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BÁO CÁO 

Giải trình ý kiến chất vấn của Đại biểu HĐND 

tại Kỳ họp lần thứ Tư HĐND xã, khóa V nhiệm kỳ 2021-2026 

 

Thực hiện Công văn số 09/HĐND-VP ngày 15/8/2022 của HĐND xã về 

việc giải trình ý kiến chất vấn của Đại biểu HĐND tại kỳ họp thứ Tư HĐND xã 

khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Nay, UBND xã báo cáo giải trình các ý kiến chất vấn của Đại biểu HĐND 

tại kỳ họp thứ Tư HĐND xã khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:  

1. Ý kiến của Ông Nguyễn Hồ Minh Phương, Đại biểu HĐND ấp 

Phước Nghĩa: 

Hiện nay, các dây điện thuộc hệ thống điện chiếu sáng và Cáp Quang dọc 

tuyến đường Hương lộ 14 và 1 số tuyến đường giao thông nông thôn trên địa 

bàn xã, có đoạn bị đứt rất nguy cho Người dân khi tham gia giao thông. Đề nghị 

UBND xã kiến nghị với các cơ quan có liên quan khắc phục, xử lý các vấn đề 

nêu trên nhằm đảm bảo an toàn cho Người dân trong quá trình gia giao thông. 

Trả lời: 

UBND xã Tam Phước đã tiến hành khảo sát thực tế theo kiến nghị của đại 

biểu HĐND xã nêu trên, qua khảo sát nhận thấy những kiến nghị nêu trên là 

đúng, hiện các tuyến cáp viễn thông, cáp quang… đang mắc nhờ chằn chịt trên 

các trụ điện của Điện lực dọc tuyến đường Hương lộ 14, Tỉnh lộ 44 và các tuyến 

đường giao thông trên địa bàn xã làm mất mỹ quan đô thị, chưa bảo đảm an toàn 

cho người, phương tiện tham gia giao thông. 

Nhằm khắc phục tình trạng các tuyến Cáp viễn thông và Cáp Quang dọc 

tuyến đường Hương lộ 14 và 1 số tuyến đường giao thông nông thôn trên địa 

bàn xã có đoạn bị đứt rất nguy cho Người dân khi tham gia giao thông. Vừa qua, 

UBND xã đã có Công văn số 2070/UBND-VP ngày 27 tháng 9 năm 2022 về 

việc đề nghị khảo sát, xử lý bó gọn cáp viễn thông trên trụ điện dọc Tỉnh lộ 44B, 

Hương lộ 14 và các tuyến đường trên địa bàn xã Tam Phước. Đồng thời, địa 

phương cũng đã rà soát và lập danh sách các tuyến đường cần sắp xếp, chỉnh 

trang, làm gọn hệ thống treo viễn thông, cáp truyền hình trên địa bàn xã Tam 

Phước đề nghị Phòng Kinh tế và Hạ tầng Phòng Văn hóa – Thông tin huyện và 

Điên lực Long Điền cùng các ngành chức năng huyện khảo sát, xử lý tại Công 

văn số 2071/UBND-VP ngày 27 tháng 9 năm 2022. Đến nay, đã bó cáp viễn 

thông tuyến đường số 18 ấp Phước Lăng và tuyến đường số 12 ấp phước Nghĩa. 
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2. Ý kiến của Ông Trần Thanh Dương, Đại biểu HĐND ấp Phước 

Nghĩa: 

Tuyến đường số 11 ấp Phước Nghĩa, đoạn từ nhà Ông Nguyễn Văn Trà 

đến nghĩa trang Kim Tơ đã được Nhà nước quan tâm đầu tư, nâng cấp. Tuy 

nhiên, hiện chưa có lắp đặt hệ thống lưới điện trên tuyến đường này. Đề nghị 

UBND xã kiến nghị UBND huyện xem xét lắp đặt hệ thống điện trên tuyến 

đường nêu trên nhằm phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho các hộ dân khu vực.  

Trả lời: 

Tuyến điện từ đất ông Nguyễn Văn Trà đến Nghĩa trang Kim Tơ (đường 

số 11 nối dài) vẫn chưa được đầu tư nhằm phục vụ cho việc sản xuất hoa màu 

cho người dân thuộc khu vực này. Ngày 11/8/2020 UBND xã Tam Phước đã có 

Công văn số 1359/UBND-VP về việc đăng ký danh mục đầu tư hạng mục công 

trình cấp điện cho các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn xã giai đoạn 2021 – 

2025 theo Công văn số 969/KTHT ngày 04/8/2020 của phòng Kinh tế - Hạ tầng 

huyện Long Điền, trong đó, có đề xuất đầu tư tuyến điện từ đất ông Nguyễn Văn 

Trà đến Nghĩa trang Kim Tơ. Ngày 27 tháng 9 năm 2022, UBND xã cũng đã 

tiếp tục có văn bản kiến nghị đề xuất đầu tư tuyến điện từ đất ông Nguyễn Văn 

Trà đến Nghĩa trang Kim Tơ tại Công văn số 2070/UBND-VP. 

Trên đây là Báo cáo của UBND xã Tam Phước về việc giải trình các ý kiến, 

chất vấn của Đại biểu HĐND xã tại kỳ họp lần thứ Tư HĐND xã khóa V, nhiệm 

kỳ 2021-2026./. 

Trân trọng báo cáo! 

 

Nơi nhận:             
- TTr Đảng ủy, HĐND xã (báo cáo); 

- CT UBND xã; 

- UBMTTQVN xã; 

- Đại biểu HĐND xã;  

- Lưu: VT. 

  

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Thanh Hồng 
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