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Số:           /BC-UBND Tịnh Biên, ngày      tháng 01 năm 2021 
 

BÁO CÁO 

Tình hình tư tưởng, nguyện vọng nhân dân trong tỉnh tháng 11/2020 

 

Kính gửi: Ủy ban MTTQVN tỉnh An Giang 
 

Thực hiện Báo cáo số 282/BC-MTTQ-BTT ngày 08/12/2020 của Ban 

Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh về tình hình tư tưởng, nguyện vọng nhân 

dân trong tỉnh tháng 11 năm 2020. 

Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên báo cáo như sau: 

1. Đánh bài, số đề, một số thanh niên tụ tập đêm khuya uống rượu gây 

mất an ninh trật tự; tình trạng chạy xe, lạng lách, chạy quá tốc độ còn diễn ra 

trên địa bàn thị trấn Tịnh Biên. 

- Về tình hình đánh bạc, số đề: Chỉ đạo lực lượng Công an thị trấn thường 

xuyên mở đợt tấn công trấn áp tội phạm, tăng cường phối hợp cùng các lực 

lượng và các Đội nghiệp vụ Công huyện Tịnh Biên tăng cường tuần tra, kiểm 

soát đảm bảo ANTT, bài trừ các tệ nạn xã hội; qua đó đã triệt xóa 01 tụ điểm 

đánh bạc liên quan đến 04 đối tượng; bắt quả tang 01 đối tượng làm chủ lô đề; 

01 đối tượng cho vay nặng lãi; đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.  

- Về tình hình thanh niên tụ tập đêm khuya uống rượu gây mất an ninh trật 

tự: Thường xuyên tổ chức tuần tra vào ban đêm giải tán các nhóm thanh thiếu 

niên tụ tập tại khu vực Công viên trước UBND huyện, nhằm ngăn chặn các đối 

tượng gây mất ANTT. Qua đó, tình hình thanh thiếu niên gây mất ANTT giảm 

đáng kể so với trước đây. 

- Về tình hình chạy xe lạng lách, chạy quá tốc độ: Công an thị trấn tổ chức 

nhiều đợt tuần tra giao thông và đã phát hiện xử lý 11 trường hợp vi phạm, xử 

phạt hành chính với số tiền 2.750.000đ; đồng thời mời gọi các đối tượng thanh 

thiếu niên chạy xe lạng lách răn đe, giáo dục cho làm cam kết. Bên cạnh đó, 

phối hợp cùng Đội CSGT Công an huyện bắt 12 đối tượng nghi vấn đua xe và 

cổ vũ đua xe tại khu vực Cầu Vượt và khu Công nghiệp Xuân Tô; vụ việc giao 

Đội CSGT Công an huyện củng cố hồ sơ xử lý theo quy định. 

Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ chỉ đạo các ngành chức năng có liên 

quan tăng cường công tác tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp 

đánh bài, số đề, tụ tập đêm khuya uống rượu gây mất an ninh trật tự; chạy xe 

lạng lách, chạy quá tốc độ trên địa bàn thị trấn Tịnh Biên nói chung và huyện 

Tịnh Biên nói riêng. 

2. Huyện Tịnh Biên: Hiện nay vào mùa mưa, một số nơi như: Sóc Cây Ổi 

thuộc khóm Xuân Hiệp và 02 hẻm khu vực bến xe thuộc khóm Xuân Hòa, thị 

trấn Tịnh Biên thường xuyên bị đọng nước, ảnh hưởng đến các phương tiện 

tham gia giao thông. Dư luận mong muốn các cấp có thẩm quyền cần đầu tư 
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nguồn kinh phí nạo vét hệ thống cống bị bồi lắng, đảm bảo việc khai thông dòng 

chảy để khắc phục tình trạng ngập cục bộ. 

Khu vực Sóc Cây Ổi thuộc khóm Xuân Hiệp và 02 hẻm khu vực bến xe 

thuộc khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên là khu vực có địa hình mặt đất tự 

nhiên thấp so với tứ cận, chưa có hệ thống thoát nước, vì vậy vào mùa mưa bị 

ngập úng. Trước mắt, UBND huyện Tịnh Biên sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên 

môn khảo sát, đề xuất phương án xử lý. Về lâu dài, khu vực này sẽ được điều 

chỉnh quy hoạch thành Khu dân cư, thương mại, dịch vụ và mời gọi nhà đầu tư 

thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hoàn chỉnh. 

3. Có ý kiến đề nghị các ngành chức năng quan tâm sửa chữa một số 

đoạn đường bị sụt lún trên Quốc lộ 91 để đảm bảo an toàn cho các phương tiện 

tham gia giao thông.   

Quốc lộ 91 do Cục quản lý đưởng bộ IV quản lý, Hạt quản lý đường bộ 

73.4 thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên. Mùa mưa vừa qua mặt 

đường có phát sinh bong tróc ở một số vị trí không có mương thoát nước. Hiện 

nay, Huyện đang triển khai xây mương nước thoát dọc đường, đoạn trong khu 

vực đô thị và đoạn qua trung tâm xã An Phú, trong thời gian tới huyện sẽ có văn 

bản đề nghị Cục quản lý đường bộ IV dặm vá mặt đường tại các vị trí bong tróc. 

Ngoài ra, qua kiểm tra chưa phát hiện mặt đường sụt lún như báo cáo đã nêu. 

Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên báo cáo đến Ban Thường trực Ủy ban 

MTTQVN tỉnh được biết./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Ủy ban MTTQVN huyện; 

- Văn phòng Huyện ủy; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Trần Minh Hòa 
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