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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHỢ MỚI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 1881 /BC-UBND           Chợ Mới, ngày 20 tháng 11 năm 2019 

BÁO CÁO  

Phản hồi các nội dung phản ánh của dư luận xã hội 

 

 

Căn cứ Báo cáo số 34/BC-MTTQ-BTT ngày 30/10/2019 của Ban Thường 

trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang về tình hình tư tưởng, nguyện vọng 

nhân dân trong tỉnh, tháng 10 năm 2019. Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới báo cáo 

phản hồi như sau: 

1. Nội dung phản ánh: “Có ý kiến phản ánh, một số cơ sở y tế tư nhân tại 

thị trấn Chợ Mới chất lượng khám chữa bệnh, khâu xét nghiệm chuẩn đoán và kết 

luận bệnh án không chính xác, gây hoang mang cho bệnh nhân. Qua đó, đề nghị 

các ngành chức năng kiểm tra về giấy phép hoạt động, văn bằng chứng chỉ hành 

nghề, chất lượng, trang thiết bị y tế… ở các cơ sở hành nghề y tế tư nhân trên địa 

bàn xã, huyện để kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh khi có trường hợp vi phạm nhằm 

phục vụ tốt sức khỏe người dân”. 

Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân luôn được Lãnh đạo UBND huyện 

quan tâm, hằng năm đã chỉ đạo ngành Y tế tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời 

chấn chỉnh, nhắc nhở các cơ sở hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn 

huyện thực hiện công tác khám bệnh, chữa bệnh theo đúng quy định; cũng như xử 

lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

2. Nội dung phản ánh: “Có ý kiến phản ánh, một số tuyến đường trong xã 

An Thạnh Trung hiện nay chưa lắp đặt hệ thống sử dụng nước sạch, qua đó đề 

nghị các ngành chức năng xem xét lắp đặt hệ thống sử dụng nước sạch một số 

tuyến đường còn lại trong xã để người dân có nước sạch sinh hoạt”. 

Việc đầu tư, nâng cấp mở rộng hệ thống nước sạch luôn được ngành Điện 

nước quan tâm thực hiện hằng năm, từ đó góp phần nâng cao khả năng cung cấp 

nước sạch đáp ứng nhu cầu sản xuất, sinh hoạt trong nhân dân. Tuy nhiên, do 

nguồn vốn có hạn nên ưu tiên thực hiện những nơi tập trung khu vực đông dân cư 

trước, những nơi thưa dân cư sẽ thực hiện tiếp theo. 

3. Nội dung phản ánh: “Chưa thành lập được nơi tái định cư cho người 

dân vùng sạt lở xã An Thạnh Trung; người dân mong muốn chính quyền các cấp 

quan tâm hơn nữa việc ổn định chổ ở, đời sống cho người dân được di dời khỏi 

khu vực sạt lở”. 

Thực hiện ý kiến kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh 

Thư tại buổi họp về xử lý sạt lở bờ sông Hậu trên địa bàn ấp An Thị, xã An Thạnh 

Trung (Thông báo số 295 ngày 16/7/2019 của Văn phòng UBND tỉnh). UBND 
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huyện đã chỉ đạo các ngành chuyên môn phối hợp với UBND xã An Thạnh Trung 

tiến hành khảo sát, lấy ý kiến của các hộ dân di dời do sạt lở, lựa chọn địa điểm 

thực hiện đầu tư khu dân cư để bố trí ổn định dân cư. Đến nay đã hoàn chỉnh xong 

hồ sơ thiết kế Khu tái định cư ấp An Thị, xã An Thạnh Trung; với tổng số nền bố 

trí 87 nền, diện tích 13.544m
2
, với tổng kinh phí 18.500 triệu đồng, chia làm 02 

giai đoạn:  

- Giai đoạn 1: triển khai thực hiện bố trí 27 nền (diện tích 01 nền 16x5m); 

- Giai đoạn 2: triển khai thực hiện bố trí 60 nền (diện tích 01 nền 16x5m). 

Mặt khác, đang hoàn thành các thủ tục trình tỉnh xem xét cho chủ trương và 

bố trí nguồn vốn để sớm triển khai thực hiện dự án nhằm ổn định chổ ở, đời sống 

cho người dân được di dời khỏi khu vực sạt lở. 

4. Nội dung phản ánh: “Một số tuyến đường trên địa bàn xã An Thạnh 

Trung chưa được láng nhựa và bê tông hóa, người dân đi lại gặp khó khăn khi trời 

mưa; người dân đề nghị ngành chức năng hỗ trợ kinh phí láng nhựa và bê tông 

các tuyến đường để việc đi lại của người dân được thuận tiện”. 

