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BÁO CÁO 

Tình hình tư tưởng, nguyện vọng nhân dân trong tỉnh  

tháng 12 năm 2019 
 
  

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 

 Dư luận tiếp tục quan tâm đến tình hình giá cả thịt heo tăng mạnh sau khi 

bệnh dịch tả heo Châu Phi được kiểm soát, giá thịt heo vào dịp cận Tết tăng cao 

hơn do thiếu nguồn cung (người dân khó tái đàn do giá thành con giống cao). Dư 

luận mong muốn các ngành chức năng có giải pháp bình ổn giá thịt heo trong dịp 

Tết để không làm ảnh hưởng nhiều đến đời sống người dân; đồng thời, tăng cường 

công tác kiểm tra chặt chẽ nguồn gốc, nhất là việc lợi dụng giá cả thịt heo tăng sẽ 

tiềm ẩn nguy cơ xảy ra nhiều trường hợp nhập lậu trái phép qua biên giới số lượng 

thịt heo kém chất lượng, ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng. 

2. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội 

* Về Văn hóa: 

Các tầng lớp nhân dân phấn khởi trước chiến thắng của đội tuyển U22 Việt 

Nam đã đạt huy chương vàng tại SEA Games 30. Bên cạnh đó, người hâm mộ bày 

tỏ sự tin tưởng và gửi lời cảm ơn huấn luyện viên người Hàn Quốc, bằng sự nỗ lực 

và kinh nghiệm của bản thân đến với bóng đá Việt Nam từ năm 2017, chỉ trong hai 

năm, ông đã liên tiếp tạo ra những kỳ tích, như vô địch AFF Cup 2018 và huy 

chương vàng SEA Games 30 - danh hiệu Việt Nam chưa giành được kể từ khi trở 

lại với đấu trường SEA Games từ năm 1991. Đó là giấc mơ kéo dài suốt 60 năm 

qua của bóng đá Việt Nam mới thực hiện được. Sự kiện lần này được cộng đồng 

các nước trong khu vực và cả thế giới hoan nghênh, ca ngợi tinh thần yêu nước, 

truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam. 

* Về Y tế: 

Dư luận quan tâm đến tình hình thời tiết thời điểm cận Tết, thời tiết chuyển 

mùa, dễ phát sinh một số dịch bệnh như: Tay chân miệng, sốt xuất huyết… Dư 

luận đề nghị các ngành chức năng tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền để 

nâng cao ý thức tự phòng tránh dịch bệnh. 
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* An sinh xã hội: 

- Dư luận trong đoàn viên công đoàn trong tỉnh đang quan tâm đến diễn biến 

kỳ họp HĐND tỉnh, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong 

thời gian tới, theo dõi phương án điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng theo Nghị 

định 157/2018/NĐ-CP của Chính phủ; chi thưởng Tết; các hoạt động chăm lo cho 

đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán 2020; các nội dung đảm bảo 

tốt hơn nữa quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng và điều kiện làm việc của người 

lao động, nhất là trong khu vực ngoài Nhà nước. Qua đó, mong muốn được Chính 

phủ, các bộ, ngành, địa phương, tổ chức công đoàn và đơn vị sử dụng lao động sẽ 

chăm lo nhiều hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần, việc làm, nâng cao tay 

nghề, thu nhập ổn định và có nhiều chính sách phúc lợi thu hút người lao động, 

giúp người lao động an tâm làm việc và cống hiến.  

Một bộ phận công nhân lao động tại các doanh nghiệp ngoài Nhà nước còn 

băn khoăn, lo lắng về tình hình việc làm, thu nhập chưa đáp ứng nhu cầu cuộc sống 

tối thiểu của người lao động; việc giải quyết các chế độ chính sách cho người lao 

động đôi lúc chưa thỏa đáng (chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động,...) công 

nhân mong muốn kinh tế - xã hội của tỉnh và doanh nghiệp phát triển ổn định, bền 

vững để có việc làm thường xuyên, thu nhập ổn định; các chế độ chính sách về tiền 

lương, bảo hiểm xã hội, việc làm, bữa ăn ca, an toàn vệ sinh lao động, nhà ở, nhà 

trẻ, đời sống văn hóa tinh thần của công nhân viên chức lao động được quan tâm, 

đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật.  

