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 ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM  

TỈNH AN GIANG 

BAN THƯỜNG TRỰC 

 

Số: 516/BC-MTTQ-BTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

 An Giang, ngày 30 tháng 3 năm 2022 

BÁO CÁO 

Tình hình tư tưởng, nguyện vọng Nhân dân trong tỉnh  

tháng 3 năm 2022 
 

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

Trong tháng, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (Ban Thường 

trực) tiếp nhận tổng hợp 406 ý kiến của các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt 

Nam cấp tỉnh, cấp huyện; báo cáo viên, cộng tác viên Ủy ban MTTQ Việt Nam 

tỉnh phản ánh dư luận trong các tầng lớp nhân dân. Qua phản ánh, nổi lên một 

số vấn đề như sau: 

1. Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh 

Bà con nông dân đang tập trung thu hoạch vụ lúa Đông Xuân, năng suất 

đạt khá cao, giá lúa tuy có giảm nhưng vẫn đảm bảo cho nông dân có lãi; tuy 

nhiên ở một số trà lúa bị ảnh hưởng nhiều dịch bệnh muỗi hành nên năng suất 

giảm, dẫn đến thua lỗ, đặc biệt là đối với một số hộ thuê mướn đất sản xuất gặp 

nhiều khó khăn trong vụ sản xuất tiếp theo; tình hình giá phân bón, thuốc bảo vệ 

thực vật vẫn chưa giảm đã gây tâm trạng lo lắng trong các tầng lớp nhân dân.  

Đối với mặt hàng xăng, dầu tăng giá, qua khảo sát có trên 90% ý kiến đánh 

giá các tầng lớp nhân dân đều quan tâm và bày tỏ sự lo lắng trước tình hình giá 

xăng dầu leo thang như hiện nay. Giá xăng, dầu tăng sẽ kéo theo các mặt hàng 

thiết yếu khác tăng theo, phát sinh nhiều chi phí trong sản xuất và sinh hoạt, từ 

đó gây khó khăn cho một số hộ gia đình có thu nhập thấp.  

Đối với giới doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh cho rằng việc 

xăng dầu tăng giá có tác động mạnh đến các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh 

doanh, đặc biệt là các dịch vụ vận tải sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất, tiếp theo là 

các hàng hóa có chi phí vận chuyển cao. Có ý kiến phản ánh giá xăng dầu tăng 

là do khách quan từ bên ngoài nhưng một số loại hàng hóa, dịch vụ không ảnh 

hưởng nhiều từ xăng dầu cũng tự động tăng giá từ 10 đến 20% làm cho người 

dân cảm thấy lo lắng, bất bình.  

Dư luận mong muốn các ngành chức năng triển khai nhiều giải pháp nhằm 

bình ổn giá xăng, dầu để không làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh 

doanh của người dân, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất; đẩy mạnh việc kiểm tra 

việc niêm yết giá xăng, dầu ở các cây xăng, đại lý; kiểm soát chặt chẽ các mặt 

hàng thiết yếu theo đúng quy định của pháp luật về giá; tăng cường các biện 

pháp quản lý, xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ, tích trữ trái phép để tăng giá 

trái phép một số mặt hàng; có chính sách miễn giảm thuế đối với một số doanh 

nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng nhiên liệu chính là xăng, dầu để duy 

trì quy mô sản xuất. 

2. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội 

* Về lĩnh vực giáo dục và đào tạo: 
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Qua khảo sát về tâm trạng, nguyện vọng của các bậc phụ huynh khi học 

sinh trở lại trường học trực tiếp, đa số ý kiến phụ huynh đồng thuận với việc con 

em mình được trở lại lớp học trực tiếp như thời gian trước đây để nâng cao hiệu 

quả học tập. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 50% ý kiến phụ huynh còn lo lắng khi 

con em mình đến lớp học, vì thực tế hiện nay có nhiều học sinh và giáo viên 

nhiễm Covid-19 và đến thời điểm hiện tại chưa có kế hoạch tiêm vắc xin Covid-

19 cho trẻ em dưới 12 tuổi để tạo miễn dịch.  

