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 ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM  

TỈNH AN GIANG 

BAN THƯỜNG TRỰC 

 

Số: 111/BC-MTTQ-BTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

An Giang, ngày 06 tháng 3 năm 2020 
 

BÁO CÁO 

Tình hình tư tưởng, nguyện vọng nhân dân trong tỉnh  

tháng 02 năm 2020 
 
  

I. Tình hình được đông đảo người dân trong tỉnh quan tâm 

Trong tháng, Ban Thường trực tiếp nhận tổng hợp 407 ý kiến dư luận trong 

các tầng lớp nhân dân, các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh và cấp 

huyện, báo cáo viên, cộng tác viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Qua phản ánh, 

nổi lên một số vấn đề như sau: 

1. Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh 

Các tầng lớp nhân dân trong tỉnh bày tỏ sự hài lòng trước tình hình phát triển 

kinh tế của tỉnh trong những tháng đầu năm 2020 và sự chỉ đạo của các ngành 

chức năng trong việc hướng dẫn, hỗ trợ nông dân sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế 

cao. Tuy nhiên, người dân quan tâm, lo lắng do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 

nên các mặt hàng nông sản khó xuất khẩu, thị trường tiêu thụ nông sản còn bấp 

bênh và giá cả đang ở mức thấp nên nông dân không thu được lợi nhuận, đời sống 

khó khăn; giá lúa tuy có cải thiện nhưng chưa ổn định, giá thịt heo vẫn đang ở mức 

khá cao, ảnh hưởng đến đời sống một số người dân có thu nhập thấp. Người dân 

mong muốn các ngành chức năng của tỉnh triển khai nhiều giải pháp ổn định đầu ra 

cho các mặt hàng nông sản để nông dân yên tâm sản xuất, bình ổn giá các mặt hàng 

thiết yếu để không làm ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân. 

2. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội 

* Về Y tế: 

- Qua khảo sát về tình hình dịch bệnh virus Corona (Covid-19), 95% ý kiến của 

những người được hỏi đều cho rằng các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đều quan tâm 

đến diễn biến tình hình dịch bệnh trong nước và trên thế giới. Tuy nhiên, tư tưởng, 

tâm trạng vẫn ổn định; một số ý kiến phản ánh tâm lý người dân còn e ngại đến nơi 

công cộng, chỗ đông người vì sợ bị lây nhiễm dịch bệnh, một số người dân là lao 

động có thu nhập thấp, sự tiếp cận thông tin chưa đầy đủ nên có tâm trạng hoang 

mang, nghi ngờ về tình hình dịch bệnh có thể bùng phát trên diện rộng vượt quá khả 

năng kiểm soát của các ngành chức năng. Có một vài ý kiến phản ánh vào thời điểm 

này, đa số người dân rất hạn chế đi du lịch hay đến khu vực đông người vì 

ngại nhiễm dịch bệnh. Do đó, người dân lo lắng tình trạng này sẽ ảnh hưởng trực 

tiếp đến việc tiêu thụ nông sản của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc; buôn bán, 

sản xuất, kinh doanh, dịch vụ du lịch. Tình hình dịch bệnh kéo dài sẽ ảnh hưởng đến 

phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2020. Mặt khác, dư luận bày tỏ sự bất bình trước 

tình trạng một số cửa hàng bán thuốc tây lợi dụng tình hình này để tăng giá khẩu 

trang nhằm thu lợi nhuận cao.  

- Về nhận thức và sự hiểu biết của người dân đối với công tác phòng chống dịch 

bệnh: Có 81% ý kiến cho rằng, qua công tác tuyên truyền của các ngành chức năng, 



2 

 

người dân nhận thức đầy đủ và hiểu biết đúng về tình hình dịch bệnh. Tuy nhiên, vẫn 

còn 10% ý kiến cho rằng một số người dân chưa nhận thức đầy đủ về dịch bệnh 

Covid-19 nên có một số luồng thông tin không chính xác, gây tâm lý lo lắng trong 

nhân dân. Một vài ý kiến cho rằng người dân có quan tâm đến dịch bệnh nhưng 

chưa chủ động phòng ngừa vì cho rằng miền Nam nói chung và tỉnh An Giang nói 

riêng có thời tiết, nhiệt độ nóng, virus Corona sẽ chết và không thể tồn tại được lâu, 

hơn nữa miền Nam cách xa biên giới Trung Quốc và ổ dịch… nên dịch bệnh khó lây 

lan. Mặt khác, một số thông tin trên mạng xã hội chưa được kiểm chứng, khuếch đại 

thông tin không chính thống cũng phần nào gây tâm lý hoang mang cho người dân.  