- Huyện Chợ Mới: Dư luận phản ánh, một số hộ dọc tuyến kênh, mương 

thuộc ấp Long Quới, Long Thuận, xã Long Giang chưa có nước sạch sử dụng. 

Người dân khu vực này đề nghị các cấp chính quyền, ngành chức năng quan tâm 

tạo điều kiện để người dân trên địa bàn có nước sạch sử dụng.  

- Công tác chăm lo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo ngày càng được sự quan 

tâm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, các mạnh thường quân và các tầng lớp nhân 

dân trong tỉnh. Qua khảo sát vấn đề này, 95% ý kiến của những người được hỏi 

cho rằng, việc bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo ở địa phương được thực hiện công 

khai (chưa phát hiện trường hợp xét chưa đúng đối tượng). Tuy nhiên, vẫn còn một 

vài ý kiến cho rằng, do xét hộ nghèo theo chuẩn đa chiều nên theo kết quả chấm 

điểm vẫn còn một số hộ không rơi vào chuẩn nghèo nhưng thực tế các hộ này rất 

khó khăn cần được quan tâm hỗ trợ để thoát nghèo. Qua đó, một số ý kiến của 

những người được hỏi có đề xuất giải pháp để các ngành chức năng quan tâm 

trong việc xét chọn hộ nghèo, hộ cận nghèo nhằm đảm bảo đúng đối tượng và đạt 

hiệu quả cao hơn trong thời gian tới như sau: 

+ Khi bình xét chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo, chính quyền địa phương cần 

mở rộng bình xét tại tổ dân phố, tổ an ninh nhân dân tại cơ sở; công bố địa điểm 

xét chọn và mời đại diện các đoàn thể, người dân nơi cư trú tham gia đóng góp ý 

kiến; xét duyệt công khai dân chủ đúng đối tượng, đúng quy định pháp luật. 

+ Nâng cao vai trò của cán bộ điều tra, khảo sát hộ nghèo để thu thập đầy 

đủ, chính xác thông tin trước khi chốt danh sách đưa ra công khai, bình xét.  

+ Tăng cường tuyên truyền trên đài truyền thanh địa phương, các buổi sinh 

hoạt của các đoàn thể về tiêu chuẩn hộ nghèo để người dân biết; đồng thời, hướng 

dẫn thực hiện quy trình xét hộ nghèo thông suốt trong các khóm, ấp để việc thực 
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hiện được thuận tiện và đảm bảo khách quan. Sau khi xét, chính quyền địa phương 

cần công khai kết quả danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo trên đài truyền thanh địa 

phương và niêm yết danh sách hộ nghèo tại trụ sở Ban ấp để người dân biết, nếu có 

thắc mắc hoặc phản ánh cần kiểm tra, xác minh để làm rõ. 

+ Đối với các đối tượng hộ nghèo: Khi khảo sát nhận thấy không có khả 

năng thoát nghèo (người già neo đơn, người mắc bệnh nan y, người tàn tật…), 

chính quyền địa phương cần rà soát nắm kỹ tình hình đời sống của các hộ này để 

đưa sang diện được hưởng bảo trợ xã hội, không làm ảnh hưởng đến chỉ tiêu hộ 

nghèo của địa phương. 

