
HỘI ĐỒNG NHÂN pÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN PHỦ QUỎC Độc lập - Tự do - Hạnh phức

Số: c? ^ /TB-HĐND Phú Quốc, ngàyot^thảng 11 năm 20ỉ9

THỒNG BÁO
Kết luận của Thường trực HĐND huyện về kết quả khảo sát

một số nội dung kỉến nghị qua các kỳ tiếp xúc cử trỉ
của đại biểu HĐND huyện khóa X

Trên cơ sở Báo cáo ngày 26/11/2019 của Đoàn khảo sát, yề kết quả khảo
sát một số nội dung được cử tri quan tâm kiến nghị qua các kỳ tiếp xúc cử ừi của
đại biểu ITOND huyện khóa X. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện thống
nhất và kết luận như sau

1. NHẬN XÉT CHUNG
1. về lĩnh vực quản lý nhà nước
ỉ. 1. Phần đất của trường Tiểu học Dương Tơ 2, có 01 hộ dân lấn chiếm,

xây dựng trải phép đã hơn 03 năm nay nhtmg chưa xử lỷ dứt điểm (trong khu tái
định cư Suối Lởn):

Với các văn bản ghi nhận, ữả lời cũng như ý kiến chỉ đạo của ƯBND
huyện để xử lý vụ việc qua ý kiến phản ánh của cử tri, qua khảo sát tìiực tế đến
nay vụ việc vẫn chưa được xử lý dứt điểm, giữ nguyên hiện trạng như ý kiến
phản ánh của cử tri như ban đầu.

L2. Dự án Bãi Dài resort của Công ty cổ phần Starbay Việt Nam tại Khu
du lịch Bãi Dài, xã Gành Dầu, cử tri phản ảnh trong khu vực dự án đã khai phá
khoảng lOồha đất rừng và khai thác rất nhiều nỷ go:

Việc khai ứiác gỗ ứieo phản ánh của cử trí trong khu vực dự án đã khai
phá khoảng lOOha đất rừng và khai ứiác rất nhiều gỗ là có nhưng đã được các
cơ quan ữiẩm quyền cho chủ trương, hiện chưa phát hiện vi phạm.

13, Đề án "Bảo tồn các nguồn gen động, thực vật phục vụ phát triển kinh
tế - xã hội tỉnh Kiên Giang thực hiện từ năm 2014 đến năm 2020 thuộc âp Xóm
Mới, xã Bãi Thơm", cử tri phản ảnh tại dự án Trung tâm giống nông nghiệp
chất lượng cao tại Phủ Quốc của Công ty cổ phần Nông trạỉ sinh thái (Vườn
ươm), ấp Xóm Mới, xã Bãi Thơm (Đã phân đất thành nhiều lô nhỏ giao cho cá
nhân sàn xuất, trên diện tích khoảng 20ha đất vùng đệm do nhà nước quản lỷ):

Việc ứiực hiện đề án được Vườn Quốc gia Phú Quốc phối họp với Công
ty Cổ phần kiến trúc cảnh quan triển khai ứiực hiện theo tinh thần chủ trương,
chấp thuận của các cấp thẩm quyền; chưa phát hiện tình trạng phân ứiành nhiều
lô nhỏ giao cho cá nhân sản xuất.



2. về điện lưới
2.1. Đường Đồng Tranh, ấp Bãi Vòng, xã Hàm Ninh: Hiện trạng đường

dây điện dọc ứieo tuyến đường do ngưòd dân tự kéo có đoạn dây đã bị thòng gần
chạm đất, không đảm bảo an toàn. Trụ điện ngay ngã ba đường Đồng Tranh và
đường xuống Cảng Vova, hiện gắn nhiều đồng hồ điện lại sát mặt đường, khi
trời mưa nước ngập.

Qua khảo sát ứiực tế hiện trạng đường dây điện khu vực này hiện hữu như
ý kiến phản ánh của cử trí.

