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 ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM  

TỈNH AN GIANG 

BAN THƯỜNG TRỰC 

 

Số:  533/BC-MTTQ-BTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

 An Giang, ngày 10  tháng  5 năm 2022 

BÁO CÁO 

Tình hình tư tưởng, nguyện vọng Nhân dân trong tỉnh  

tháng 4 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 408 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 tập trung xuống giống và chăm sóc vụ lúa hè thu, tình 

hình thời tiết thuận lợi nên hầu hết các diện tích lúa phát triển tốt. Tuy nhiên, do 

giá xăng dầu, giá vật tư nông nghiệp vẫn còn ở mức cao nên ảnh hưởng đến sản 

xuất của người dân; tình hình dịch bệnh muỗi hành trên lúa còn diễn biến khá 

phức tạp ở nhiều địa phương; giá thu mua một số mặt hàng nông sản còn ở mức 

thấp... đã tác động đến tâm lý lo lắng trong các tầng lớp nhân dân.  

- Qua khảo sát về tâm trạng của người dân sau khi thu hoạch vụ lúa Đông 

Xuân 2022: Kết quả cho thấy, có 69% ý kiến của những người được hỏi cho rằng, 

bà con nông dân phấn khởi do việc sản xuất vụ lúa Đông Xuân 2022 thuận lợi, 

năng suất đạt khá cao, đảm bảo cho nông dân có lãi nên chủ động sản xuất vụ hè 

thu tiếp theo. Tuy nhiên, vẫn còn 28% ý kiến cho rằng nông dân còn lo lắng do bị 

ảnh hưởng bởi dịch bệnh muỗi hành trên lúa, một số hộ bị thua lỗ, thiếu vốn sản 

xuất. Người dân tiếp tục đề nghị các ngành chức năng tăng cường công tác nắm 

tình hình, triển khai quy hoạch sản xuất, chủ động phòng chống dịch bệnh muỗi 

hành, hướng dẫn hỗ trợ nông dân sản xuất hiệu quả trong mùa vụ tiếp theo. 

- Huyện Tri Tôn: Người dân đề nghị các ngành chức năng sớm triển khai 

nạo vét cải tạo Kênh 4, ấp Tô Thủy, xã Núi Tô để chống ngập úng và có đủ 

nước phục vụ sản xuất.  

2. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội 

* Về lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo: 

Dư luận quan tâm đế việc nam sinh 16 tuổi nhảy lầu tự tử ở chung cư Văn 

Phú, phường Phú La, Hà Nội vào ngày 01/4/2022. Hiện nay, các vụ việc tiêu 

cực liên quan đến giáo dục, gia đình có chiều hướng tăng và diễn biến phức tạp 

hơn. Dư luận lo lắng về cách giáo dục con em trong gia đình của các bậc phụ 

huynh hiện nay. Qua đó, dư luận mong muốn giữa Ban Giám hiệu trường và các 

bậc phụ huynh nên có sự gắn kết chặt chẽ hơn trong giáo dục về đạo đức và kỹ 

năng sống cho học sinh; quan tâm, theo dõi nắm tâm trạng của các em để có 

cách giáo dục con em mình một cách khoa học và phù hợp với sự phát triển của 

xã hội hiện nay nhằm tránh gây trầm cảm, ức chế cho các em dẫn đến xảy ra một 

số vụ việc không mong muốn. 
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* Về lĩnh vực y tế và tình hình dịch bệnh Covid-19: 

- Dư luận phấn khởi vì dịch bệnh Covid-19 trên cả nước được kiểm soát, số 

ca nhiễm giảm rõ rệt. Dư luận đánh giá cao sự nỗ lực của các ngành chức năng 

trong thực hiện các giải pháp phòng chống dịch bệnh, khôi phục phát triển kinh 

tế - xã hội, đảm bảo đời sống người dân trong thích ứng an toàn linh hoạt kiểm 

soát dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, dư luận vẫn còn lo lắng trước sự xuất hiện 

của các biến chủng mới chưa đánh giá được mức độ nguy hiểm và tác dụng của 

vắc xin đối với biến chủng này. Qua đó, nguyện vọng của người dân mong 

muốn các ngành chức năng thường xuyên thông tin, tuyên truyền về tình hình 

dịch bệnh trên địa bàn tỉnh để người dân an tâm khi tiếp nhận được nguồn tin 

chính thống về dịch bệnh. 