- Qua khảo sát về tình hình đời sống của hộ nghèo ở địa phương, có 91% 

ý kiến những người được hỏi cho rằng, đời sống hộ nghèo được cải thiện hơn 

trước; 4% ý kiến cho rằng vẫn như cũ, chưa chuyển biến. Có 81% ý kiến cho 

rằng, các hộ nghèo có ý thức tự lực phấn đấu vươn lên để thoát nghèo; tuy 

nhiên, vẫn còn 19 % ý kiến cho rằng, hộ nghèo còn trông chờ vào sự hỗ trợ của 

Nhà nước. Qua đó, một số ý kiến của những người được hỏi có đề xuất giải 

pháp để các ngành chức năng quan tâm nhằm giúp hộ nghèo vươn lên thoát 

nghèo bền vững trong thời gian tới: 

+ Các ngành chức năng, chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên 

truyền để người dân có ý chí tự lực vươn lên thoát nghèo, xoá bỏ dần suy nghĩ 

trông chờ, ỷ lại để được hưởng các chế độ hỗ trợ của Nhà nước. 

+ Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho người lao 

động, khảo sát tình hình thực tế hộ nghèo ở địa phương từ đó tư vấn, hướng nghiệp 

để giới thiệu việc làm và có phương pháp hỗ trợ phù hợp để hộ nghèo dễ tiếp cận 

và nâng cao cơ hội thoát nghèo. 

+ Tăng cường nhiều chính sách hỗ trợ vốn với lãi suất ưu đãi đối với hộ 

nghèo để có điều kiện tiếp nhận nguồn vốn vay; đồng thời, địa phương cần theo 

dõi, hướng dẫn cụ thể hộ nghèo sử dụng nguồn vốn vay đạt hiệu quả, đúng mục 

đích và hạn chế rủi ro. 

+ Mở các lớp tập huấn hướng dẫn trồng trọt, chăn nuôi, nhân rộng các mô 

hình làm ăn đạt hiệu quả để các hộ nghèo tiếp cận học tập kinh nghiệm, áp dụng phù 

hợp với điều kiện, hoàn cảnh gia đình để có điều kiện vươn lên thoát nghèo bền 

vững, hạn chế tái nghèo. 

* Về môi trường: 

Huyện Châu Phú: Có ý kiến phản ánh, trên địa bàn ấp Bình Hòa, Bình 

Nghĩa, thị trấn Cái Dầu, có một số hộ không đăng ký với Xí nghiệp môi trường đô 

thị huyện để thu gom rác, còn bỏ rác bừa bãi gây mất vệ sinh chung. Dư luận mong 

muốn các ngành chức năng tuyên truyền, vận động các hộ nêu trên chấp hành chủ 

trương chung của thị trấn nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường. 

* Về trật tự an toàn giao thông: 

- Có ý kiến phản ánh, việc tổ chức Hội chợ tại sân trường đại học An 

Giang (diễn ra vào cuối tháng 12/2019) đã ảnh hưởng đến việc ùn tắt giao thông 

tại lễ khai mạc và các giờ cao điểm của Hội chợ, đặc biệt là xe cấp cứu khó di 

chuyển khi ra, vào bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang; đồng thời ảnh hưởng 

việc học tập của sinh viên trong trường. Qua đó, dư luận đề nghị trong thời gian 

tới, các ngành chức năng quan tâm, nghiên cứu nên tổ chức Hội chợ tại địa điểm 
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khác thuận tiện hơn để không làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông 

(không nên tổ chức tại trường đại học An Giang). 

- TX Tân Châu: Dư luận mong muốn các ngành chức năng nhắc nhở đơn vị 

thi công đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường lộ sau Sông Tiền (từ mương K2 

đến mương K5) để giao thông thuận tiện trong dịp Tết nhằm tránh ùn tắc giao 

thông từ bến phà Tân Châu đến phường Long Sơn. 

- Huyện Chợ Mới: Có ý kiến phản ánh, trên địa bàn xã Hội An, tình trạng 

lấn chiếm hành lang lộ giới, nhất là khu vực chợ vẫn còn xảy ra làm ảnh hưởng 

đến trật tự giao thông. Dư luận rất mong các ngành chức năng trên địa bàn xã nhắc 

nhở và có giải pháp xử lý các trường hợp vi phạm. 