2.2. Qua khảo sát thực tế hiện trạng được cử tri quan tâm, phản ảnh ìà
đúng đối với các vụ việc

- Đường Cách Mạng Thảng Tám, khu phố 10, thị trấn Dương Đông: Có
nhiều trụ điện hiện hữu trùng với hệ thống mương thoát nước, nên làm cản trở
dòng chảy khi có mưa; đồng hồ mắc nhiều ừên một số trụ điện dọc theo tuyến
đưòfng; một vài trụ có đồng hồ mắc gần mặt đất; trụ điện tại tổ 15, khu phố 10 bị
nghiêng.

- Khu vực tổ 8, ấp Câỵ Thông Ngoài, xã Cửa Dương: Một số trụ điện hiện
mắc nhiều đồng hồ điện gần mặt đường, khu vực trên bị ngập nhiều mỗi khi
mưa xuống đặc biệt là ữong đợt ngập cục bộ vừa qua nước ngập sâu làm nhiều
đồng hồ điện ngập hoàn toàn phải cúp điện để đảm bảo an toàn.

2.3 Tổ 8, ấp Cây Thông Ngoài, xã Cửa Dương: Hiện ừạng đường dây
điện khu vực phía sau tiểu đoàn D860 các hộ dân tự kéo điện, mắc dây điện lên
hàng rào kẽm gai của tiểu đoàn, không đảm bảo an toàn lưới điện như ý kiến
phản ánh của cử ưi.

11. KIẾN NGHỊ
Qua kết quả khảo sát, trong thời gian tới nhằm đảm bảo việc giải quyết

dứt điểm đối với một số ý kiến, kiến nghị cử tri như trên, Thường ừực HĐND
huyện kiến nghị một số nội dung sau

1. Đối vóí Sở Công thương và Công ty Điện lực Kiên Giang
+ Sớm bố trí vốn để triển khai phương án đầu tư chương trình phát triển

lưới điện xóa lõm các khu vực của huyện Phú Quôc theo Quyêt định sô
2052/QĐ-PCKG ngày 08/11/2019 của Công ty Điện lực Kiên Giang.

+ Sớm thực hiện theo ghi nhận tại Báo cáo số 352/BC-ƯBNp ngày
04/11/2019 của ƯBND tỉnh Kiên Giang, về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến
nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ Mười ba HĐND tĩnh khóa IX. về nội
dung có biện pháp xử lý đối với: Các trụ điện nằm chắn ngay trên cống ứioát
nước ứiuộc tuyến đường Cách Mạng Th^g Tám; một số điện kế lắp đặt thấp
không đảm bảo an toàn; dựng thêm một số trụ điện đến cuối đường Trần Phú.



2. Đối với ƯBND huyện
Tiếp tục chỉ đạo giải quyết dứt điểm việc 01 hộ dân lấn chiếm, xây dựng

ừái phép đã hơn 03 năm nay (trong khu tái định cư Suối Lớn), không để kéo dài
vụ việc, nhằm đảm bảo cho việc quản lý, giảng dạy của nhà trường cũng như an
toàn cho các cháu học sinh.

3. Đối với UBND xã Hàm Ninh
Phối hợp cùng Điện lực Phú Quốc khảo sát, lập khái toán dự trù kinh phí

để hạ tìiế điện và di dời trụ điện;
Tổ chức họp dân để thông tin cụ thể về dự trù kinh phí và vận động dân

quyên góp kinh phí để điện lực hỗ ứợ ứiực hiện (khi đã có bản khái toán dự trù
kinh phí).

4. Đối với UBND xã Cửa Dương
Gặp gỡ từng hộ dân có kéo đưòng điện, vận động để tự đến Chi nhánh

Điện lực Phú Quốc đăng ký hỗ trợ tháo dỡ, đông tìiời kéo đường dây điện lại
cho đảm bảo yêu cầu lưới điện, ữánh rủi ro cho dân. Trưòng hợp người dân
không tự giác ứiực hiện càn có giải pháp hữu hiệu để xử lý triệt để, không để
xảy ra rũi ro do điện không an toàn.

