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BÁO CÁO 

Phản hồi về tình hình tư tưởng, nguyện vọng nhân dân trong tỉnh 

tháng 3 năm 2020 

 
 

Thực hiện các nội dung theo Báo cáo số 129/BC-MTTQ-BTT ngày 

30/3/2020 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang 

về tình hình tư tưởng, nguyện vọng nhân dân trong tỉnh tháng 3 năm 2020;  

Ngày 09/4/2020 Ủy ban nhân dân thành phố đã có Công văn số 

1540/UBND-TH, chỉ đạo đơn vị có liên quan báo cáo nội dung sự việc do dư luận 

xã hội phản ánh: Thời gian mở, tắt đèn chiếu sáng công cộng đoạn đường Quốc 

lộ 91 (từ cầu Xếp Bà Lý về thành phố Long Xuyên) chưa phù hợp. Cụ thể, vào 

ngày 15/3/2020, 06 giờ sáng đèn vẫn chưa tắt và chưa đến 18 giờ tối thì lại mở 

sớm. Người dân đề nghị ngành chức năng điều chỉnh thời gian mở, tắt đèn 

đường công cộng phù hợp hơn để tránh lãng phí. 

Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo phản hồi cụ thể như sau: 

Sự việc trên xảy ra vào thời điểm thành phố vừa hoàn thành xong Dự án thay thế hệ 

thống chiếu sáng công cộng hiện hữu bằng đèn Led, đang trong giai đoạn vận hành, 

kiểm tra để hoàn thiện hệ thống. Hiện nay, phòng Quản lý đô thị đã kết hợp với 

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực thành phố, Công ty Cổ phần Môi 

trường Đô thị An Giang, UBND phường Bình Đức và nhà đầu tư thực hiện khảo 

sát, kiểm tra và điều chỉnh lại thời gian mở, tắt đèn chiếu sáng công cộng cho phù 

hợp. 

Trên đây là  ý kiến phản hồi của Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình tư 

tưởng, nguyện vọng nhân dân trong tỉnh tháng 01 năm 2020, báo cáo Ban Thường 

trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh được biết./. 

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh; 
- UBMTTQVN tỉnh; 

- CT, PCT Sinh; 

- Chánh VP; 

- UBMTTQVN thành phố; 

- Lưu: VT, TH (Ngt). 
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