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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện các ý kiến, kiến nghị của Tổ đại biểu và cử tri
thuộc lãnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn tại kỳ họp thứ 2,
HĐND huyện khóa XII

Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Kế Sách báo cáo kết quả thực hiện các ý
kiến, kiến nghị của Tổ đại biểu HĐND huyện và cử tri thuộc lãnh vực nông nghiệp và
phát triển nông thôn, với các nội dung sau:
I. Ý kiến của Tổ đại biểu HĐND huyện.
1. Về sản xuất nông nghiệp
1.1. Đại biểu xã Kế Thành đề nghị mở rộng diện tích lúa thơm
Kết quả: Xã Kế Thành có Công văn số 190/UBND, ngày 04/6/2021 đề nghị
không sản xuất giống ST25 do điều kiện sản xuất của xã không phù hợp, năng suất
ST25 thấp.
1.2. Đại biểu xã đề nghị nâng cao chất lượng hoạt động của THT, HTX; nghiên
cứu, nhân rộng các giống cây trồng mới phù hợp với điều kiện của huyện.
Kết quả: Phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Phòng Tài chính – Kế
hoạch đã thực hiện các giải pháp gồm: Tuyên truyền, hỗ trợ, tư vấn việc thành lập
THT, HTX, chuyển giao kỹ thuật, tư vấn để tiếp cận các chủ trương chính sách về
THT, HTX, hỗ trợ kết nối tiêu thụ…Thành lập mới 3 HTX tại Kế An, Trinh Phú và
Nhơn Mỹ; nâng chất hoạt động THT, HTX, củng cố các đơn vị còn yếu; giải thể các
đơn vị hoạt động cầm chừng (HTX 30/4 – An Mỹ, HTX Hòa Hiệp – Nhơn Mỹ, HTX
Toàn Tâm – An Lạc Thôn).
Phòng Nông nghiệp và PTNT Kế Sách tham gia xây dựng mô hình khảo nghiệm,
thử nghiệm các giống cây trồng mới, chọn ra giống cây phù hợp với điều kiện của
huyện và nhu cầu của thị trường để phổ biến nhân rộng. Trong thời gian qua, các
giống lúa ST24, ST25 được đưa vào sản xuất thử nghiệm, sản xuất thử. Giống Thanh
nhãn, nhãn Phát Tài, Edor đang được giới thiệu để thay thế cho nhãn Da Bò sau khi
có các khảo sát và khảo nghiệm. Phát hiện, giới thiệu 2 giống vú sữa mới tại Xuân
Hòa và Nhơn Mỹ; đang làm thủ tục công nhận giống mới, sau đó nhân ra cho nhà
vườn trong huyện.
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2. Về thủy lợi
2.1. Đại biểu xã Trinh Phú kiến nghị ngành chức năng khảo sát xây dựng đê bao
chống tràn bằng bêtông khu vực dân cư xung quanh Trường Tiểu học Trinh Phú 2 vì
khu vực này thường xuyên bị nước tràn ngập, gây khó khăn trong sinh hoạt của người
dân và việc đi lại học tập của học sinh.
Kết quả: Đoạn Trường Tiểu học Trinh Phú 2 đề nghị Phòng kinh tế và Hạ tầng
ghi vào kế hoạch duy tu sửa chữa để nâng cấp đoạn đường này nhằm đảm bảo đi lại
của bà con và học sinh.
2.2. Đại biểu xã đề nghị nâng cấp đê bao chống tràn ấp Xóm Chòi đoạn từ nhà
ông Tư Quý đến giáp xã Trinh Phú, đoạn từ nhà ông Huệ An đến nhà ông Sum ấp
Chót Dung; Đề nghị huyện xem xét đầu tư kinh phí sửa chữa đoạn sụp lún bờ bè
trước trụ sở UBND xã.
Kết quả: Bờ bao Kênh Thông cư và Kênh Chót Dung khi đầu tư phải dời đê vào
trong sẽ ảnh hưởng lớn đến đất sản xuất, cây trái, hoa màu, vật kiến trúc… Tuy nhiên,
đến nay UBND xã Kế An chưa tổ chức họp dân lấy ý kiến đồng thuận của bà con để
bổ sung vào kế hoạch đầu tư.