, Trên đây là thông báo kết luận về kết quả khảo sát một số nội dung được
cử m quan tâm kiến nghị qua các kỳ tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện
-khóa X./.

Noi nhện:
-HĐNDtỉiứi;
-ƯBNDtìiứi;
- Sở Công Thương;
- Công ty Điện lực Kiên Giang;
- Ông Trần Vãn Mứng -ƯVTT HĐND tinh;
- Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- ƯBND huyện;
- UBMTTQVN huyện và các đoàn thể;
- Các Ban HĐND huyện;
- Thành viên Đoàn khảo sát
(ứieo Kế hoạch sổ 36/KH-HĐND
ngày 19/9/2019 của TT HĐND huyện);
- HĐNĐ, UBND: xã Hàm Ninh, Dương Tơ,

Cửa Dương và thị trấn Dương Đông;
-LĐVP, BBT,đ/cNgọc;
- Lưu: VT, vangoc.

TM. THƯỜNG TRựC HĐND
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Kỉnh



HĐND HUYỘÍ PHÚ QUỐC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐOẢN KHẢO SÁT Độc lập - Tự do - Hạnh phức

BC-ĐKS Phú Quốc, ngày 26 tháng 11 năm 2019

BÁO CÁO
Kết quả khảo sát một số nộỉ dung được cử trỉ quan tâm kỉến nghị

qua các kỳ tiếp xúc cử trỉ của đạỉ biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa X

Thực hiện Kế hoạch số 36/KH-HĐND ngày 19 ứiáng 9 năm 2019 của
Thưcmg trực Hội đồng nhân dân huyện, khảo sát một số nội dung được cử tri
quan tâm kiến nghị qua các kỳ tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân
huyện khóa X.

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã tiến hành khảo sát trực tiếp và
kết quả như sau

1. về lĩnh vực quản lý Nhà nước
1.1. Phần đất của trường Tiểu học Dương Tơ 2, cỏ 01 hộ dân lấn chỉếm,

xây dựng trái phép đã hơn 03 năm nay nhưng chưa xử ỉỷ dứt đỉểm (trong khu tái
định cư Suối Lớn)

Nội dung ý kiến này đã được ứiưcmg trực HĐND huyện tổng hợp tại báo
cáo số 05/BC-HĐND ngày 27 ứiáng 2 năm 2019 sau đợt tiếp xúc cử tri sau Kỳ
họp HĐND huyện thứ Mười hai (kỳ họp thường lệ cuối năm 2018) và được
ƯBND huyện ghi nhận, trả lời tại báo cáo số 214/BC-ƯBND ngày 07/5/2019:
"về kiến nghị trên, ƯBND huyện đã trình UBND tỉnh ra quyết định, khi có kết
quả, ƯBND huyện sẽ tiến hành các bước xử lý theo quy định". Đồng tìiời ngày
21 tìiáng 6 năm 2019, Văn phòng HĐND và ƯBND huyện đã có Công văn số
1912A^-KT, ứiông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch ƯBND huyện: Giao UBND
xã Dương Tơ chủ trì, phối họp với phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng
Quản lý đô thị, Đội Kiểm tra trật tự đô ửiị và các ngành chức năng có liên quan
tiếp tục xử lý theo quy định.

Với các văn bản ghi nhận, ừả lời cũng như ý kiến chỉ đạo của UBND
huyện để xử lý vụ việc qua ý kiến phản ánh của cử ữi, qua khảo sát tìiực tế của
Đoàn khảo sát, nhận thấy đến nay vụ việc vẫn chưa được xử lý dứt điểm, giữ
nguyên hiện trạng như ý kiến phản ánh của cử tri như ban đầu.