Theo phản ánh của dư luận, những người bị nhiễm bệnh và đã điều trị dứt 

điểm những vẫn còn biểu hiện các triệu chứng hậu Covid-19 như: Thường 

xuyên bị mệt, nhứt đầu, khó ngủ…, một số người tuy có biểu hiện nhưng khó 

nhận biết là bệnh thông thường hay triệu chứng của hậu Covid-19 vì chưa được 

ngành y tế tư vấn. Dư luận mong muốn ngành chức năng cần có các điểm hỗ trợ 

tư vấn cho người dân sau khi điều trị dứt điểm bệnh Covid-19, hướng dẫn cách 

nhận biết và điều trị để an tâm hơn trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe; cần 

đẩy mạnh công tác tuyên truyền và khuyến cáo người dân khi bị nhiễm Covid-

19 phải thực hiện khai báo và sử dụng danh mục thuốc của ngành y tế để đạt 

hiệu quả cao trong công tác điều trị. 

Dư luận đồng tình với việc các ngành chức năng của tỉnh triển khai kế hoạch 

tiêm vắc xin cho trẻ em, học sinh từ 5 đến 11 tuổi. Hiện nay, các địa phương đang 

xúc tiến lập danh sách và phối hợp với công an cấp xã trong việc cung cấp mã định 

danh để chuẩn bị tiêm vắc xin cho trẻ em nằm trong độ tuổi nêu trên. Tuy nhiên, 

theo phản ánh của dư luận, vẫn còn nhiều trường hợp phụ huynh hoang mang, lo 

lắng và không muốn cho con em mình tiêm vắc xin theo khuyến cáo vì sợ ảnh 

hưởng đến sức khỏe về sau. Do đó, dư luận mong muốn ngành chức năng, Ban 

Giám hiệu trường và chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, 

giải thích để việc tiêm vắc xin được triển khai cho toàn thể các em nằm trong lứa 

tuổi quy định, nhằm đạt hiệu quả cao trong công tác tiêm phòng dịch bệnh. 

* Về lĩnh vực Du lịch: 

Qua khảo sát về thực trạng các tuyến đường giao thông và mật độ giao 

thông dẫn đến các địa điểm du lịch trong tỉnh: có 69% ý kiến của những người 

được hỏi bày tỏ sự hài lòng với công tác đầu tư, sửa chữa, nâng cấp các tuyến 

đường trọng yếu, mật độ giao thông trên địa bàn tỉnh thời gian gần đây thông 

thoáng do địa phương kết hợp với ngành giao thông vận tải giải phóng hành lang 

lộ giới, các vật cản nên ít ùn tắc giao thông, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút 

lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng tại tỉnh An Giang. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều 

ý kiến đề nghị các ngành chức năng cần quan tâm đầu tư, nâng cấp và sửa chữa 

một số tuyến đường, cụ thể như sau:  

 Huyện Tịnh Biên:  

+ Đoạn đường từ thị trấn Tịnh Biên đến xã An Cư, An Nông, từ thị trấn 

Nhà Bàng đến xã Vĩnh Trung, An Nông, đoạn từ xã Thới Sơn đến xã Văn Giáo 

(gần rừng tràm Trà Sư) đường còn nhiều ổ gà, bong tróc nhựa, cần được sửa 

chữa; tuyến đường Tỉnh lộ 948 nối dài huyện Tịnh Biên đến huyện Tri Tôn dẫn 
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đến các điểm du lịch nổi tiếng như rừng tràm Trà Sư, khu Lâm Viên Núi Cấm, 

khu du lịch điện năng lượng mặt trời xã An Hảo…vào các dịp Lễ, Tết còn xảy ra 

tình trạng kẹt xe; đoạn từ thị trấn Nhà Bàng đến cầu Bưng Tiền xã Văn Giáo 

(Tỉnh lộ 948), đoạn từ chùa Bửu Sơn xã An Hảo đến cổng chào xã Châu Lăng, 

(huyện Tri Tôn) có nhiều địa điểm mặt đường xấu chưa được nâng cấp sửa chữa 

gây khó khăn cho người tham gia giao thông. 

+ Hiện nay các điểm du lịch tập trung vùng Bảy Núi, du khách các nơi về 

các điểm du lịch ở An Giang chỉ qua tuyến đường chính thành phố Châu Đốc, 

đoạn đường từ thành phố Châu Đốc đến Nhà Bàng được đầu tư xây dựng tuyến 

đường tránh nên phương tiện dễ lưu thông; đoạn từ thị trấn Nhà Bàng đến Núi 

Két, Núi Cấm và đến huyện Tri Tôn diện tích mặt đường khá hẹp gây khó khăn 

cho các phương tiện tham gia giao thông. 