 - Qua đánh giá về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 của các ngành 

chức năng:  98% ý kiến hài lòng, đánh giá cao công tác tuyên truyền và khả năng ứng 

phó, phòng chống dịch của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương. Qua 

nhiều nguồn thông tin của các cơ quan truyền thông, hiện nay Việt Nam đã kiểm soát 

được dịch bệnh và đang tích cực triển khai nhiều giải pháp để theo dõi và xử lý dịch 

bệnh trong thời gian tới đạt hiệu quả tuyệt đối. Qua đó, ý kiến của những người được 

hỏi mong muốn các ngành chức năng quan tâm đến một số giải pháp để việc phòng 

chống và kiểm soát tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh được tốt hơn: 

+ Tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức người dân trong 

công tác phòng chống dịch bệnh; xử lý nghiêm các tiệm thuốc tây và cơ sở kinh 

doanh tăng giá khẩu trang không theo quy định. 

+ Quản lý chặt chẽ công tác xuất, nhập cảnh người nước ngoài tại các cửa khẩu 

biên giới, hạn chế việc tổ chức sự kiện thu hút đông người tham gia. Có kế hoạch tập 

huấn chuyên môn về công tác phòng chống, xử lý trường hợp lây nhiễm… cho các cơ 

sở y tế địa phương phòng khi phát hiện đối tượng nghi vấn để chủ động xử lý, cách ly 

tại chỗ, hạn chế dịch bệnh lây nhiễm…  

+ Kiểm tra chặt chẽ đối với khách du lịch đến địa bàn tỉnh An Giang, nhất là 

các du khách đến từ những vùng có dịch bệnh để đảm bảo an toàn cho du khách và 

người dân tại các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.  

+ Thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh để tuyên truyền đến 

các tầng lớp nhân dân; kiểm tra, theo dõi và xử lý nghiêm các trường hợp thông tin 

trên mạng xã hội phát tán, khuếch đại thông tin, đưa thông tin sai sự thật gây lo lắng 

trong các tầng lớp nhân dân. 

* Về môi trường: 

Có ý kiến phản ánh, ở một số tuyến đường trong khu trung tâm thương mại, 

khu vực chợ nông sản thực phẩm trên địa bàn thị trấn An Phú, huyện An Phú, rác 

thải ở khu dân cư còn quá tải. Đề nghị ngành chức năng trên địa bàn thị trấn An 

Phú trang bị thêm thùng chứa rác và tuyên truyền, nhắc nhở người dân để rác đúng 

nơi quy định để đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị. 

* Về trật tự an toàn giao thông: 

- Thị xã Tân Châu: Người dân đề nghị các ngành chức năng đôn đốc đơn vị 

thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường dẫn cầu Tân An, đường giao thông sau 

sông Tiền; lộ giao thông khu vực ấp Vĩnh Lợi 2, xã Châu Phong (tuyến đường 

Châu Phong - Long An) để đảm bảo an toàn cho các phương tiện tham gia giao 

thông và việc đi lại của người dân. 
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- Huyện Châu Phú: Người dân xã Bình Phú đề nghị các ngành chức năng 

đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ công trình làm đường lộ nội đồng từ 

kênh 8 đến kênh 11(kênh Bắc Cây Dương đến kênh Quốc gia) để thuận tiện trong 

việc sản xuất, vận chuyển lúa và đi lại của người dân. 

- Việc thực hiện Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính 

phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ 

và đường sắt đã tạo được sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân. Qua khảo sát 

về vấn đề này, có 97% ý kiến của những người được hỏi đều cho rằng việc ban 

hành và triển khai thực hiện nghị định này đã đạt được nhiều kết quả, góp phần 

giảm thiểu tai nạn giao thông, nâng cao ý thức chấp hành của người dân khi tham 

gia giao thông, tạo được sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân. Tuy nhiên, cũng 

có ý kiến đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt đối với người vi phạm vì mức phạt 

hiện hành so với thu nhập trung bình của người dân là quá cao, thậm chí có người 

chấp nhận bỏ phương tiện giao thông vì không đủ tiền nộp phạt. 

Có ý kiến cho rằng, hiện nay do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, đề nghị 

các ngành chức năng xem xét thay đổi phương pháp đo nồng độ cồn bằng ống thổi 

để người tham gia giao thông yên tâm hơn khi thực hiện kiểm tra. Qua đó, một số ý 

kiến mong muốn các ngành chức năng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để 

người dân hiểu rõ hơn về Nghị đình 100 của Chính phủ (vì phong tục, tập quán, việc 

sử dụng rượu bia trong các đám, tiệc là khó thay đổi) để tạo sự đồng thuận cao trong 

các tầng lớp nhân dân trong việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.  

