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ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM  

TỈNH AN GIANG 

BAN THƯỜNG TRỰC 
 

Số: 116/BC-MTTQ-BTT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

An Giang, ngày 16 tháng 3 năm 2020 
 

BÁO CÁO 

Tình hình tâm tư, nguyện vọng nhân dân quý I/2020 

 

Thực hiện Công văn số 613/MTTW-BTT ngày 05/3/2019 của Ban 

Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc báo cáo tình hình 

Nhân dân quí I năm 2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 

An Giang báo cáo kết quả cụ thể như sau: 

1. Tình hình phòng, chống dịch Covid-19 ở địa phương 

- Các cấp uỷ Đảng, chính quyền và các ngành chức năng trên địa bàn 

tỉnh quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung 

ương; Tỉnh uỷ, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn 

đốc, theo dõi tình hình, diễn biến dịch bệnh trong và ngoài nước để kịp thời 

chủ động ứng phó với tình hình dịch bệnh hiện nay; Ủy ban nhân dân tỉnh 

có văn bản chỉ đạo tạm hoãn các chuyến công tác nước ngoài đối với cán 

bộ, công chức, viên chức hiện nay để tập trung công tác chống dịch...  

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành Công 

văn số 258/MTTQ-BTT ngày 04/02/2020 về việc đề nghị Ban Thường trực 

Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh quán triệt 

và triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của  tỉnh; tuyên truyền 

trong các tầng lớp nhân dân về tác hại nghiêm trọng của dịch bệnh Covid -

19, chủ động phòng ngừa dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình 

và cộng đồng. Đồng thời, chỉ đạo ban chuyên môn biên soạn tài liệu tuyên 

truyền về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona 

gây ra bằng hai thứ tiếng (Việt Nam - Campuchia) để kịp thời tuyên truyền 

trong các địa phương có đông đồng bào dân tộc Khmer đang sinh sống và 

làm việc; Phát 2.000 tài liệu bướm do Sở Y tế cung cấp cho MTTQ các 

huyện, thị, thành phố trong tỉnh để tuyên truyền. Song song đó, các Hội đoàn 

thể cũng đã tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 trong hệ thống hội viên, đoàn viên, đồng thời, có nhiều hoạt động 

hỗ trợ tại cơ sở như: vận động nguồn lực phát khẩu trang, nước rửa tay miễn 

phí cho người dân, phát động hội viên phụ nữ may khẩu trang vải tặng 

người dân nghèo, khó khăn… 

- Tại các xã biên giới, các đồn Biên phòng kiểm soát chặt chẽ các 

tuyến biên giới (đường thủy, đường bộ, lối mòn…) giáp với hai tỉnh Kandal, 

Takeo, Vương quốc Campuchia nhằm phát hiện, ngăn chặn những trường 

hợp người dân qua lại trái phép dễ phát sinh dịch bệnh. Tại các cửa khẩu 

biên giới, đồn Biên phòng phối hợp với Trạm kiểm dịch kiểm tra chặt chẽ 
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hành khách khi qua lại biên giới, trang bị giường bệnh để cách ly kịp thời 

khi phát hiện người có nghi ngờ nhiễm dịch bệnh Covid-19. 

- Về tình hình dư luận trong các tầng lớp nhân dân: Đại bộ phận các 

tầng lớp nhân dân, các vị chức sắc, chức việc tôn giáo, dân tộc và  bà con tín 

đồ trong tôn giáo, dân tộc rất quan tâm và lo lắng nhưng tư tưởng, tâm trạng 

vẫn ổn định trước tình hình liên quan đến bệnh dịch Covid-19. Thông qua 

các phương tiện thông tin đại chúng, sự chỉ đạo tập trung quyết liệt của cấp 

ủy, chính quyền các cấp (từ Trung ương đến cơ sở), các tầng lớp nhân dân 

đã chủ động tự phòng ngừa, cập nhật kiến thức cơ bản cần thiết để tránh bị 

nhiễm dịch bệnh.  

- Vào thời điểm này, đa số người dân cũng ý thức được tình hình dịch 

bệnh nên cũng hạn chế đi du lịch hay đến khu vực đông người; Người dân 

lo lắng tình trạng dịch bệnh kéo dài sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc tiêu thụ 

nông sản của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc  và một số nước lân cận; 

buôn bán, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ du lịch  gặp nhiều khó khăn… ảnh 

hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà trong năm 2020; Dư luận 

bày tỏ sự bất bình trước tình trạng một số cửa hàng bán thuốc Tây y lợi 

dụng tình hình này để tăng giá khẩu trang nhằm thu lợi nhuận cao.  