+ Huyện Châu Phú: Vào những ngày lễ, tết hoặc các ngày nghỉ trong tuần, 

mật độ các phương tiện tham gia giao thông nhiều, thường xuyên kẹt xe ở tuyến 

Quốc lộ 91 (đoạn đường chợ thị trấn Cái Dầu, đoạn từ cầu Phù Dật đến cầu chữ 

S và cầu kênh Đào - xã Mỹ Đức).  

+ Huyện Chợ Mới: Các tuyến đường dọc tuyến Tỉnh lộ 942, 946 xuất hiện 

nhiều ổ gà, các điểm dừng xe đưa rước học sinh, các hộ buôn bán vẫn còn lấn 

chiếm lòng, lề đường.  

Một vài ý kiến phản ánh do nhu cầu của người dân tham gia giao thông và khi 

dịch bệnh được kiểm soát, cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới; các ngày 

cuối tuần, lễ hội vía Bà Chúa xứ Núi Sam..., lượng khách đến An Giang tham quan, 

nghỉ dưỡng trên địa bàn tỉnh càng nhiều nên mật độ giao thông ở các cung đường 

chính ngày càng tăng. Thời gian gần đây cũng có nhiều du khách là giới trẻ du lịch 

đến An Giang theo hình thức phượt để tìm hiểu về nét văn hóa, đời sống, ẩm thực 

và vẻ đẹp của An Giang nên mật độ giao thông nhiều hơn trước đây. 

- Về thái độ ứng xử, sự văn minh của du khách khi đến tham quan tại các 

địa điểm du lịch trong tỉnh: Qua khảo sát, hầu hết (85%) các ý kiến phản ánh 

thái độ ứng xử, sự văn minh của du khách khi đến tham quan tại các điểm du 

lịch trong tỉnh rất nhã nhặn, vui tươi, hòa đồng, đặc biệt là ở các điểm du lịch 

tâm linh, đa số du khách thể hiện sự tôn kính, lịch sự; có ý thức giữ gìn vệ sinh 

môi trường. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp, vứt rác bừa bãi, ăn mặc 

thiếu lịch sự, hút thuốc những nơi công cộng... Dư luận mong muốn Ban quản lý 

tại các khu du lịch thường xuyên nhắc nhở du khách để đảm bảo vệ sinh và tạo 

sự văn minh lịch sự ở các địa điểm du lịch. 

- Thái độ phục vụ, sự văn minh của cán bộ, viên chức ngành du lịch; của cơ 

sở bán buôn tại các điểm du lịch trong tỉnh: 

+ Đối với cán bộ, viên chức ngành du lịch: Theo ý kiến phản ánh, 90% ý kiến 

đánh giá đa số cán bộ, viên chức ngành du lịch tại các điểm du lịch trong tỉnh luôn 

thể hiện tinh thần, thái độ phục vụ ân cần, văn minh, lịch sự, thực hiện tốt phương 

châm, vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi; tích cực tuyên truyền, vận động du 

khách, Nhân dân chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường tại các điểm tham quan du 

lịch, giữ gìn an ninh trật tự nơi công cộng. Tuy nhiên, dư luận đề nghị các ngành 

chức năng cần tăng cường đội ngũ cán bộ, hướng dẫn viên du lịch bố trí đều trên tất 

cả các điểm du lịch trong tỉnh; nâng cao trình độ, kinh nghiệm nghề nghiệp, thạo 

ngoại ngữ, tăng cường giao tiếp và gợi mở quảng bá với khách lữ hành.  
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+ Đối với cơ sở bán buôn: Có 85% ý kiến cho rằng, ý thức của các cơ sở 

mua bán ở các tuyến đường, các địa điểm du lịch được nâng cao, tình trạng chèo 

kéo du khách để bán hàng, ép du khách mua hàng hầu như không còn diễn ra, 

giá cả một số mặt hàng được niêm yết công khai. Tuy nhiên, ngành du lịch cần 

quan tâm hơn nữa công tác phối hợp với các ngành có liên quan tuyên truyền 

giáo dục, thường xuyên giám sát, thanh tra, kiểm tra để công tác phục vụ mua 

bán tại các điểm du lịch văn minh, lịch sự hơn.  