Đối với ý kiến phản ánh của dư luận, đa số cũng đồng tình với chủ trương 

chung của tỉnh và ngành giáo dục, qua đó mong muốn các ngành chức năng 

sớm triển khai kế hoạch tiêm vắc xin cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi; tăng cường 

các biện pháp phòng chống dịch bệnh, thực hiện nghiêm quy định của ngành y 

tế trước khi học sinh vào lớp học. Ban Giám hiệu trường tăng cường công tác vệ 

sinh trường lớp, đảm bảo không gian và giữ khoảng cách cho các em học sinh; 

phối hợp chặt chẽ với phụ huynh để quản lý học sinh trong học tập tại trường và 

trong hoạt động, học tập ở nhà; theo dõi sức khỏe của học sinh, phòng ngừa, 

phát hiện sớm các trường hợp nghi nhiễm Covid-19, để có phương pháp xử lý 

kịp thời, hạn chế dịch bệnh lây lan trong trường học.  

* Về lĩnh vực y tế và tình hình dịch bệnh Covid-19: 

Các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đánh giá cao công tác kiểm soát dịch 

bệnh của các ngành chức năng trên địa bàn tỉnh; các địa phương đã cơ bản triển 

khai tiêm ngừa mũi 3 cho người dân. Qua khảo sát ý kiến những người được 

hỏi, có 62% ý kiến cho rằng người dân còn lo lắng trước tình hình dịch bệnh 

Covid-19 tăng nhanh và diễn biến phức tạp trong cộng đồng ở các tỉnh miền 

Trung và phía Bắc, nguy cơ tiềm ẩn bùng phát dịch trong cộng đồng rất cao; 

việc tiêm ngừa cho trẻ em ở trong tỉnh chưa được triển khai nên còn lo lắng đến 

sức khoẻ của các em khi tham gia học tập, vui chơi. Tuy nhiên, Nhân dân vẫn 

tin tưởng vào các giải pháp phòng chống dịch bệnh của các ngành chức năng 

trên địa bàn tỉnh, đa số người dân bình tĩnh, không hoang mang như đợt dịch 

bùng phát ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam cuối năm 2021. Qua 

đó, dư luận mong muốn Nhà nước, ngành y tế và các ngành chức năng tiếp tục 

thực hiện các giải pháp phòng chống dịch bệnh lây nhiễm trong cộng đồng; 

thường xuyên thông tin về dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch Covid-19 

trên địa bàn tỉnh qua các phương tiện thông tin đại chúng để người dân theo dõi, 

chủ động đề phòng. 

Một số ý kiến phản ánh, hiện nay số ca mắc Covid-19 tăng cao, các em học 

sinh đi học trực tiếp tại trường bị mắc Covid-19, từ đó lây nhiễm cho phụ 

huynh; các trạm y tế của địa phương cũng không theo dõi chặt chẽ các ca nhiễm 

và việc khai báo của người dân như trước đây. Nguyện vọng của người dân 

mong muốn các ngành chức năng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để  nâng 

cao ý thức của người dân trong phòng chống dịch bệnh; đồng thời, các trạm y tế 

địa phương tiếp tục quan tâm theo dõi và hướng dẫn các ca nhiễm điều trị. 

* Đầu tư và xây dựng: 

Theo phản ánh của dư luận, gần đây xuất hiện một số cá nhân thông qua sự 

kết nối của cán bộ Ban quản lý dự án thành phố Long Xuyên với người dân 

trong diện giải tỏa sắp xếp dân cư thực hiện Dự án mở rộng nâng cấp đô thị Việt 
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Nam - Tiểu dự án thành phố Long Xuyên - để mua nền đất tái định cư (theo 

kiểu mua lúa non) chỉ cần có Quyết định, chưa có nền đất. Đây chính là hình 

thức đầu cơ đất để trục lợi được dư luận quan tâm trong thời gian gần đây. Dư 

luận mong muốn các ngành chức năng cấp tỉnh và thành phố Long Xuyên cần 

tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm pháp luật về đất 

đai nhằm ngăn ngừa tình trạng mua bán đất khi chưa đủ điều kiện giao dịch, đầu 

cơ đất để trục lợi gây nhiễu loạn thị trường, ảnh hưởng đến việc triển khai thực 

hiện các dự án đầu tư trong tỉnh; bảo đảm người dân trong diện sắp xếp dân cư, 

giải tỏa di dời được thực nhận và sử dụng nền đất tái định cư một cách khách 

quan, công bằng để ổn định cuộc sống.  

* An sinh xã hội: 

Dư luận mong muốn Nhà nước tiếp tục quan tâm triển khai thực hiện các 

chính sách hỗ trợ cho người bị nhiễm Covid-19 đang thực hiện cách ly y tế tại 

nhà để phần nào giảm bớt khó khăn trong cuộc sống. 

3. Tình hình trật tự, an toàn xã hội 

Dư luận trong giới đảng viên, cán bộ, công chức và người dân quan tâm 

nhiều đến việc Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang được Bộ 

Công an điều động giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh. Dư luận 

mong muốn trong thời gian tới lực lượng công an trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát 

huy những thành tích đạt được, đẩy mạnh tấn công trấn áp các loại tội phạm, 

giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. 

4. Tình hình chiến sự Nga và Ukraine 

Dư luận quan tâm và theo dõi diễn biến tình hình chiến sự Nga và 

Ukraine; đồng thuận và hài lòng trước chủ trương của Đảng, Nhà nước đặt biệt 

là Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán nước ta ở các nước, tổ chức các chuyến rước 

công dân Việt Nam đang định cư ở Ukraine trở về nước khi có nhu cầu; một số 

ý kiến cho rằng do tình hình chiến sự Nga và Ukraine đã ảnh hưởng nhiều đến 

Việt Nam, cụ thể như: Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa gặp khó khăn; giá 

xăng dầu tăng; một bộ phận người Việt Nam phải lánh nạn về nước, ảnh 

hưởng đến cuộc sống, công ăn việc làm, tạo thêm gánh nặng cho Việt Nam. 

Dư luận mong muốn Ukraine và Nga chấm dứt các hành động sử dụng vũ lực, 

nối lại đàm phán và tìm kiếm giải pháp hoà bình, hạn chế đi đến các xung đột 

vũ trang làm thiệt hại nhiều đến kinh tế của đất nước, tính mạng và tài sản của 

người dân. Bên cạnh đó, đề nghị Đảng và Nhà nước ta tăng cường công tác 

nắm tình hình để hỗ trợ các công dân Việt Nam đang định cư tại Ukraine về 

nước an toàn; tăng cường công tác tuyên truyền, phản tuyên truyền đối với các 

luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trong và ngoài nước để đảm bảo 

an ninh trật tự. 

II. Một số đề xuất, kiến nghị 

Qua nội dung phản ánh, kiến nghị của Nhân dân được nêu trên, Ban 

Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kiến nghị: 

1. Kiến nghị UBND tỉnh 

Quan tâm và đẩy mạnh nhiều giải pháp nhằm bảo đảm cung cầu xăng, dầu 

trong tỉnh và hạn chế mức tăng giá cao hơn so với thị trường trong nước; đẩy 

https://nongnghiep.vn/dai-ta-dinh-van-noi-tag148990/
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mạnh nhiều giải pháp cung cấp, cân đối hàng hóa thiết yếu trên thị trường trong 

điều kiện các nguồn cung truyền thống có thể bị suy giảm; có chính sách trợ giá 

đối với mặt hàng xăng, dầu để ổn định giá cả hàng hoá và hoạt động sản xuất 

kinh doanh của người dân và doanh nghiệp. 

- Chỉ đạo các ngành chức năng của tỉnh:  

+ Sở Tài nguyên và Môi trường: Quan tâm theo dõi, kiểm tra, xác minh sự 

việc mà dư luận phản ánh liên quan đến Dự án mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam 

- Tiểu dự án thành phố Long Xuyên để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời. 

+ Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo: Quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng, đề 

xuất của người dân, của dư luận liên quan đến lĩnh vực y tế, giáo dục đã được 

phản ánh trong báo cáo. 

+ Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn: Quan tâm đến một số nội dung 

liên quan đến sản xuất và nông nghiệp đã được phản ánh trong báo cáo. 

+ Cục quản lý thị trường tỉnh: Phối hợp với các ngành liên quan tăng 

cường kiểm tra các cơ sở, trạm, cây xăng trên địa bàn tỉnh, tăng cường kiểm tra 

giá cả các mặt hàng trên thị trường để tránh trường hợp tăng giá các mặt hàng 

(không ảnh hưởng đến việc tăng giá xăng, dầu), kịp thời nhắc nhỡ và xử lý 

nghiêm các hành vi vi phạm để tạo sự an tâm cho người tiêu dùng. 

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 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 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).  

Qua ý kiến phản ánh tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, Ban 

Thường trực đề nghị UBND tỉnh, các địa phương, đơn vị liên quan có ý kiến phản 

hồi để có cơ sở trả lời cho người dân./. 

 

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;  

- Ban Nội chính TU; 

- VP: TU, ĐĐBQH&HĐND, UBND tỉnh; 

- BTT.UBMTTQVN tỉnh; 

- Các đoàn thể CT-XH tỉnh; 

- Các Sở: Giáo dục và Đào tạo; Y tế;  

Nông nghiệp và PTNT;  

- 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  

 

 

 

 

 

Phan Trương 
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