Hệ thống hạ tầng giao thông, nhất là giao thông nông thôn luôn được Lãnh 

đạo UBND huyện quan tâm đầu tư xây dựng, sửa chữa, gia cố, nâng cấp hàng năm 

để phục vụ tốt nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của nhân dân. Đối với xã An 

Thạnh Trung, qua đánh giá hiện nay tiêu chí 2 về Giao thông trong Chương trình 

MTQG xây dựng nông thôn mới xã đã đạt theo quy định.  

Hiện nay nguồn kinh phí hạn h p, hơn nữa do tập trung thực hiện các tiêu 

chí, chỉ tiêu nông thôn mới về giao thông đối với các xã chưa đạt theo lộ trình. Do 

đó để đảm bảo việc lưu thông hàng hóa và đi lại của người dân được thuận lợi, 

UBND huyện sẽ chỉ đạo UBND xã An Thạnh Trung tập trung vận động các nguồn 

lực, xã hội hóa để thực hiện bê tông, láng nhựa các tuyến còn lại trên địa bàn xã. 

5. Nội dung phản ánh: “Việc khai thác cát trái phép trên địa bàn xã Long 

Điền A, Mỹ Hiệp còn diễn ra; tình trạng lấy lớp đất mặt làm nguyên liệu sản xuất 

gạch, ngói trên địa bàn xã Mỹ Hội Đông vẫn còn. Đề nghị ngành chức năng khảo 

sát, nắm thông tin để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm”. 

* Việc khai thác cát trái phép trên địa bàn xã Long Điền A, Mỹ Hiệp 

Từ đầu năm đến nay, Đoàn kiểm tra liên ngành huyện trong lĩnh vực khoáng 

sản đã tổ chức 12 đợt kiểm tra đột xuất hoạt động khai thác khoáng sản cát sông 

trái phép trên địa bàn huyện. Kết quả đã phát hiện 05 trường hợp vi phạm và ban 

hành quyết định xử phạt 16 đối tượng, với tổng số tiền là 259 triệu đồng. Ngoài ra, 

lực lượng Công an huyện đã kiểm tra và phát hiện 08 trường hợp vi phạm vàban 

hành 14 quyết định xử phạt, với tổng số tiền là 84,9 triệu đồng. 
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Mặt khác, để xử lý điểm nóng khai thác khoáng sản cát sông trái phép tại xã 

Mỹ Hiệp, UBND huyện đã chỉ đạo ngành chuyên môn xây dựng kế hoạch phối hợp 

với UBND xã Mỹ Hiệp thực hiện điểm giám sát trên bờ để kiểm tra hoạt động khai 

thác cát sông trái phép, thời gian thực hiện từ ngày 07/3/2019 đến ngày 07/4/2019; 

đồng thời chỉ đạo UBND các xã - thị trấn tăng cường công tác kiểm tra xử lý nghiêm 

các trường hợp vi phạm khai thác cát sông trái phép; riêng đối với 03 xã Tấn Mỹ, Mỹ 

Hiệp, Long Điền A thì lập các chốt kiểm tra giám sát trên địa bàn. Thời gian tới, 

UBND huyện sẽ chỉ đạo Đoàn kiểm tra liên ngành huyện, UBND các xã - thị trấn tiếp 

tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác khoáng sản cát sông 

trái phép trên địa bàn huyện. 

* Tình trạng lấy lớp đất mặt làm nguyên liệu sản xuất gạch, ngói trên 

địa bàn xã Mỹ Hội Đông 

Công tác kiểm tra, xử lý hành vi lấy lớp đất mặt làm gạch trên địa bàn huyện 

luôn được quan tâm thực hiện và đã tổ chức nhiều cuộc kiểm tra, phát hiện nhiều 

vụ việc vi phạm và đã kịp thời xử lý theo quy định. Trong năm 2019, đã triển khai 

08 cuộc kiểm tra, phát hiện và xử lý hành chính 32 trường hợp vi phạm, với tổng 

số tiền 428 triệu đồng. Riêng trên địa bàn xã Mỹ Hội Đông đã kiểm tra, phát hiện 

và xử lý hành chính 16 trường hợp vi phạm với tổng số tiền 250 triệu đồng. 

Thời gian tới, UBND huyện sẽ chỉ đạo ngành chuyên môn và UBND các xã - 

thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, giải thích cho người dân nắm 

hiểu về tác động tiêu cực của việc khai thác lớp đất mặt đối với hoạt động sản xuất 

nông nghiệp sau này cũng như các chế tài xử phạt để nâng cao ý thức chấp hành 

của người dân và vận động nhân dân tích cực tham gia tố giác, cung cấp thông tin 

nếu biết hoặc phát hiện trường hợp khai thác lớp đất mặt trái phép để cơ quan chức 

năng kiểm tra, xử lý theo quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm 

những trường hợp khai thác lớp đất mặt trái phép, không để tình hình khai thác lớp đất 

mặt trái phép diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng. 