Đoàn khảo sát kiến nghị Thường trực Hội đồng nhân dân huyện yêu cầu
ƯBND huyện tiếp tục chỉ đạo giải quyết dứt điểm nội dung ừên, không để kéo
dài vụ việc, nhằm đảm bảo cho việc quản lý, giảng dạy của nhà trường cũng như
an toàn cho các cháu học sinh.



L2. Dự án Bãi Dài resort của Công ty cổ phần Starbay Việt Nam tại Khu
du lịch Bãi Dài, xã Gành Dầu, cử tri phản ảnh trong khu vực dự án đã khai phả
khoảng lOOha đất rừng và khai thác rất nhiều gỗ.

Qua khảo sát thực tế và ữên cơ sở hồ sơ dự án được đơn vị cung cấp nhận
thấy: Dự án Bãi Dài resort của Công ty cổ phần Starbay Việt Nam tại Khu du
lịch Bãi Dài, xã Gành Dầu được ƯBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư số
56104000005 ngày 24/3/2008, thời hạn thực hiện dự án 50 năm, tiến độ thực
hiện dự án làm 5 giai đoạn từ 2010 đến 2020 và Ban Quản lý Khu kinh tế Phú
Quốc cấp Giấy chứng đăng ký đầu tư có mã số dự án: 0400802548 ngày
28/1/2019 (chứng nhận thay đổi lần thứ 5);

Ngày 19/7/2007 ƯBND tỉnh ban hành Quyết định số 1330/QĐ-UBND, về
việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Khu du lịch sinh ứiái Bãi dài,
xã Gàiứi Dầu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang tỷ lệ 1/2000 (diện tích quy
hoạch xây dựng 500,18ha);

Ngày 28/7/2009 ƯBND tỉnh ban hành Quyết định số 1796/QĐ-UBND thu
hồi đất Vườn quốc gia Phú Quốc tại ấp Gành Dầu, xã Gành Dầu giao cho Ban
Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc quản lý, để thực hiện chức năng, nhiệm
vụ giao đất, cho tìiuê đất (thu hồi 5.232.993,95in^);

Ngày 29/10/2014 Sở NN&PTNT tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số
586/QĐ-SNNPTTSÍT, về việc phê duyệt kiểm kê hiện ừạng rừng và đất lâm
nghiệp tại khoảnh 10, tiểu khu 60, Vườn Quốc gia Phú Quốc do Cty TNHH
MTV StarBay Việt Nam làm chủ đầu tư;

Ngày 12/12/2014 Vườn Quốc gia Phú Quốc giao đất cho Ban Quản lý đầu
tư phát triển đảo Phú Quốc để thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo ứiẩm quyền
tại Biên bản số 50/BBGĐ-VQG;

Ngày 16/5/2019 Vườn Quốc gia Phú Quốc có Tờ trình trình Sở Nông
nghiệp và PTNT, Chi Cục Kiểm Lâm Kiên Giang, về việc xin cấp phép tận dụng
gỗ dự án khu Bãi dài Resort khu du lịch sinh thái Bãi dài do Cty CP Stabay Việt
nam làm chủ đầu tư tại xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (khối
lượng gỗ 1.025,857m^);

Ngày 8/7/2019 Sở Nông Nghiệp và PTNT ban hành Quyết định số
624/QĐ-SNNPTNT, về việc phê duyệt và cấp phép khai tìiác tận dụng gỗ thực
hiện dự án khu Bãi dài Resort, thuộc khu du lịch sinh ứiái Bãi Dài, xã Gành
Dầu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (diện tích khai thác tận dụng 103,8ha
bao gồm rừng lá rộng ứiưcmg xanh phục hồi 22,3ha; rừng lá rộng thường xanh
nghèo 53,8ha; rừng ngập phèn nghèo 16,3ha; khối lượng gỗ tận dụng
1.025,857m3);

Ngày 16/7/2019 Vườn Quốc gia Phú Quốc, Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia
Phú Quốc, Hạt Kiểm lâm huyện Phú Quốc, UBND xã Gành Dầu bàn giao tận
dụng gỗ phạm vi giải phóng mặt bằng dự án khu Bãi Dài Resort, thuộc khu du
lịch sinh thái Bãi Dài, xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho Cty