Đối với đoạn bờ kè trước UBND xã đã được ghi vào kế hoạch đầu tư công giai
đoạn 2021-2025 và đã được Ban Quản lý Dự án 2 tỉnh Sóc Trăng khảo sát và thông
qua phương án đầu tư.
2.3. Đại biểu xã Nhơn Mỹ kiến nghị ngành chức năng sớm thi công khắc phục 03
đoạn sạt lở nặng đê bao cồn Mỹ Phước (đoạn 3 Xem, đoạn Tư Tuấn, đoạn Tư Hung)
đồng thời khắc phục các đoạn sạt lở ven sông ven tuyến sông từ cầu chữ Y đến Vôi
Cát ấp An Phú Đông.
Kết quả:
- Đối với đoạn 3 Xem, đoạn Tư Tuấn đã được xử lý sạt lở xong, với chiều dài
123 mét từ nguồn vốn tỉnh hỗ trợ đầu tư.
- Khu vực ấp An Phú Đông trên đoạn Kênh Số 1 các đoạn sạt lở năm 2020 đã xử
lý xong đảm bảo ngăn lũ và triều cường. Tuy nhiên, vào tháng 7/2021 tiếp tục sạt lở
thêm 02 đoạn, với chiều dài 50 mét, hiện đang cân đối nguồn vốn để tiếp tục gia cố
nhằm đảm bảo ngăn nước và đi lại của bà con.
II. Ý kiến của cử tri.
1. Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp
1.1. Cử tri xã Xuân Hòa đề nghị mở lớp tập huấn về chăm sóc, phòng trừ sâu
bệnh trên cây sầu riêng.
Trả lời: Phòng Nông nghiệp và PTNT đã tư vấn, hướng dẫn nhà vườn cách
phòng trị sâu bệnh cho lãnh đạo HTX. Đến nay, tình hình bệnh đã được ngăn chặn.

3
Phòng Nông nghiệp đã liên hệ với HTX, tuy nhiên chưa có nhu cầu mở lớp tập huấn
do ảnh hưởng dịch Covid -19.
1.2. Cử tri ấp 9, xã Trinh Phú đề nghị huyện giải quyết kinh phí tiêu hủy heo bị
bệnh dịch tả heo châu Phi.
Kết quả: Ngành nông nghiệp đã tổng hợp trình UBND huyện, Phòng Tài chính Kế hoạch kinh phí tiêu hủy heo bị dịch tả heo châu.
2. Về thủy lợi
2.1. Cử tri xã Phong Nẫm đề nghị ngành chức năng gia cố các tuyến đê bao sớm
hoàn thành để bà con an tâm sản xuất, hỗ trợ kè đá đoạn đê ông Nguyễn Văn Trạng
nằm ngoài đê bao.
Kết quả: Dự án nâng cấp hệ thống đê bao các cù lao thuộc huyện Kế Sách với
chiều dài 19km (Phong Nẫm 16km, An Công 3km), mặt bờ từ 2-3m, kinh phí 44 tỷ
đồng, chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án 2 tỉnh Sóc Trăng. Đến nay công trình này đã
hoàn thành trên 90% khối lượng và thời gian hoàn thành theo hợp đồng vào ngày
20/12/2021.
Đối với đoạn ông Nguyễn Văn Trạng đề nghị UBND xã vận động các nguồn lực
để gia cố đoạn của ông.
2.2. Cử tri xã Xuân Hòa kiến nghị ngành chức năng khảo sát, có kế hoạch nâng
cấp tuyến Dôi giữa ấp Hòa Thành điểm từ Vàm Xáng đến đến ngã tư xã Xuân Hòa, vì
tuyến đê bao này đã hơn 10 năm đã xuống cấp sạt lở sâu bên trong, tràn đê gây thiệt
hại về vườn cây ăn trái của bà con, gia cố tuyến đê bao 02 bên Sông Cũ ấp Hòa Lộc
2, từ cầu treo xã Xuân Hòa đến Rạch Ngay vì 02 tuyến đê này đã xuống cấp nhiều,
con nước tháng 10/2020 đã tràn đê trên 70%.