- TP Long Xuyên:  

+ Tình trạng lấn chiếm vỉa hè đoạn đường trước cổng trường Đại học An 

Giang, đoạn đường Võ Thị Sáu (trước cổng trường Phổ thông Thực hành sư phạm 

An Giang) vẫn còn xảy ra. Dư luận đề nghị các ngành chức năng nhắc nhở, xử lý 

đối với một số trường hợp cố tình vi phạm. 

+ Có ý kiến phản ánh, việc kiểm tra của các ngành chức năng chưa được 

thường xuyên tại các khu vực chợ như: Mỹ Bình, Bình Khánh, Long Xuyên…Vì 

vậy, vẫn còn tình trạng mua bán lấn chiếm lòng lề đường, ảnh hưởng đến việc đi 

lại mua sắm của người dân. Qua đó, người dân rất mong các ngành chức năng cần 

quan tâm kiểm tra, xử lý đối với một số hộ tiểu thương vi phạm để đảm bảo trật tự 

tại khu vực chợ. 

- Huyện Tri Tôn: Đường DH84 thuộc địa bàn xã An Tức bị xuống cấp, hư 

hỏng nặng, gây khó khăn cho người tham gia giao thông. Dư luận mong muốn các 

ngành chức năng sớm xem xét, sửa chữa và nâng cấp đoạn đường này để người 

dân đi lại được thuận tiện dễ dàng hơn. 

- Huyện An Phú: Việc xây dựng cầu giao thông nối liền hai xã Phú Hội và 

xã Vĩnh Hội Đông được người dân đồng tình, góp phần thuận tiện trong việc đi lại 

và phát triển kinh tế địa phương. Tuy nhiên, trong quá trình thi công cầu chính thì 

cầu bắt qua sông tạm thời đang xuống cấp trầm trọng, rất nguy hiểm cho người 

tham gia giao thông. Người dân đề nghị các ngành chức năng sớm gia cố, sửa chữa 

cầu tạm để đảm bảo an toàn cho người dân trước khi cầu chính thức được lưu 

thông, đưa vào sử dụng. 

- Huyện Tịnh Biên: Đoạn đường Quốc lộ 91 từ cầu sắt Nhà Bàng đến chợ 

Nhà Bàng, hệ thống thoát nước hai bên lộ quá nhỏ, không thoát nước kịp, khi mưa 

lớn lượng nước nhiều tràn ra đường, chảy vào nhà dân. Người dân đề nghị các 

ngành chức năng có giải pháp khắc phục tình trạng trên.    

* Công tác tổ chức, sắp xếp bộ máy: 

- Dư luận trong giới luật gia tỉnh quan tâm đến việc sắp xếp tổ chức bộ 

máy trong hệ thống chính trị, trong đó có Hội luật gia ở cấp huyện (trong khi 

hiện nay, chưa có văn bản nào hướng dẫn cụ thể đến việc sắp xếp này). Đề nghị 

Quốc hội sớm ban hành Luật về Hội để làm cơ sở xây dựng, tổ chức và hoạt 

động của các Hội quần chúng theo đúng tinh thần Hiến pháp 2013, trong đó có 

Hội Luật gia Việt Nam.   

- Về thực hiện Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức và người hoạt động không 
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chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố. Theo đó, tỉnh An Giang dự thảo Nghị quyết 

thực hiện theo phương án giảm số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp 

xã và khóm, ấp với một số phương án dưới đây: 

+ Số lượng chức danh hoạt động không chuyên trách cấp xã được bố trí tối 

đa 14 người/trước đây là 22 người (đối với xã loại 1); 12 người/trước đây là 20 

người (đối với xã loại 2) và 10 người/trước đây là 19 người (đối với xã loại 3). Đối 

với vấn đề này, có 82% ý kiến của những người được hỏi đồng tình với phương án 

trên vì: 