CP Stabay Việt Nam làm chủ đầu tư tại biên bản số 45A/BB-VQG (khối lượng
gỗ tận dụng được bàn giao 1.025,857m^ ưong phạm vi giải phóng mặt bằng
103,8ha);

Như vậy việc khai thác gỗ theo phản ánh của cử tri trong khu vực dự án
đã khai phá khoảng lOOha đất rừng và khai ứiác rất nhiều gỗ là có nhưng đã
được các cơ quan thẩm quyền cho chủ trương, hiện chưa phát hiện vi phạm.

1.3. Đe ản "Bảo tồn các nguồn gen động, thực vật phục vụ phát trỉển kinh
tế - xã hội tình Kiên Giang thực hiện từ năm 2014 đến năm 2020 thuộc ấp Xóm
Mới, xã Bãi Thơm cừ tri phản ảnh tại dự án Trung tâm giong nông nghiệp
chất lượng cao tại Phủ Quốc của Công ty cổ phần Nông ừ'ại sinh thái (Vườn
ươm), ấp Xổm Mới, xã Bãi Thơm (đã phân đất thành nhiều ỉô nhỏ giao cho cá
nhân sản xuất, trên diện tích khoảng 20ha đất vùng đệm do nhà nưởc quản lý),

Qua khảo sát thực tế và trên cơ sở hồ sơ được đơn vị cung cấp nhận thấy:
Ngày 25/4/2014 ƯBND tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 931/QĐ-

ƯBND V/v phê duyệt đề án " Bảo bảo tồn các nguồn gen động, ứiực vật phục vụ
phát ưiển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang ứiực hiện từ năm 2014 đến năm
2020", tổng số lượng có nhu cầu bảo tồn là 83 nguồn gen, trong đó thực hiện từ
năm 2014 đến năm 2020 là 61 nguồn gen.

Ngày 7/12/2017 Bộ khoa học công nghệ ban hành Quyết định số
3468/QĐ-BKHCN về việc công nhận ứiành viên mạng lưới quỹ gen (có 6 ứiành
viên trong đó có Vườn Quốc Gia PQ Tỉnh Kiên Giang và Ban quản lý khu bảo
tồn biển PQ Tỉnh Kiên Giang). Đồng ứiời ngày 19/3/2018 Sở khoa học công
nghệ triển khai quyết định số 3468 cho Vườn Quốc Gia PQ Tỉnh Kiên Giang.

Ngày 3/5/2018 Vườn Quốc Gia PQ có báo cáo số 55A^QG-KHHTQT về
việc triển khai mô hình nghiên cứu, ứng dụng khoa học và bảo tồn ứong lĩnh
vực lâm nghiệp huyện Phú Quốc theo Quyết định số 931/QĐ-ƯBND ngày
25/4/2014 của ƯBND Tỉnh Kiên Giang. Với nội dung: Vưcm Quốc gia Phú
Quốc phối hợp với Công ty cổ phần kiến trúc cảnh quan trong lĩnh vực sưu tầm
và phát triển các giống cây đặc hữu, quý hiếm Phú Quốc; Xây dựng Vườn sưu
tập thực vật trong việc ứng dụng nghiên cứu khoa học, bảo tồn nguồn gen ứiực
vật rừng của Vườn Quốc gia. Thời gian thực hiện năm 2018-2021; diện tích là
lOha tại ấp Xóm Mới, xã Bãi Thơm, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang ( giây
CNQSDD số BY 669522, cấp ngày 22/4/2015 và giấy CNQSDĐ số BY 669513,
cấp ngày 22/4/2015 do được ƯBND tỉnh cấp).