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

ngành chức năng: Người dân đánh giá cao công tác tuyên truyền của Trung 

ương và địa phương trên phương tiện thông tin đại chúng: Báo, Đài đưa tin 

mạnh hơn, quyết liệt hơn, có sự chỉ đạo tâm trung, quyết tâm chống dịch từ 

Trung ương đến địa phương; Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh 

(nhất là ngành y tế) chủ động ứng phó có hiệu quả, hướng dẫn người dân 

phòng ngừa rõ ràng, cụ thể và thông tin kịp thời… Các địa phương thông 

báo rộng rãi đến với người dân về các điểm bán hàng ổn định thị trường trên 

địa bàn tỉnh để tránh tình trạng người dân hoang mang trước tình hình dịch 

bệnh ồ ạt đi mua hàng hóa dự trữ… 

- Thời gian gần đây, dư luận quan tâm nhiều và bày tỏ sự lo lắng 

trước sự xuất hiện của ca nhiễm dịch thứ 17 xuất hiện tại quận Ba Đình, Hà 

Nội, qua đó đề nghị các ngành chức năng tăng cường kiểm soát chặt chẽ 

tình hình nhập cảnh của du khách ở các sân bay và Cảng nhằm tránh xảy ra 

tình trạng tương tự như trên gây hậu quả nghiêm trọng đến công tác  phòng, 

chống dịch trên cả nước; đồng thời, đề nghị tăng cường công tác tuyên 

truyền nâng cao ý thức tự giác của người dân và du khách trong việc tự giác 

đến các cơ sở y tế để kiểm tra, cách ly theo quy định; có biện pháp xử lý 

mạnh tay hơn đối với các tài khoản trên facebook, mạng xã hội làm nhiễu 

loạn thông tin, gây hoang mang dư luận. 

2. Tình hình sản xuất , kinh doanh 

- Thời điểm cận Tết Nguyên đán Canh Tý, các mặt hàng Tết trên thị 

trường đa dạng, phong phú, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân; giá cả 

của một số mặt hàng thiết yếu tăng nhẹ, không xảy ra tình trạng sốt giá và 

khan hiếm hàng hóa.  
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- 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.  

3. Lĩnh vực văn hóa - xã hội 

* Về văn hoá: 

Các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân (trò chơi, thể thao, văn hóa 

văn nghệ…) trong những ngày Tết được tổ chức phong phú, đa dạng, tạo 

được nhiều sân chơi lành mạnh mang đậm nét văn hóa địa phương, thu hút 

được nhiều tầng lớp nhân dân tham gia. Tuy nhiên, vẫn còn một số ý kiến 

phản ánh ở một số địa phương ít hoạt động văn nghệ, thể thao và chưa có 

nhiều khu vui chơi để thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia.  

* Về vệ sinh an toàn thực phẩm: 

Trong quý, tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm được đảm bảo. Tuy 

nhiên, dư luận cũng đề nghị các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm 

tra thường xuyên việc mua bán thực phẩm ở các chợ, cửa hàng nông sản để 

bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, nhất là các chợ vùng nông thôn để người 

dân an tâm sử dụng các sản phẩm. 

* Công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, 

hàng giả: 

 Măc̣ dù c ác ngành chức năng trên địa bàn tỉnh đã tăng cường nhiều 

biêṇ pháp nghiêp̣ vu ̣và xử lý nghiêm các vu ̣vi phaṃ . Tuy nhiên , vì lợi 

nhuâṇ từ buôn lâụ rất lớn nên tình trạng buôn lậu qua biên giới vẫn còn diễn 

biến phức tạp, gây bức xúc, lo lắng trong nhân dân, nhất là trước tình hình 

diễn biến dịch bệnh, xuất hiện tình trạng buôn bán khẩu trang trái phép qua 

biên giới...Dư luận mong muốn các ngành chức năng tăng cường  công tác 

quản lý, tích cực tuần tra kiểm soát khu vực biên giới nhằm hạn chế việc 

buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; kịp thời phát hiện xử lý nghiêm vụ 

việc sai phạm nhằm bảo vệ môi trường kinh doanh lành mạnh của doanh 

nghiệp và người tiêu dùng.  

* Việc quản lý, khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường: 

Công tác quản lý, khai thác tài nguyên bảo vệ môi trường luôn được 

các cấp, các ngành chức năng trên địa bàn tỉnh quan tâm, kịp thời tuyên 

truyền, xử lý các trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, theo phản ánh của dư 
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luận, vẫn còn một số hộ dân nuôi chim yến chưa chấp hành tốt theo quy 

định; karaoke di động sử dụng âm thanh công suất cao,… làm ảnh hưởng 

đến giờ giấc nghỉ ngơi của người dân. 