3. Tình hình trật tự, an toàn xã hội 

- Dư luận đánh giá cao công tác điều tra, phá án của lực lượng công an và 

công tác phối hợp của các ngành liên quan trong vụ trọng án Lê Quốc Tuấn 

(Tuấn khỉ) đã tạo sự đồng tình trong các tầng lớp nhân dân. Tuy nhiên, qua vụ 

việc vừa qua, dư luận đề nghị các ngành chức năng cần quan tâm hơn nữa đến 

việc nắm tình hình và triệt phá các tụ điểm cờ bạc ở địa phương, tăng cường công 

tác kiểm tra và xử lý nghiêm tình trạng sử dụng hung khí nóng để tránh hậu quả 

đáng tiếc xảy ra nhằm đảm bảo tình hình trật tự địa phương. 

- Huyện Chợ Mới: Theo phản ánh, tình hình thanh thiếu niên sử dụng ma túy 

trên địa bàn một số xã như Long Điền A, Mỹ Hội Đông, Tấn Mỹ có xu hướng tăng, 

tiềm ẩn nguy cơ bất ổn về an ninh trật tự ở địa phương. Người dân mong muốn các 

ngành chức năng có giải pháp hữu hiệu hơn để xử lý.  

4. Công tác tổ chức, chuẩn bị đại hội Đảng các cấp 

Hiện nay, dư luận trong giới hưu trí, trí thức, cán bộ, công chức, viên chức rất 

quan tâm đến công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng. Riêng đối với người lao động, lao động phổ thông đi làm 

ăn xa, ngoài tỉnh chưa quan tâm nhiều về vấn đề này. Dư luận mong muốn công tác 

chuẩn bị Đại hội lần này diễn ra thật chu đáo, trên tinh thần dân chủ đoàn kết chọn ra 

người tài, đức thật sự để tiếp tục lãnh đạo điều hành đất nước phát triển hơn, cuộc 

sống người dân được nâng cao, tình hình trật tự an toàn xã hội ổn định và an ninh 

chính trị được giữ vững. Dư luận đề nghị các ngành chức năng đẩy mạnh hơn nữa 

công tác tuyên truyền về ý nghĩa của Đại hội Đảng các cấp. 
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II. Một số đề xuất, kiến nghị 

1. Kiến nghi ̣ UBND tỉnh 

- Chỉ đạo các ngành chức năng của tỉnh:  

+ Công an tỉnh: Chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh phối 

hợp với các địa phương kịp thời tuần tra, có giải pháp xử lý đối với một số vấn đề liên 

quan đến tình hình an ninh, trật tự đã được nêu trong báo cáo. 

+ Sở Tài nguyên & Môi trường: Quan tâm đến các lĩnh vực đã được người dân 

phản ánh trong báo cáo. 

+ Sở Y tế: Tăng cường công tác nắm tình hình và phối hợp với các ngành chức 

năng triển khai nhiều giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 để công tác phòng 

chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả. 

+ Sở Giao thông - Vận tải: Tiếp tục kiểm tra và có giải pháp xử lý đối với những 

nội dung phát sinh liên quan đến lĩnh vực giao thông đã được phản ánh trong báo cáo. 

- Các sở, ban, ngành có liên quan: Quan tâm đến các lĩnh vực đã được người 

dân phản ánh trong báo cáo. 

2. Kiến nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố  

Quan tâm đến những vấn đề bức xúc của người dân được nêu trong báo cáo.  

Trong tháng, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục nhận 

được ý kiến phản hồi của UBND huyện An Phú, UBND thành phố Long Xuyên, 

Công an tỉnh được đăng trên Cổng thông tin điện tử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. 

Địa chỉ: http://ubmttqvn.angiang.gov.vn (mục góp ý xây dựng Đảng, xây dựng 

chính quyền).  

Căn cứ vào tình hình tư tưởng, nguyện vọng nhân dân, Ban Thường trực Ủy 

ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các địa phương, đơn vị liên quan 

có ý kiến phản hồi để Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh có cơ sở trả 

lời cho người dân được rõ./. 

 

Nơi nhận: 

- BTT.UBTWMTTQVN; 

- Ban Tuyên giáo UBTWMTTQVN; 

- Ban Công tác phía Nam; 

- TT.TU, HĐND, UBND tỉnh; 

- Các Đ/c Ủy viên BTV Tỉnh ủy; 

- Ban Dân vận; Ban Tuyên giáo TU;  

- VP Tỉnh ủy; 

- BTT Ủy ban MTTQVN tỉnh; 

- Các đoàn thể CT-XH tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Sở Y tế; 

- Sở Giao thông vận tải; 

- Sở Tài nguyên & Môi trường; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Báo An Giang, Đài PT-TH AG; 

- Các vị BCV, CTV và  Ủy viên 

   UBMTTQVN tỉnh; 

- HU, UBND, UBMTTQVN các H, TX, TP; 

- Lưu: VT, Ban TG. 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Tuyết Minh 
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