Ngày 30 tháng 7 năm 2018 Vưòfĩi Quốc gia Phú Quốc có trình số 72/TTr-
VQG trình UBND huyện Phú Quốc về việc triển khai xây dựng chương trình
bảo tồn nguồn gen thực vật đặc hữu, quý hiếm và các giống cây nông - lâm
nghiệp. Với nội dung ứiực hiện: Đề nghị cho Vưcm Quốc gia Phú Quốc triển
khai tìiực hiện chương ưình bảo tồn nguồn gen và đa dạng sinh học trên diện
tích đất 20ha ứieo giấy CNQSDD số BY 669522, cấp ngày 22/4/2015 và giấỵ
CNQSDĐ số BY 669513, cấp ngày 22/4/2015 do được ƯBND tỉnh cấp. Cụ thể



là Bảo tồn nguồn gen thực vật đặc hữu, quý hiếm; sưu tầm, nhân giống và nuôi
cấy mô các giống cây lâm nghiệp phục vụ cho trồng rừng, ứng dụng nghiên cứu
khoa học và bảo tồn đa dạng sinh học; giống cây nông nghiệp hỗ ữợ cho nông
dân sản xuất, ứng dụng, chống hạn và chống sâu bệnh. Đồng ứiời có xây dựng
các công trình tạm, nhà tiền chế, gồm: Nhà bảo quản vật tư, diện tích khoảng
lOOm^; Nhà công nhân, diện tích khoảng 150m^; Nhà nuôi cấy mô, diện tích
khoảng SOOm^. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 1 đến năm 2020; giai đoạn 2 đến
năm 2028 (10 năm).

Qua xem xét nội dung Tờ trình của Vưòm Quốc gia Phú Quốc, ngày
07/8/2018 tại Công văn số 470/UBND-KT, ƯBND huyện Phú Quốc có ý kiến
thống nhất cho Vườn Quốc gia Phú Quốc triển khai xây dựng mô hình bảồ tồn
nguồn gen ữên diện tích đất đã được ƯBND tỉnh cấp giấy CNQSĐĐ diện tích
20ha theo giấy CNQSDĐ số BY 669522, cấp ngày 22/4/2015 và giấy CNQSDĐ
số BY 669513, cấp ngày 22/4/2015 và yêu cầu trong quá trình ứiực hiện Vườn
Quốc gia Phú Quốc phảỉ đảih bảo đúng yêu cầu, mục đích đề ra. Không được
xây dựng các công trình kiên cố, đảm bảo vệ sinh môi trường; xây dựng mô hình
không ảnh hưỏng đến đòi sống, sản cuất của nhân dân ữong khu vực. Chấp hành
các quy định trong công tác bảo tồn và ứng dụng khoa học công nghệ theo quy
định của pháp luật.

Như vậỳ, việc thực hiện đề án " Bảo bảo tồn các nguồn gen độhg, thực vật
phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang thực hiện tìr năm 2014 đến
năm 2020" tại ấp Xóm Mới, xã Bãi Thơm được Vườn Quốc gia Phú Quốc phối
họp với Công ty cổ phần kiến trúc cảnh quan triển khai ứiực hiện theo tinh thần
chủ trương, chấp thuận của các cấp ứiẩm quyền; chưa phát hiện tình trạng phân
thành nhiều lô nhỏ giao cho cá nhân sản xuất.

2. về điện lưói
2.1 Đường Đồng Tranh, ấp Bãi Vòng, xã Hàm Ninh: Đường dây điện dọc

theo tuyến đường do người dân tự kéo có đoạn dây đã bị ứiòng gần chạm đất,
không đảm bảo an toàn. Trụ điện ngay ngã ba đường Đồng Tranli và đưòmg
xuống Cảng Vova, hiện gắn nhiều đồng hồ điện lại sát mặt đường, khi trời mưa
nước ngập.