+ Về vệ sinh an toàn thực phẩm tại các điểm du lịch: Qua khảo sát, có 82% 

ý kiến cho rằng, các cơ sở buôn bán trong các điểm du lịch chấp hành tốt chủ 

trương, chính sách, pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm, chưa phát hiện vấn 

đề mất vệ sinh an toàn thực phẩm hoặc ngộ độc thực phẩm. Tuy nhiên, các 

ngành chức năng địa phương tăng cường kiểm tra nhiều hơn nữa, nhất là ở các 

địa điểm du lịch để tạo sự an tâm đối với người tiêu dùng.  

- Tình hình an ninh, trật tự tại các điểm du lịch: Tình hình an ninh trật tự tại 

các điểm du lịch trong địa bàn tỉnh An Giang cơ bản được đảm bảo, lực lượng 

công an tăng cường thực hiện tốt các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phát hiện 

ngăn chặn, đấu tranh xử lý kịp thời các loại tội phạm, trộm cắp, cướp giật tại các 

điểm du lịch, tạo được niềm tin đối với du khách. Tuy nhiên, qua phản ánh của 

những người được hỏi thì vẫn còn tình trạng móc túi du khách ở các điểm du 

lịch tâm linh ở thành phố Châu Đốc và huyện Tịnh Biên. 

+ Đối với địa bàn thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên: Theo phản ánh, tình 

hình an ninh trật tự trong khu vực chợ thị trấn Tịnh Biên có lúc chưa tốt, số 

người bán hàng rong mặc dù đã được các ngành chức năng sắp xếp chỗ buôn 

bán nhưng họ không chấp hành, còn gây mất trật tự trong khu vực chợ, khu vực 

đậu xe, chèo kéo gây phiền hà cho du khách.  

- Các hình thức kinh doanh, dịch vụ tại các điểm du lịch trong tỉnh: Qua 

khảo sát, đa số (75%) ý kiến đánh giá hình thức kinh doanh, dịch vụ tại các điểm 

du lịch trong tỉnh phong phú, đa dạng. Tuy nhiên, vẫn còn một vài ý kiến cho 

rằng các hình thức kinh doanh, dịch vụ tại các điểm du lịch tuy phong phú, đa 

dạng nhưng giá cả sản phẩm lưu niệm chưa hợp lý, còn cao hơn giá ngoài thị 

trường; nhiều mặt hàng mang tính đặc sản, đặc sắc của tỉnh nhà chưa được trưng 

bày, quảng bá rộng rãi, nhất là các sản phẩm mang tính văn hóa, nghệ thuật như 

các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, điêu khắc, tranh vẽ mang tính đặc trưng của 

vùng như tranh thốt nốt, tranh vỏ trấu…Qua đó, dư luận mong muốn các ngành 

chức năng nghiên cứu, phát huy thế mạnh các đặc sản, các loại hình kinh doanh 

dịch vụ của địa phương để trưng bày sản phẩm tại các điểm du lịch. 

- Một số ý kiến phản ánh liên quan đến lĩnh vực du lịch: 

+ Dư luận bày tỏ thái độ chưa đồng tình với việc thu phí vào tham quan, lễ 

cúng tại khu du lịch Miếu Bà chúa xứ Núi Sam, thành phố Châu Đốc. Dư luận 

mong muốn các ngành chức năng và Ban Quản trị lăng miếu nghiên cứu xem 

xét bỏ việc thu phí vào Miếu bà Chúa Xứ để khách thập phương thuận tiện trong 

việc dâng hương cúng lễ. 

+ Dư luận bày tỏ sự hài lòng đối với công tác kiểm tra của các ngành chức 

năng liên quan đến Công ty Cổ phần Du lịch An Giang xây dựng tại 2 điểm du 

lịch Đồi Túp Dụp (huyện Tri Tôn) và Điện năng lượng Mặt trời (xã An Hảo, 

huyện Tịnh Biên) và chỉ đạo Công ty có hướng chấn chỉnh, khắc phục. Tuy 

nhiên, dư luận mong muốn các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra 
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kịp thời nhắc nhở, xử lý khi mới phát hiện sai phạm, tránh tình trạng tự ý tăng 

giá như trước đây tạo dư luận không tốt của du khách khi đến tham quan, du lịch 

tại An Giang. 

