tác phối hợp khảo sát, giải phóng mặt bằng và 

thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, kiến nghị nên thành lập ban Chỉ đạo 

gồm lãnh đạo UBND tỉnh, các sở ngành, địa phương nhằm kịp thời giải quyết 

những khó khăn, vướng mắc 

Trả lời: 

* Giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công:  

- Nhằm kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, sử dụng vốn đầu tư đạt hiệu 

quả, đẩy nhanh tiến độ và phấn đấu cuối năm giải ngân hoàn thành kế hoạch vốn 

đã giao. Chính Phủ đã ban hành Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 về 

các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc 

đẩy đầu tư công và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-

19. UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đao: Công văn số 2784/UBND-XD 

ngày 26/12/2019 về việc triển khai thực hiện dự án và giải ngân kế hoạch vốn 

đầu tư công năm 2020 trên địa bàn tỉnh; Công văn số 2681/UBND-KT  ngày 

17/12/2019 về việc chấn chỉnh mặt tồn tại, hạn chế, tăng cường trách nhiệm và 

đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn 

tỉnh Sóc Trăng; Chương trình số 01/CTr-UBND ngày 20/01/2020 về Chương 

trình hành động Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm 

vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2020; Công văn số 784/UBND-XD ngày 19 tháng 5 

năm 2020 về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư năm 2020 trên địa bàn 

tỉnh; Công văn số 857/UBND-XD ngày 28 tháng 5 năm 2020 về việc đẩy nhanh 

tiến độ giải ngân vốn đầu tư năm 2020 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

- Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1223/QĐ-UBND 

ngày 07/05/2020 về việc thành lập Ban chỉ đạo xử lý, thảo gỡ các vướng mắc, 



 5 

khó khăn trong sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công trong 

triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. 

- Thực hiện các chỉ đạo trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản đôn 

đốc Chủ đầu tư, Sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 

thành phố thực hiện các giải pháp như sau: 

+ Trước ngày 30 tháng 6 năm 2020, hoàn thành việc giao chi tiết kế hoạch 

Đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2020 cho các dự án. 

+ Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân hết số vốn đầu tư 

công năm 2020 (bao gồm các nguồn vốn các năm trước chuyển sang). 

+ Chỉ đạo chủ đầu tư, ban quản lý dự án và nhà thầu đẩy mạnh thi công 

xây dựng công trình kết hợp với các biện pháp đảm bảo an toàn cho người lao 

động theo đúng quy định về phòng, chống dịch. 

+ Ban hành kế hoạch và giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 

trong việc đền bù, giải phóng mặt bằng, đấu thầu..., đẩy nhanh tiến độ thi công 

công trình, dự án. 

+ Ban hành kế hoạch giải ngân cho từng chủ đầu tư, yêu cầu chủ đầu tư 

cam kết tiến độ giải ngân của từng dự án, trường hợp giải ngân không đạt tiến độ 

theo cam kết, xem xét điều chuyển vốn cho dự án có tiến độ giải ngân tốt, có 

nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.  

+ Phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện từng dự 

án, lập kế hoạch giải ngân của từng dự án, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn 

cho từng dự án. Kết quả giải ngân của từng dự án được phân công theo dõi là 

căn cứ chủ yếu để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2020. Trường hợp 

không hoàn thành kế hoạch giải ngân theo tiến độ đề ra, kiểm điểm trách nhiệm 

của tập thể, người đứng đầu, cá nhân liên quan; trường hợp kết quả giải ngân 

năm 2020 đạt dưới 100% thì không xét thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ cho 

người đứng đầu, chủ đầu tư dự án và các cá nhân liên quan năm 2020. 

+ Chỉ đạo chủ đầu tư hoàn thành việc thu hồi vốn ứng trước, thanh toán nợ 

đọng xây dựng cơ bản của các dự án được giao kế hoạch trong năm 2020 trong 

tháng 5 năm 2020; đến hết tháng 8 năm 2020 giải ngân toàn bộ số vốn kéo dài 

các năm 2018, 2019 sang năm 2020; hoàn thành thủ tục đầu tư các dự án quy 

mô lớn, quan trọng chậm nhất trong tháng 6 năm 2020; thực hiện các thủ tục 

thanh toán vốn đầu tư cho dự án trong thời hạn 04 ngày kể từ ngày có khối 

lượng được nghiệm thu theo quy định. 

- Bên cạnh đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức một số cuộc kiểm tra tiến 

độ thực hiện và giải ngân một số dự án đang thực hiện chậm nhằm đôn đốc, báo 

cáo UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ.  

* Về việc chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án mời gọi đầu tư:  

Đối với đầu tư tư, để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm kêu 

gọi đầu tư, UBND tỉnh đã thành lập Tổ công tác phối hợp giải quyết thủ tục đầu 

tư (Tổ trưởng là Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, thành viên là lãnh đạo các sở 
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ngành liên quan đến giải quyết thủ tục liên quan đến đầu tư) để trực tiếp tham 

mưu UBND tỉnh trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư trong 

đăng ký và triển khai thực hiện các dự án đầu tư. Đồng thời để giúp nhà đầu tư 

sớm có mặt bằng để triển khai đầu tư, Tỉnh cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo cấp 

tỉnh thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh 

Sóc Trăng. Đặc biệt, UBND tỉnh cũng đã thành lập Tổ Công tác 270 do đồng chí 

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh làm Tổ trưởng, trực tiếp chỉ đạo việc triển 

khai các dự án đầu tư trọng điểm trên bàn tỉnh. 

Nhìn chung, việc chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm 

luôn được UBND tỉnh, các sở ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố 

quan tâm. Tuy nhiên trong thực tế, tiến độ triển khai nhiều dự án còn chậm trễ 

so với mong đợi trong đó có 2 nguyên nhân chủ yếu: (i) nhà đầu tư chưa thu xếp 

đủ tài chính hoặc thiếu quyết tâm trong triển khai (như Dự án nhà máy điện gió 

Công Lý); (ii) Tỉnh còn chậm trễ trong công tác giải phóng mặt bằng để giao 

nhà đầu tư (như Dự án Nhà ở xã hội Phường 2 TP Sóc Trăng).  

Riêng đối với Thị xã Vĩnh Châu, trong thời gian qua nhiều dự án đầu tư 

được triển khai trên địa bàn (09 dự án điện gió, Dự án nuôi tôm công nghiệp của 

Công ty Sao Ta và HTX Bến Thành), và một số dự án đang tạo quỹ đất sạch để 

kêu gọi đầu tư như Khu du lịch sinh thái Hồ Bể. Đa phần các dự án đều triển 

khai chậm, trong đó có nguyên nhân chủ quan do nhà đầu tư, nhưng đa phần liên 

quan đến công tác giải phóng mặt bằng, điển hình là Dự án Khu du lịch sinh thái 

Hồ Bể, đến nay hơn 02 năm thực hiện vẫn chưa hoàn thành công tác giải phóng 

mặt bằng, do vậy chưa thể thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà 

đầu tư. Nguyên nhân chủ yếu chậm trễ là do: 

- Các số hộ dân sống trong vùng dự án (đặc biệt là các hộ sống ngoài đê) 

không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, do vậy chưa đủ điều kiện 

để được hỗ trợ, đền bù theo quy định; 

- Một số nhà đầu tư dự án điện gió đã thỏa thuận với các hộ dân chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án không đúng quy định, gây khó 

khăn cho Hội đồng giải phóng mặt bằng thị xã trong việc thu hồi đất giao nhà 

đầu tư. 

- Do cùng lúc triển khai nhiều dự án đầu tư, cùng với những khó khăn nêu 

trên đã gây ra tình trạng quá tải cho huyện và các đơn vị có liên quan, dẫn đến 

việc chậm trễ trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng mặc dù UBND tỉnh 

đã thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án 

trọng điểm trên địa bàn tỉnh để trực tiếp chỉ đạo công tác này. 

- Và nguyên nhân cuối cùng mang tính chủ quan là sự phối hợp giữa nhà 

đầu tư, các sở ngành và UBND thị xã chưa chặt chẻ, kịp thời (như dự án Khu du 

lịch sinh thái Hồ Bể). 

b) Bố trí kinh phí đầu tư trụ sở Phường đội trên địa bàn thị xã 

Trả lời: 



 7 

- Việc đề xuất bố trí kinh phí đầu tư Phường Đội trên địa bàn thị xã là phù 

hợp với nguyện vọng của cử tri, góp phần gắn kết giữa phát triển kinh tế - xã hội 

của địa phương với quốc phòng an ninh. Tuy nhiên, do nguồn vốn ngân sách 

tỉnh còn nhiều khó khăn, theo Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 

của Hội đồng nhân dân tỉnh thì nguồn vốn ngân sách tỉnh đang dự kiến tập trung 

đầu tư dự án khác đang bức xúc hơn tại địa phương như Dự án Đường 30/4 nối 

dài, Dự án Đường Lộ Thanh Niên ( Nối dài), v.v... 

- Trước mắt, xin ghi nhận kiến nghị của Tổ Đại biểu thị xã Vĩnh Châu. Đề 

nghị UBND thị xã Vĩnh Châu xem xét cân đối từ nguồn vốn phân cấp của ngân 

sách thị xã trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025; vốn hợp pháp khác để 

đầu tư trụ sở Phường đội nhằm đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của nhân dân. 

c) Có thông tin cụ thể về việc thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái Hồ Bể 

đối với phần diện tích còn lại. 

Trả lời: 

Dự án Khu du lịch sinh thái Hồ Bể có địa điểm tại ấp Huỳnh Kỳ, xã Vĩnh 

Hải, thị xã Vĩnh Châu, với diện tích: 73 ha (phần đất liền chưa bao gồm bãi bồi) 

Đây là dự án đã triển khai từ nhiều năm, có nhiều nhà đầu tư đã đến khảo 

sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư, tuy nhiên đến nay chưa được triển khai thực hiện do 

gặp khó khăn về công tác đất đai, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi 

trường đẩy nhanh tiến độ tạo quỹ đất sạch để đấu giá lựa chọn nhà đầu tư (tại 

Công văn số 2126/UBND-KT ngày 08/10/2019). UBND thị xã Vĩnh Châu xin 

chủ trương hỗ trợ khác đối với các đối tượng bị ảnh hường (kinh phí bồi thường 

32 tỷ đồng; kinh phí thực hiện các chính sách hỗ trợ khác 41,949 tỷ đồng).  

Hiện nay dự án đang trong giai đoạn thực hiện giải phóng mặt bằng, tạo 

quỹ đất sạch để tổ chức đấu giá lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.Tuy nhiên 

đến nay công tác giải phóng mặt bằng chưa hoàn thành do đang khó khăn do các 

hộ dân đang sinh sống trong vùng dự án chưa được cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, do vậy chưa đủ cơ sở để thực hiện chính sách hỗ trơ, đền bù cho 

các gộ dân. Hiện nay Sở Tài nguyên Môi trường cũng đã hướng dẫn việc xác 

nhận đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ. Đề nghị 

Trung tâm Phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND thị xã 

Vĩnh Châu sớm hoàn thành tạo quỹ đất sạch để lập phương án công bố đấu giá 

dự án, lựa chọn nhà đầu tư để triển khai dự án 

5. Tổ Đại biểu huyện Châu Thành, Thạnh Trị 

a) Hỗ trợ kinh phí mở rộng, xây dựng thêm 50 giường bệnh để phục vụ 

nhân dân tại Trung tâm y tế huyện Châu Thành 

Trả lời: 
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- Dự án Bệnh viện đa khoa huyện Châu Thành (nay là Trung tâm y tế 

huyện Châu Thành) đã được đầu tư hoàn thành đưa vào hoạt động năm 2019, 

với quy mô 100 giường bệnh. 