. Tinh giản được bộ máy cấp xã, phát huy được vai trò của từng cán bộ trong 

việc chủ động học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của mình, đồng 

thời nếu kiêm nhiệm thêm một chức danh thì được hưởng thêm phụ cấp kiêm 

nhiệm. Với tổng mức lương được hưởng của cán bộ không chuyên trách cấp xã sẽ 

đảm bảo nhu cầu cuộc sống và sẽ có điều kiện để dành thời gian cho công việc 

nhiều hơn, không bị chi phối nhiều bởi kinh tế gia đình. Tuy nhiên, việc sắp xếp vị 

trí các cán bộ hoạt động không chuyên trách cấp xã được bố trí phải đủ chuẩn, có 

năng lực về chuyên môn và có kinh nghiệm thực tiễn mới đảm nhận tốt được 

nhiệm vụ được giao. Việc  điều chỉnh tổ chức biên chế phải gắn liền với điều chỉnh 

cơ chế, chính sách và chức năng hoạt động. 

. 6% ý kiến chưa đồng tình với phương án trên vì cho rằng, một số chức 

danh của cán bộ không chuyên trách thực tế hiện nay công việc rất nhiều, nếu giảm 

biên chế giao công việc lại cho người khác kiêm nhiệm thực hiện thì khó mà hoàn 

thành tốt nhiệm vụ được giao; các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách 

pháp luật Nhà nước ban hành, các phong trào thi đua, các cuộc vận động muốn đi 

vào thực tế, đòi hỏi công tác triển khai tuyên truyền, vận động nhân dân phải được 

thực hiện tốt, nhưng số lượng các bộ không chuyên trách lại giảm sẽ phần nào gây 

hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ; giảm biên chế nhiều như dự thảo Nghị 

quyết sẽ không đủ người thực hiện công việc, ảnh hưởng đến việc phục vụ nhân 

dân tại cơ sở (nếu giảm số lượng lớn sẽ khó hoàn thành được nhiệm vụ); đồng thời, 

cán bộ không chuyên trách thuộc diện bị tinh giản cần được giải quyết chế độ, 

chính sách để có điều kiện tìm được việc làm khác ổn định cuộc sống. 

+ Đối với phương án bố trí số cán bộ hoạt động không chuyên trách ở khóm, 

ấp được bố trí không quá 03 cán bộ gồm Trưởng ấp đồng thời là Bí thư chi bộ; Phó 

trưởng khóm, ấp và Trưởng Ban Công tác Mặt trận. 

. Đối với phương án này, có 89% ý kiến những người được hỏi cho rằng phù 

hợp vì tăng cường vai trò, trách nhiệm đối với cán bộ không chuyên trách ở cơ sở, 

tránh chồng chéo… để tinh giản bộ máy thu gọn đầu mối theo nghị quyết của 

Đảng và Nhà nước. Đối với các chức danh chi hội ấp một số nơi hoạt động chưa 

thật sự hiệu quả, chỉ gắn vào cho có hình thức, chủ yếu là các phó ấp kiêm nhiệm, 

vì vậy việc tinh giản là cần thiết. 

. 7% ý kiến cho rằng, chưa phù hợp vì công việc của ấp cũng nhiều nếu còn 

03 cán bộ thì khả năng khó đảm đương được nhiệm vụ được giao trong thời gian 

tới. Nếu tinh giản các đoàn thể khóm, ấp chỉ còn lại ba người sẽ làm giảm hiệu quả 

hoạt động của khóm, ấp vì khóm, ấp là nơi trực tiếp gặp gỡ, trao đổi giải quyết các 

nhu cầu công việc người dân, cũng là cấp thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, vận 

động nhân dân quán triệt, thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của 

Nhà nước và thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Các phong trào, cuộc 
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vận động như hiện nay với số lượng 03 người sẽ không hoàn thành tốt nhiệm vụ 

theo yêu cầu đặt ra; mặt khác địa bàn ở một số xã tương đối rộng lớn, với số lượng 

ba người sẽ khó nắm hết địa bàn để báo cáo và xử lý các vấn đề phát sinh ban đầu 

trong dân.  