6. Nội dung phản ánh: “Quan tâm vấn đề giao thông ở ngã tư bến bắc An 

Hòa (xã Hòa Bình) thường xảy ra tai nạn giao thông do không có tín hiệu hoặc 

vạch giảm tốc độ,… dễ dẫn đến mất an toàn giao thông”. 

Việc lắp đèn tín hiệu và vạch giảm tốc độ thuộc thẩm quyền của Sở Giao 

thông vận tải; hiện Ban an toàn giao thông huyện đã kiến nghị tỉnh để thực hiện 

việc lắp đặt đèn tín hiệu và vạch giảm tốc độ tại ngã tư bến bắc An Hòa, nhằm hạn 

chế việc xảy ra tai nạn giao thông. 

7. Nội dung phản ánh: “Tệ nạn ma túy trong lứa tuổi thanh thiếu niên còn 

diễn biến khá phức tạp, nguy cơ rây ra các loại tệ nạn xã hội khác như trộm cắp, 

gây rối, ngáo đá,.. gây tâm trạng lo lắng trong nhân dân”. 

Tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện tiếp tục diễn biến 

phức tạp, số người nghiện ma túy được phát hiện, quản lý tính đến ngày 
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15/10/2019 là 713 người (tăng 175 người so với năm 2018); phần lớn số người 

nghiện sử dụng loại ma túy tổng hợp (ma túy đá) có xu hướng trẻ hóa và đa dạng 

về thành phần. Bên cạnh đó, tình trạng một số đối tượng nghiện chuyển sang mua 

bán trái phép chất ma túy để kiếm lời, hoạt động phạm tội với nhiều thủ đoạn tinh 

vi, gây khó khăn cho công tác đấu tranh xử lý. 

Trước tình hình trên, Huyện đã chỉ đạo ngành chuyên môn triển khai đồng 

bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác nắm tình hình, tuyên truyền 

phòng chống ma túy, thu gom thử tets lập hồ sơ đưa người nghiện vào cơ sở cai 

nghiện và quản lý theo quy định… Kết quả, đã tổ chức bắt  07 vụ 07 đối tượng về 

hành vi “Tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy” tại địa bàn Kiến An, Long Điền 

B, Hòa Bình, Tấn Mỹ, Hội An, Mỹ Hội Đông, khởi tố hình sự 06 vụ 06 bị can, 

chuyển Công an tỉnh 01 vụ 01 đối tượng; tổ chức tuyên truyền pháp luật về ma 

túy, tác hại của ma túy và cách phòng tránh được 60 cuộc; tiến hành thử test và 

đưa vào diện quản lý 261 đối tượng có kết quả dương tính. 

Nhằm kiềm chế sự gia tăng người nghiện, không để tồn tại các tụ điểm 

phức tạp về ma túy trên địa bàn, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chuyên 

môn và UBND các xã - thị trấn tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nội dung 

như: 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của quần chúng 

nhân dân về phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy; kịp thời thông báo phương 

thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép 

chất ma túy, tuyên truyền về tác hại của tệ nạn ma túy và cách phòng tránh, vận 

động nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy. 

- Phối hợp thực hiện Đề án “Xây dựng xã - thị trấn không tệ nạn ma túy”; 

phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý, cảm hóa giáo dục người nghiện sau cai, tạo 

điều kiện thuận lợi cho họ được hòa nhập cộng đồng, hạn chế trường hợp tái nghiện 

tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy. 

- Kịp thời tiếp nhận, giải quyết tốt các thông tin, tố giác liên quan đến tội 

phạm và tệ nạn ma túy; phối hợp kiểm tra chặt chẽ các cơ sở kinh doanh nhà trọ, 

khách sạn, dịch vụ karaoke, Internet…, nhằm kịp thời phát hiện xử lý các trường 

hợp đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất 

ma túy. 