+ Có ý kiến đề xuất: Phú Tân là huyện cù lao giữa sông Tiền và sông Hậu, 

có vị trí địa lý thuận lợi, có nhiều làng nghề truyền thống như: Nghề rèn, nghề 

bánh phồng thị trấn Phú Mỹ; làng nghề bó chổi xã Phú Bình; nếp Phú Tân và lễ 

hội tôn giáo Phật giáo Hoà Hảo. Đây là những đặc thù của địa phương có tiềm 

năng thu hút du khách. Qua đó, mong muốn các ngành chức năng quan tâm, 

nghiên cứu mời gọi đầu tư, hỗ trợ hạ tầng giao thông, đào tạo nguồn nhân lực, 

phát triển các làng nghề truyền thống tại Phú Tân để đáp ứng yêu cầu mở rộng 

phát triển du lịch. 

+ Có ý kiến phản ánh: Phía sau tượng đài Chủ tịch Tôn Đức Thắng (Công 

trường Trưng nữ vương), phường Mỹ Long, trung tâm thành phố Long Xuyên bị 

ô nhiễm môi trường (do người dân phóng uế, tiểu tiện, nôn… gây mất vệ sinh) 

xâm phạm công trình mang tính biểu tượng tôn kính cao quý, ảnh hưởng đến khu 

vực vui chơi của cộng đồng. Nguyện vọng của người dân thành phố mong muốn 

UBND thành phố Long Xuyên quan tâm, chỉ đạo các ngành chức năng có giải 

pháp khắc phục. 

- Để đẩy mạnh phát triển ngành du lịch của tỉnh trong thời gian tới, ý kiến 

của những người được hỏi mong muốn các ngành chức năng quan tâm đến một 

số nội dung sau: 

+ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giới thiệu những nét mới của du lịch An 

Giang đến du khách; triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du 

lịch nhằm thu hút các nhà đầu tư quan tâm phát triển các dịch vụ nhà hàng, quán 

ăn, cơ sở lưu trú tại các điểm, khu du lịch; vận động, khuyến khích các nhà 

hàng, khách sạn, điểm du lịch tổ chức những loại hình văn hóa, giải trí về đêm 

để giữ chân du khách…  

+ Tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, như mở các lớp đào tạo và đào 

tạo lại về nghiệp vụ kinh doanh cho cán bộ quản lý, nhân viên phục vụ của các 

doanh nghiệp… nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển ngành du lịch; đa dạng hình 

thức kinh doanh, đảm bảo chất lượng dịch vụ, cơ sở mua bán tại các địa điểm 

du lịch; nâng cao ý thức phục vụ của các chủ cơ sở mua bán kinh doanh đối với 

du khách. 

+ Tăng cường công tác đảm bảo tình hình an ninh trật tự ở các điểm du 

lịch, kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an ninh trật tự ở các khu du lịch; 

hạn chế tình trạng bán vé số và ăn xin ở các điểm du lịch để không gây phản 

cảm đối với du khách; kiểm tra, xử lý mạnh các đối tượng có hành vi chèn ép, 

đeo bám, lừa đảo, chặt chém khách du lịch. 

+ Thực hiện đề án trùng tu, tôn tạo di tích, tích cực bảo vệ tài nguyên du 

lịch; chỉ đạo các cấp, các ngành và địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng thực 

hiện tốt việc quản lý môi trường tại các khu, điểm du lịch; hướng dẫn các địa 

phương, cộng đồng và doanh nghiệp triển khai thực hiện bộ quy tắc ứng xử văn 

minh trong du lịch. 

+ Duy trì và khôi phục các ngành nghề sản xuất truyền thống có tiềm năng 

thu hút du lịch; nghiên cứu, sản xuất ra nhiều sản phẩm du lịch đặc trưng của An 

Giang để phục vụ cho du khách thưởng thức nhằm giải quyết việc làm cho lao 

động và đáp ứng yêu cầu phát triển ngành du lịch của tỉnh.  
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+ Tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng giao thông kết nối đến các khu, 

điểm du lịch. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, bố 

trí nguồn vốn phát triển hạ tầng du lịch; lập danh mục một số dự án trọng điểm 

của tỉnh, đưa vào kêu gọi đầu tư, xã hội hóa đầu tư các dịch vụ vui chơi giải trí, 

nhà hàng, khách sạn, khu mua sắm; tăng cường hỗ trợ các nhà đầu tư về thủ tục 

hành chính, tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách để đưa các dự án đã được 

cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư đi vào hoạt động. 