* Về an sinh xã hội: 

 - Công tác an sinh xã hội được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn 

thể, các ngành, các cấp quan tâm chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, 

người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ khó khăn; hộ bị thiên tai hỏa 

hoạn ... trong tỉnh được khắc phục kịp thời, ổn định cuộc sống. Qua đó, đời 

sống và thu nhập của người dân năm 2019 khá hơn so với năm 2018. Tuy 

nhiên, do thời tiết diễn biến bất thường, tình hình hỏa hoạn , giông lốc, sạt lở 

bờ sông còn diễn biến phức tap̣ , gây tâm trạng lo lắng trong các tầng lớp 

nhân dân, gần đây nhất là tình trạng hạn hán kéo dài, cháy rừng, hỏa hoạn 

vẫn còn xảy ra.... Người dân mong muốn các ngành chức năng rà soát, kịp 

thời hỗ trợ di dời các hộ gia đình nằm trong khu vực dự báo sạt lở đến nơi 

an toàn, hỗ trợ các hộ bị thiệt hại có điều kiện sớm ổn định cuộc sống, tăng 

cường công tác tuần tra, kiểm soát rừng trước tình hình hạn hán hiện nay. 

4. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí 

Dư luận bày tỏ sự phấn khởi đối với công tác phòng, chống tham 

nhũng, lãng phí ở nước ta trong thời gian qua có sự chuyển biến tích cực cả 

về nhận thức và hành động trong phòng ngừa, xử lý hành vi tham nhũng, 

lãng phí. Dư luận mong muốn các ngành chức năng, nhất là cấp Bộ, ngành 

Trung ương giám sát chặt chẽ hơn nữa đối với các công trình, dự án lớn của 

quốc gia nhằm sớm phát hiện và ngăn chặn tiêu cực; các cơ quan tiến hành 

tố tụng cần quyết liệt hơn nữa trong công tác phòng chống tội phạm tham 

nhũng để ngày càng tạo sự tin tưởng của các tầng lớp nhân dân đối với 

Đảng, Nhà nước ta. 

5. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông 

- Dư luận quan tâm lo lắng đến các vụ án giết người, mua bán ma tuý 

số lượng lớn được các ngành chức năng phát hiện trong thời gian gần đây; 

tình trạng thanh thiếu niên sử dụng ma tuý ngày càng diễn biến phức tạp, 

khó kiểm soát, tình trạng sau thời gian cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng 

tiếp tục tái nghiện ngày càng tăng, gây tâm lý lo lắng, bất an trong các tầng 

lớp nhân dân. Dư luận mong muốn các ngành chức năng triển khai nhiều 

giải pháp hữu hiệu hơn để triệt phá các vụ án, tệ nạn xã hội; có văn bản 

pháp lý quy định xử lý người nghiện (bệnh) ma túy triệt để hơn, góp phần 

ổn định trật tự an toàn xã hội. 

- 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, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, nâng cao ý thức chấp 

hành của người dân khi tham gia giao thông. Tuy nhiên, dư luận cho rằng 

thời hạn có hiệu lực của Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, 
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đường sắt quá ngắn, người dân chưa kịp tiếp nhận (Chính phủ ký ngày 

30/12/2019; có hiệu lực ngày 01/01/2020) trong khi việc tuyên truyền, phổ 

biến Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019 và Nghị định 

100/2019/NĐ-CP của Chính phủ cần được tuyên truyền sâu rộng hơn để tạo 

sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân.  

- 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; đồng thời, xử lý nghiêm những trường hợp bảo kê của các 

ngành chức năng để tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra nhằm đảm bảo tình hình 

trật tự địa phương. 

6. Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội 

đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

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. 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 có đạo đức, có tâm, có tầm, đủ sức khỏe để lãnh đạo điều hành 

đất nước phát triển vững mạnh 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. Tuy nhiên, đối với người lao động, lao 

động phổ thông đi làm ăn xa, ngoài tỉnh chưa quan tâm nhiều về vấn đề này./.  

 

  

 

Nơi nhận: 
- BTT.UBTWMTTQVN; 

- Đ/c Phùng Khánh Tài,        

PCT.UBTWMTTQVN; 

- Ban Tuyên giáo UBTWMTTQVN; 

- Ban Công tác phía Nam; 

- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- BTT UBMTTQVN tỉnh; 

- Các đoàn thể CT-XH tỉnh; 

- BTT.UBMTTQVN 11 H, TX, TP; 

- Lưu: VT, Ban TG. 

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC 

PHÓ CHỦ TỊCH  
 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Tuyết Minh 
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