Kết quả: Tuyến kênh Cái Côn Bé, xã Xuân Hòa đã được đầu tư nâng cấp vào
khoảng năm 2010, qua thời gian sử dụng đã xuống cấp và xuất hiện xói lở nhiều đoạn
không đảm bảo ngăn nước khi có triều cường dâng cao và đi lại của bà con. Đối với
tuyến bờ bao này khi đầu tư phải dời đê vào trong sẽ ảnh hưởng lớn đến đất sản xuất,
cây trái, hoa màu, vật kiến trúc… Tuy nhiên, đến nay UBND xã Xuân Hòa chưa tổ
chức họp dân lấy ý kiến đồng thuận của bà con để bổ sung vào kế hoạch đầu tư.
2.3. Cử tri ấp An Thới, thị trấn An Lạc Thôn phản ánh về tình hình sạt lở lộ đan
đoạn ông Năm Nô, ông Út Chức chưa được khắc phục sửa chữa kịp thời.
Kết quả: Đoạn ông Năm Nô, ông Út Chức đã gia cố sạt lở xong.
2.4. Cử tri xã Kế Thành kiến nghị quan tâm xây dựng bờ kè tại UBND xã Kế
Thành. Hiện nay, nhiều đoạn đê bao đã xuất hiện các vết nứt có nguy cơ sạt lở bờ
sông và nước ngập khi triều cường dâng cao, làm ảnh hưởng nhiều hộ dân sinh sống
và đi lại khu vực này.
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Kết quả: Việc đầu tư bờ kè khu vực UBND xã Kế Thành sẽ khắc phục được xói
lở và tạo vẽ mỹ quan khu vực này. Đối với vị trí này thì phải làm kè bằng bê tông cốt
thép, vì vậy đòi hỏi kinh phí rất lớn (khoảng 150 triệu đồng/mét dài). Phòng sẽ tiếp
tục đề nghị về Trung ương hỗ trợ kinh phí đầu tư.
2.5. Cử tri ấp 10 xã Trinh Phú đề nghị đê bao tuyến từ bến phà cũ đến Chùa Bến
Đổi ấp 10; cử tri ấp 1 đề nghị làm đê bao chống tràn đoạn Trường Tiểu học Trinh
Phú 2, có 32 hộ dân sinh sống và các em học sinh đi học, nước ngập gây ảnh hưởng
đến đời sống và sinh hoạt của người dân, các đoạn sạt lở ấp 1 ngành chức năng có
khảo khảo sát và gia cố nhưng chỉ làm tạm, cụ thể như như đoạn (Quan nhỏ và cô Tư
Sóc) người dân phải gia cố thêm, đề nghị hoàn chỉnh để bà con an tâm sản xuất.
Trả lời:
- Đối với đoạn bến phà cũ đến Chùa Bến Đổi ấp 10 và đoạn Trưởng Tiểu học
Trinh Phú 2, đề nghị UBND xã Trinh Phú tổ chức họp dân để thống nhất phương án
làm bờ bao hay làm đường kết hợp ngăn triều cường và đề xuất về huyện để đưa vào
kế hoạch đầu tư. Tuy nhiên, đến nay UBND xã chưa tổ chức họp dân lấy ý kiến thống
nhất để bổ sung vào kế hoạch đầu tư.
- Đối với sạt lở được xử lý tạm bằng cừ dừa và cừ tràm để đảm bảo ngăn giữ
nước bảo vệ sản xuất và đi lại của bà con. Về lâu dài các đoạn sạt lở này phải được di
dời vào phía trong mới đảm bảo.
3. Về nước sinh hoạt nông thôn
3.1. Xã Phong Nẫm:
Cử tri xã Phong Nẫm kiến nghị các ngành chức năng và ngành cấp nước sớm
khảo sát kéo ống để cấp nước cho bà con sử dụng đoạn ông Nguyễn Văn Chương.
Kết quả: Hiện tại người dân trên địa bàn xã đã có Công ty cổ phần cấp nước
một thành viên Sóc Trăng cấp nước cho khoảng 1.242 hộ/ tổng số hộ toàn xã là 1.312
hộ. Việc cử tri xã Phong Nẫm kiến nghị khảo sát mở rộng mạng cấp nước cho số hộ
còn lại không thuộc chức năng quản lý và điều hành của Trung tâm Nước sạch và
VSMTNT Sóc Trăng. Do đó, kiến nghị đầu tư mở rộng mạng cấp nước của cử tri
thuộc thẩm quyền đề nghị của UBND xã đến Công ty nói trên.
3.2. Thị trấn An Lạc Thôn:
Cử tri phản ánh việc Trạm cấp nước An Lạc Thôn cấp nước bị ô nhiễm gây ảnh
hưởng đến sức khỏe của người dân khi sử dụng, đề nghị ngành chức năng xem xét.
Kết quả: Lúc người dân phản ánh là do sự cố vỡ ống làm cho nước có cặn. Sau
sự cố 01 ngày, Trạm đã khắc phục và vận hành cấp nước đảm bảo chất lượng nước
sinh hoạt cho người dân trên địa bàn.
3.3. Xã Xuân Hòa
Cử tri đề nghị mở rộng tuyến ống đối với 03 ấp; Cứ Mạnh, Hòa Lợi, Hòa Quới.
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Kết quả:
- Đối với ấp Cứ Mạnh hiện tại đã thi công được 1km tuyến ông, có 01 hộ không
đồng ý cho kéo ống nước qua phần đất của gia đình.
- Ấp Hòa Lợi 01 hộ không cho kéo đấu nối từ đầu tuyến ống ấp Hòa Lợi đấu
nối với tuyến ống với ấp Phèn Đen, thị trấn An Lạc Thôn.
- Ấp Hòa Quới sẽ tiếp tục thực hiện vào đầu năm 2022.
Những hộ bị vướng Trung tâm Nước sạch và VSMTNT đã có phối hợp với
UBND xã vận động. Nhưng các hộ chưa đồng ý.
3.4. Xã Nhơn Mỹ:
- Cử tri đề nghị xây dựng trạm cấp nước tập trung ở ấp Mỹ Phước
Kết quả:
Hiện tại Ấp Mỹ Phước được đầu tư xây dựng 01 trạm cấp nước tập trung với
công suất 480 m3/ngày đêm doTrung tâm Nước sạch và VSMTNT Sóc Trăng quản lý
và vận hành cấp nước cho các hộ dân trên địa bàn.
- Việc người dân phải chi trả chi phí về các phụ kiện khi lắp đặt đồng hồ nước
trên dưới 1 triệu đồng trên hộ dân.
Kết quả:
Trung tâm Nước sạch đã trả lời, giải thích: Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công
lập trực thuộc sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng, do đó khi
người dân kết nối đồng hồ nước phải chi trả chi phí lắp đồng hồ nước, giá chi phí lắp
đặt đồng hồ bao gồm phụ kiện vật tư tùy thuộc vào cấp ống dẫn nước chính đi qua hộ
dân và chi phí vật tư phụ kiện có thể lên xuống còn tùy thuộc vào công ty cung cấp
vật tư thiết bị cho Trung tâm Mức giá dao động có thể trên dưới 1 triệu đồng trên hộ
dân lắp đặt, chi phí trên Trung tâm Nước thực hiện theo Nghị định số 117/2007/NĐCP, ngày 11/7/2007 của chính phủ về việc sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch.
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện các ý kiến, kiến nghị của Tổ đại biểu
HĐND huyện và cử tri trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn gửi đến kỳ
họp thứ 2, Hội đồng nhân dân huyện Kế Sách khóa XII.
Nơi nhận:
- VP.HĐND và UBND huyện;
- Lưu: PNN.
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