Thực hiện chương trình phát triển du lịch gắn với nông nghiệp để tạo ra sản 

phẩm du lịch mới. Tăng chất lượng loại hình du lịch gắn với lễ hội văn hóa 

truyền thống, tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc. 

* Phòng chống tham nhũng: 

  Dư luận các tầng lớp nhân dân trong tỉnh quan tâm trước thông tin nguyên 

Trưởng phòng cảnh sát giao thông ở An Giang bị khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi 

dụng chức vụ quyền hạn tham ô tài sản. Qua vụ việc trên, dư luận bày tỏ sự hài 

lòng đối với công tác kiểm tra, xử lý phòng chống tham nhũng của các ngành chức 

năng trên địa bàn tỉnh; đồng thời, mong muốn các ngành chức năng tiếp tục thanh 

tra, kiểm tra kịp thời để sớm chấn chỉnh, ngăn ngừa các hành vi tiêu cực. 

* Xây dựng Nông thôn mới: 

Ngày 8/3/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 318/QĐ-

TTg ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí về xã 

nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Qua đó, về tiêu chí thu nhập bình 

quân đầu người ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long năm 2022 đối với xã đạt 

nông thôn mới là 53 triệu đồng/người/năm; xã nông thôn mới nâng cao là 64 

triệu đồng/người/năm. Qua khảo sát đối với vấn đề này, hầu hết (75%) ý kiến 

của những người được hỏi đều đồng tình với chủ trương của Chính phủ nhằm 

thúc đẩy địa phương đẩy mạnh các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, nâng cao 

đời sống người dân. Đây cũng là mục tiêu phấn đấu đạt được của cả hệ thống 

chính trị và Nhân dân tỉnh An Giang, đặc biệt là các xã ở vùng nông thôn, các xã 

trong lộ trình xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, vẫn còn 22% ý kiến đánh giá 

chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người đối với xã đạt chuẩn nông thôn mới và 

nông thôn mới nâng cao theo Quyết định 318/QĐ-TTg của Thủ tướng khó có 

thể đạt được ở địa bàn nông thôn vì một số nguyên nhân: 

+ Do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid-19, tình hình kinh tế sản xuất 

kinh doanh hiện nay dần được khôi phục nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn. 

Một số hộ sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ thiếu vốn tái sản xuất; đối với 

người dân ở vùng nông thôn An Giang thì sản xuất nông nghiệp là chủ yếu, 

trong khi đó do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, tình hình giá cả nông sản thiếu 

ổn định và thường xuyên gặp tình trạng bán không được giá, ế ẩm; thuốc bảo vệ 

thực vật, phân bón tăng giá, giá nguyên liệu thiết yếu xăng, dầu tăng sẽ tốn kém 

nhiều chi phí trong sản xuất, từ đó thu nhập của người dân cũng bị ảnh hưởng. 

+ Đối với các xã trên địa bàn các huyện miền núi như Tri Tôn, Tịnh Biên 

đa số là đồng bào dân tộc sinh sống, việc sản xuất và đời sống của người dân 

còn gặp nhiều khó khăn, đa số là sản xuất nông nghiệp và mua bán nhỏ lẽ, vì 

vậy mức bình quân đầu người sẽ khó đạt theo quy định. 

 - Có ý kiến phản ánh, việc tập trung đầu tư xây dựng xã đạt chuẩn nông 

thôn mới; nông thôn mới nâng cao là cần thiết, nhưng các ngành cấp trên cần 

nghiên cứu, xem xét để phù hợp với đặc điểm của từng địa phương, sát với đời 



7 

 

sống, thu nhập của người dân; đồng thời, các chỉ tiêu đề ra khi đi vào thực hiện 

sẽ mang tính khả thi, tránh tình trạng chạy theo thành tích, phong trào nhưng 

chất lượng đạt được không cao. 

* Trật tự, an toàn giao thông: 

- Huyện Châu Phú:  

+ Người dân xã Bình Mỹ phản ánh tuyến đường Bắc kênh Đình hiện nay đã 

bị sạt lở nhiều địa điểm, người dân mong muốn các ngành chức năng của xã kịp 

thời rà soát, kiến nghị với cấp trên có giải pháp khắc phục. 

+ Người dân mong muốn các ngành chức năng kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở 

đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện tuyến đường Tