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BÁO CÁO 

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

tháng 11 năm 2020 

 

Thực hiện các nội dung theo Báo cáo số 282/BC-MTTQ-BTT ngày 

08/12/2020 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 11 năm 2020; 

Ngày 17/12/2020 Ủy ban nhân dân thành phố đã có Công văn số 

5604/UBND-TH, chỉ đạo các đơn vị có liên quan báo cáo nội dung sự việc do 

dư luận xã hội phản ánh. 

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

1. Về nội dung: Tình trạng xây dựng lấn chiếm kênh rạch, lộ giới, gây mất 

an toàn giao thông vẫn còn diễn ra. 

* Ý kiến phản hồi: Thời gian qua, Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố 

phối hợp cùng Tổ Trật tự đô thị phường, xã thường xuyên kiểm tra tình hình xây 

dựng trên địa bàn. Kết quả trong năm 2020, đã kiểm tra 768 trường hợp; qua đó, 

lập biên bản, xử phạt 68 trường hợp, thu phạt hơn 1,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, tình 

trạng xây dựng lấn chiếm kênh rạch, lộ giới vẫn còn xảy ra do phụ thuộc phần 

lớn vào ý thức của người dân. Trong thời gian tới, để khắc phục tình trạng trên, 

thành phố sẽ yêu cầu các cơ quan có liên quan phối hợp phường, xã tăng cường 

công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến các quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong hoạt động đầu tư xây dựng để nâng cao nhận thức của người dân; 

đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc xây dựng trên địa bàn, 

kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đúng theo quy định. 

2. Về nội dung: Người dân phản ánh tình hình trộm cắp xe máy trên địa 

bàn xã Mỹ Khánh thời gian gần đây xảy ra nhiều; trộm cắp vặt, đánh bài thời 

điểm cận Tết có chiều hướng gia tăng. Người dân mong muốn Công an xã tăng 

cường công tác tuần tra vào những giờ cao điểm, rà soát đối tượng nhằm hạn chế 

các tệ nạn xã hội gây mất trật tự địa phương. 

* Ý kiến phản hồi: Trong năm 2020, Công an thành phố đã làm tốt công 

tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội trên địa bàn thành 

phố; tội phạm hình sự giảm 7,07% so với cùng kỳ năm 2019. Riêng địa bàn xã 

Mỹ Khánh, trong năm 2020 đã khởi tố 03 vụ liên quan 05 đối tượng trộm cắp tài 

sản; bắt 06 vụ đánh bài nhỏ lẻ, cho 10 đối tượng làm cam kết. Để làm tốt công 
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tác phòng ngừa, đấu tranh các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trước, trong và sau 

Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, lực lượng Công an xã Mỹ Khánh và thành 

phố tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: 

- Tổ chức các đợt ra quân tấn công trấn áp tội phạm theo kế hoạch. Công 

an xã Mỹ Khánh tiếp tục tuần tra khép kín địa bàn, kiên quyết xử lý nghiêm các 

trường hợp tổ chức đánh bài, hạn chế tình trạng trộm cắp tài sản.   

- Duy trì hoạt động của tổ tuần tra mật phục phòng, chống tội phạm trộm 

cắp tài sản vào ban đêm, xác định các tuyến địa bàn trọng điểm, đối tượng nghi 

vấn thường xuyên hoạt động để tập trung đấu tranh, truy quét. Thường xuyên 

gọi hỏi, răn đe số đối tượng có biểu hiện nghi vấn tổ chức và tham gia đánh bạc, 

không để hình thành điểm nóng. 

- Tăng cường kiểm tra các cơ sở ngành nghề kinh doanh có điều kiện, 

như: Cơ sở cầm đồ, các điểm sửa xe, cho thuê lưu trú... không để đối tượng lợi 

dụng để hoạt động. 

- Phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền phương thức, 

thủ đoạn hoạt động của tội phạm trộm cắp, tệ nạn xã hội để nâng cao ý thức 

cảnh giác của người dân. 

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 11 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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