- Đây là dự án mới hoàn thành trong năm 2019. Để có cơ sở đề xuất UBND 

tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét mở rộng, xây dựng thêm 50 giường bệnh 

để phục vụ nhân dân tại Trung tâm y tế huyện Châu Thành phù hợp với qui 

định; Đề nghị UBND nhân dân huyện Châu Thành phối hợp với Sở Y tế báo cáo 

cấp thẩm quyền về công suất hoạt động của bệnh viện theo qui mô hiện nay, 

những khó khăn, vướng mắc trong quá trình khai thác, sự cần thiết đầu tư mở 

rộng thêm 50 giường, sự phù hợp với các quy hoạch, kế hoạch và các tiêu chuẩn 

liên quan liên quan. 

b) Cần quy định việc phối hợp chặt chẽ giữa các ngành và chính quyền địa 

phương trong công tác lập kế hoạch và triển khai các dự án đầu tư 

Trả lời: 

 Luật Đầu tư công; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; và các 

văn bản hằng năm như chỉ thị của Thủ tướng, công văn của Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư, UBND tỉnh đã quy định cụ thể trình tự, thủ tục và chỉ đạo rõ việc phối hợp 

giữa các ngành và chính quyền địa phương trong công tác lập kế hoạch và triển 

khai các dự án đầu tư. 

Tuy nhiên do các qui định trên có nhiều nội dung đổi mới so với qui định 

trước đây nên việc triển khai thực hiện còn gặp khó khăn, vướng mắc. Trước 

tình hình đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động phối hợp với các Sở ngành, 

UBND cấp huyện tham mưu UBND tỉnh xem xét ban hành văn bản "Trình tự và 

phối hợp thực hiện thủ tục chủ trương đầu tư dự án" (Công văn số 792/SKHĐT-

ĐT ngày 21/5/2020). UBND tỉnh đang xem xét. 

c) Tạo điều kiện cho các công ty, doanh nghiệp cấp nước có năng lực vào 

cạnh tranh đầu tư để nâng chất lượng nước sinh hoạt cho người dân của Tổ Đại 

biểu huyện Châu Thành; và có phương án kêu gọi doanh nghiệp tham gia đầu tư 

nước sinh hoạt cho người dân giai đoạn 2021-2025 của Tổ Đại biểu huyện 

Thạnh Trị 

Trả lời: 

Việc tạo điều kiện cho các công ty, doanh nghiệp cấp nước có năng lực vào 

cạnh tranh đầu tư để nâng cao chất lượng nước sinh hoạt cho người dân là một 

trong những định hướng kêu gọi đầu tư của tỉnh theo tinh thần Nghị định 

57/2018/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh 

nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Các doanh nghiệp tham gia đầu tư 

mới hoặc nâng cấp dự án cung cấp nước sạch tại khu vực nông thôn sẽ được hỗ 

trợ chi phí đầu tư theo quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP. 

Riêng đối với danh mục dự án kêu gọi đầu tư, hiện có 02 dự án nước sạch 
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đang kêu gọi đầu tư (theo đề nghị của các địa phương) gồm (1) dự án Nhà máy 

xử lý nước mặt, diện tích 9,5ha tại xã Hồ Đắc Kiện (thuộc Châu Thành, dự kiến 

sẽ áp dụng hình thức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án để lựa chọn 

nhà đầu tư) và (2) Dự án xây dựng Trạm cung cấp nước sạch phục vụ dân cư 

theo tuyến đường huyện 43 (thuộc Thị xã Vĩnh Châu, sẽ công bố lựa chọn nhà 

đầu tư, nếu có 02 nhà đầu tư đăng ký sẽ thực hiện đấu thầu theo quy định tại 

Nghị định số 57/2018/NĐ-CP). 

Đề nghị huyện, thị xã ( Thạnh Trị, Châu Thành) nên rà soát lại nhu cầu 

thực tế về cấp nước sinh hoạt của người dân để có đề xuất bổ sung danh mục dự 

án ưu tiên thu hút đầu tư của Tỉnh giai đoạn 2021 -2025, làm cơ sở để thực hiện 

kêu gọi các công ty, doanh nghiệp cấp nước có năng lực vào cạnh tranh đầu tư 

để nâng cao chất lượng nước sinh hoạt cho người dân. 

Trên đây là báo cáo, giải trình và giải quyết một số kiến nghị của các Tổ 

đại biểu gởi đến kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh khóa IX. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

kính trình UBND tỉnh xem xét. 

                                  
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- Thanh tra tỉnh, 

- Lưu: VT, ĐT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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