- Thường xuyên rà soát, kiểm danh, kiểm diện, thống kê, bổ sung danh sách 

người nghiện trên địa bàn đang quản lý theo hướng dẫn số 75/HD-BCĐ ngày 

15/8/2019 của Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, HIV/AIDS, các tệ nạn xã hội 

và PTTDBVANTQ tỉnh An Giang; tập trung phối hợp thu gom thử test số người 

nghi vấn nghiện ma túy và số người nghiện ma túy đã chấp hành xong biện pháp 

giáo dục tại xã - thị trấn để làm cơ sở lập hồ sơ đề nghị đưa vào Cơ sở điều trị, cai 

nghiện ma túy tỉnh hoặc đề nghị cơ quan chức năng xem xét, quyết định đưa vào 

Cơ sở cai nghiện bắt buộc để làm trong sạch địa bàn. 
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- Tăng cường nắm tình hình có liên quan đến tội phạm và tệ nạn ma túy, 

nhất là xác định các tụ điểm phức tạp về ma túy và các đối tượng có dấu hiệu nghi 

vấn mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; tiến hành thu thập tài 

liệu, chứng cứ về hoạt động phạm tội của các đối tượng để triển khai kế hoạch bắt, 

xử lý đạt hiệu quả. 

- Kịp thời trao đổi thông tin, phối hợp thực hiện tốt các biện pháp, kế hoạch 

đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy; đưa ra xét xử công khai lưu 

động các vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” nhằm răn đe, giáo dục và phòng 

ngừa chung cho xã hội. 

8. Nội dung phản ánh: “Việc thay đổi hình thức thu tiền điện đang triển 

khai ở thị trấn Chợ Mới thuận tiện với một số người có điều kiện; tuy nhiên, có ý 

kiến đề nghị xem xét, nghiên cứu hình thức thu tiền điện đối với những hộ có hoàn 

cảnh neo đơn, ở nơi xa điểm thu và không thẻ ATM để việc đóng tiền điện của các 

hộ này được thuận lợi hơn”. 

Căn cứ các văn bản chỉ đạo của cấp trên về việc triển khai thanh toán tiền 

điện không sử dụng tiền mặt như: Quyết định số 2545/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 

của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ; 

Công văn số 977/VPUBND-KTN ngày 06/03/2019 của UBND tỉnh An; Công văn 

số 362/SCT-QLNL ngày 12/3/2019 của Sở Công thương tỉnh An Giang về việc 

phối hợp triển khai thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt. 

Ngày 15/5/2019, Điện lực Chợ Mới có Công văn 141/ĐLCM-KD về việc 

xin ý kiến triển khai thí điểm thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt theo 

Nghị quyết 02/NQ-CP. Trong đó có nêu không áp dụng đối với người già, neo đơn, 

người khuyết tật. 

Từ các cơ sở nêu trên, Điện lực Chợ Mới đã thay đổi hình thức thu tiền điện 

bằng cách ngưng thu tiền điện tại nhà khách hàng bắt đầu triển khai thí điểm, kết 

hợp với công tác vận động, tuyên truyền từ tháng 6/2019 và chính thức áp dụng từ 

tháng 9/2019 đối với khu vực thị trấn Chợ Mới. Trong đó, Điện lực Chợ Mới lựa 

chọn triển khai ở khu vực thuận lợi như thị trấn, bởi vì khu vực này tập trung đông 

dân cư với đầy đủ các kênh giao dịch thanh toán như: Qua thẻ ATM, Thanh toán 

qua tài khoản ngân hàng, trích nợ tự động từ tài khoản ngân hàng; Thanh toán tại 

quầy giao dịch Ngân hàng, tại Bưu cục; Thanh toán qua ngân hàng số Internet 

Banking, Mobile Banking; Ví điện tử trên điện thoại di động ViettelPay, VNPay, 

AirPay, UnionPay…; Các cửa hàng điện thoại di động có hợp tác ViettelPay; Các 

cửa hàng tiện ích Thế giới di động, Điện máy xanh, Bách hóa xanh…, tạo nên 

nhiều sự lựa chọn cho khách hàng trong việc thanh toán tiền điện. Kết hợp nhiều 

hình thức tuyên truyền vận động trong thời gian qua cũng đã tạo được sự đồng 

thuận từ nhân dân (kết quả đạt được trong hai tháng 9 - 10/2019, tỉ lệ khách hàng 

thanh toán đạt trên 90%).  
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Đối với những hộ có hoàn cảnh đặc biệt như: người già, neo đơn, người 

khuyết tật; Điện lực Chợ Mới có cập nhật danh sách riêng để loại trừ (không triển 

khai), đồng thời hàng tháng có phân công nhân viên thu tiền điện đến tận nhà các 

hộ này thu tiền như trước đây. 

Trên đây là Báo cáo phản hồi nội dung phản ánh của dư luận xã hội trong 

tháng 10/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới./. 

Nơi nhận:      
- UBND tỉnh;      

- UBMTTQVN tỉnh;         

- TT. HU, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện; 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy;   

- Phòng KTHT; 

- Công an huyện; 

- LĐVP 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

Nguyễn Văn Ven 
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