+ Trước vấn đề tinh giản biên chế theo các phương án trên, qua khảo sát có 

31% ý kiến những người được hỏi cho rằng cán bộ, công chức cấp xã phấn khởi vì 

được tăng lương phụ cấp; 39% ý kiến lo ngại công việc sẽ quá tải, khó đảm đương 

để thực hiện tốt; 29% ý kiến lo ngại sẽ là đối tượng bị giảm biên chế, mất việc làm. 

Qua đó, ý kiến của những người được hỏi đề xuất một số giải pháp để các ngành 

chức năng quan tâm để việc sắp xếp cán bộ không chuyên trách cấp xã hoạt động 

hiệu quả hơn trong thời gian tới như: 

. Cần có khảo sát và chọn một số địa phương làm thí điểm trước khi áp dụng 

trên diện rộng. Khi thực hiện việc tinh giản biên chế ở cấp xã cần hoạch định khối 

lượng công việc cụ thể, rõ ràng, theo đó mới định biên chế hợp lý; tùy theo yêu cầu 

công việc và bố trí số lượng người phù hợp để hoạt động có hiệu quả. 

 . Cần nghiên cứu bổ sung quy định ưu tiên tuyển dụng và quy định việc 

xét tuyển chuyển những người không chuyên trách ở cấp xã thành công chức 

cấp xã: Đội ngũ cán bộ hoạt động không chuyên trách cấp xã là một bộ phận 

của đội ngũ cán bộ cơ sở, có vai trò và vị trí quan trọng trong thực hiện các 

nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Thực tế cho thấy, đội ngũ này là lực lượng 

song hành cùng với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trong thực hiện nhiệm vụ. 

Vì vậy, cần bổ sung quy định xem xét ưu tiên những người hoạt động không 

chuyên trách cấp xã trong tuyển dụng làm công chức cấp xã; xem xét bổ sung 

quy định xét tuyển chuyển những người không chuyên trách cấp xã thành cán 

bộ, công chức cấp xã khi hệ thống chính trị cấp cơ sở có nhu cầu tuyển dụng 

cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã đáp 

ứng tiêu chuẩn của chức danh cần tuyển dụng.  

. Có ý kiến đề nghị thực hiện theo phương án nhất thể hóa chức danh Bí thư 

cấp ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND cùng cấp; Phó Bí thư cấp ủy đồng thời kiêm 

Chủ tịch UBND cùng cấp; Chủ tịch Ủy ban MTTQ và người đứng đầu tổ chức 

chính trị - xã hội kiêm thêm một trong những chức danh như Phó Chủ tịch HĐND, 

trưởng các ban HĐND và có quy định việc kiêm nhiệm các chức danh hoạt động 

không chuyên trách cấp ủy xã như: Trưởng Ban tổ chức, Trưởng Ban tuyên giáo, 

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra và chức danh Phó các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã 

nhằm định hướng giúp xã, thị trấn làm cơ sở thực hiện.  

. Căn cứ tình hình thực tế địa phương, đề xuất việc bố trí, phân công nhiệm 

vụ lại đối với các chức danh không chuyên trách nhằm hỗ trợ các chức danh công 

chức, cán bộ chuyên trách đang quá tải với các đầu công việc được giao, đảm bảo 

các lĩnh vực công tác ở cơ sở đều có người phụ trách, giúp các chức danh công 

chức trong việc tham mưu UBND cấp xã thực hiện chức danh quản lý Nhà nước 

tại địa phương. Bên cạnh đó, điều chỉnh mức lương cho phù hợp với các chức danh 

không chuyên trách để cán bộ tham gia công tác lâu dài. Việc tinh giản biên chế 

cần thực hiện theo lộ trình, không nên chạy theo thành tích; quan tâm và có chính 

sách hỗ trợ đối với các đối tượng bị giảm biên chế để có điều kiện tìm việc làm 

khác ổn định, qua đó, ổn định tư tưởng, niềm tin của cán bộ với Đảng, Nhà nước 

và hệ thống chính trị các cấp. 
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* Vệ sinh an toàn thực phẩm: 