Qua khảo sát ứiực tế hiện trạng đường dây điện khu vực này hiện hữu như
ý kiến phản ánh của cử tri. Trưởng Đoàn Khảo sát đã chỉ đạo địa phương phối
hợp cùng Điện lực Phú Quốc khảo sát, lập khái toán dự trù kinh phí để hạ tìiế
điện và đi dời trụ điện; ƯBND xã tổ chức họp dân để tìiông tin cụ thể về dự ừù
kinh phí và vận động dân quyên góp kinh phí để điện lực hỗ trợ thực hiện.

2.2 Đối với các nội dung
- Đường Cách Mạng Thảng Tám, khu phổ 10, thị ừ'ấn Dương Đông: cỏ

nhiều trụ điện hiện hữu trùng với hệ ứiống mương ửioát nước, nên làm cản trở
dòng chảy khi có mưa; đồng hồ mắc nhiều trên một số trụ điện dọc theo tuyến



đường; một vài trụ có đồng hồ mắc gần mặt đất; trụ điện tại tổ 15, khu phố 10 bị
nghiêng.

- Khu vực tổ 8, ấp Cây Thông Ngoài, xã Cửa Dương: Một số trụ điện hiện
mắc nhiều đồng hồ điện gần mặt đường, khu vực trên bị ngập nhiều mỗi khi
mưa xuống đặc biệt là trong đợt ngập cục bộ vừa qua nước ngập sâu làm nhiều
đồng hồ điện ngập hoàn toàn phải cúp điện để đảm bảo an toàn.

Qua khảo sát ứiực tế hiện trạng đối với các vụ việc được cử tri quan tâm,
phản ánh tại đưòng Cách Mạng Tháng Tám, khu phố 10, thị trấn Dương Đông
và khu vực tổ 8, ấp Cây Thông Ngoài, xã Cửa Dương như nêu trên là đúng.
Đoàn Khảo sát kiến nghị Thường trực Hội đồng nhân dân kiến nghị Sở Công
thưofng và Công ty Điện lực Kiên Giang xem xét:

+ Sớm bố trí vốn để triển khai phương án đàu tư chương trình phát triển
lưới điện xóa lõm các khu vực của huyện Phú Quốc theo Quyết định số
2052/QĐ-PCKG ngày 08/11/2019 của Công ty Điện lực Kiên Giang.

+ Sớm thực hiện theo ghi nhận tại Báo cáo số 352/BC-ƯBNp ngày
04/11/2019 của ƯBND tỉnh Kiên Giang, về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến
nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ Mười ba HĐND tỉnh khóa IX. về nội
dung có biện pháp xử lý đối với: Các trụ điện nằm chắn ngay ừên cống ứioát
nước ữiuộc tuyến đường Cách Mạng Tháng Tám; một số điện kế lắp đặt thấp
không đảm bảo an toàn; dựng ứiêm một số trụ điện đến cuối đường Trần Phú.

2.3 Khu vực tổ 8, ấp Cây Thông Ngoài, xã Cửa Dương:
Khu vực phía sau tiểu đoàn D860 các hộ dân tự kéo điện, mắc dây điện

lên hàng rào kẽm gai của tiểu đoàn, không đảm bảo an toàn lưới điện
Qua khảo sát ứiực tế hiện trạng đường dây điện khu vực này hiện hữu như

ý kiến phản ánh của cử tri. Trưởng Đoàn Khảo sát đã chỉ đạo chính quyền địa
phương gặp gỡ từng hộ dân có kéo đường điện, vận động để tự đến Chi nhánh
điện lực huyện đăng ký hỗ trợ tháo dỡ đồng ứiời kéo đường dây điện lại cho
đảm bảo yêu cầu lưới điện, tránh rũi ro cho dân. Trưòng hợp người dân không tự
giác ứiực hiện cần có giải pháp hữu hiệu để xử lý triệt để, không để xảy ra rũi ro
do điện không an toàn.

Trên đây là báo cáo kết quả khảo sát, Đoàn Khảo sát báo cáo Thường trực
HĐND huyện xem xét./.
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- Thành viên Đoàn Khảo sát (theo Kế
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