Dư luận quan tâm và tiếp tục đề nghị các ngành chức năng tăng cường công 

tác tuần tra, kiểm tra các địa điểm buôn bán, sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhất 

là sản phẩm ở các chợ, các cửa hàng bách hoá để người tiêu dùng an tâm sử dụng 

các sản phẩm, tăng cường công tác tuần tra các tuyến biên giới để ngăn chặn tình 

trạng nhập lậu nhằm đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh và bảo vệ sức 

khoẻ người tiêu dùng. 

 3. Tình hình trật tự, an toàn xã hội 

- Theo phản ánh của dư luận, thời điểm cận Tết Nguyên đán tình hình 

trộm cắp có chiều hướng diễn biến phức tạo ở một số địa phương như: Thoại 

Sơn, Châu Phú, Chợ Mới, TP Long Xuyên, TP Châu Đốc, TX Tân Châu. Dư 

luận đề nghị các ngành chức năng tăng cường công tác tuần tra để đảm bảo an 

ninh trật tự trong dịp Tết và tuyên truyền nâng cao ý thức người dân trong việc 

tự bảo vệ tài sản. 

- Theo phản ánh của dư luận, tình hình sử dụng ma tuý vẫn còn diễn ra 

khá phức tạp ở một số địa phương như: TX Tân Châu, huyện Tri Tôn. Dư luận 

đề nghị các ngành chức năng tăng cường công tác tuần tra, xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm để đảm bảo tình hình an ninh trật tự địa phương. 

- Huyện Châu Thành: Có ý kiến phản ánh, hiện nay tệ nạn đánh bài, lắc 

tài xỉu, đá gà ăn thua bằng tiền xảy ra nhiều trên địa bàn ấp Bình Phú I, xã Bình 

Hoà; ấp An Phú, ấp Bình An 1, xã An Hoà. Dư luận rất mong các ngành chức 

năng theo dõi, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

- TP Long Xuyên: Theo phản ánh của dư luận, tình trạng rải đinh trên 

đường giao thông vẫn còn xảy ra trên địa bàn TP Long Xuyên, gây mất an toàn 

cho các phương tiện tham gia giao thông. Dư luận mong muốn ngành công an 

tăng cường hơn nữa công tác tuần tra phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp 

vi phạm để đảm an toàn giao thông. 

 II. Một số đề xuất, kiến nghị 

1. Kiến nghi ̣ UBND tỉnh 

- Quan tâm đến các ý kiến phản ánh và đề xuất của dư luận liên quan đến 

việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị định 34 của Chính phủ về sửa đổi, bổ 

sung một số quy định về cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên 

trách cấp xã, thôn, tổ dân phố đã được phản ánh trong báo cáo. 

- 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 Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Sở Y tế: Phối hợp với các ngành 

chức năng và chỉ đạo các địa phương tiếp tục theo dõi tình hình bệnh dịch tả heo 

Châu Phi. Tăng cường công tác nắm bắt nhu cầu của thị trường để kịp thời chỉ đạo 

địa phương, định hướng cho người chăn nuôi heo phát triển trong thời gian tới. 



8 

 

 + 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. 

+ Sở Công thương: Phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác 

tuần tra kiểm tra việc vệ sinh an toàn thực phẩm, tình trạng hàng gian, hàng giả, 

hàng hoá ở các tuyến biên giới để tạo sự an tâm đối với người tiêu dùng và bảo vệ 

môi trường kinh doanh lành mạnh đối với các doanh nghiệp trong tỉnh. 

- Các sở, 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 Tịnh Biên, UBND huyện An Phú, UBND 

huyện Phú Tân 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;  

- BTT Ủy ban MTTQVN tỉnh; 

- Các đoàn thể CT-XH tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Sở NN và PTNT; 

- Sở Y tế; 

- Sở Giáo dục-Đào tạo; 

- 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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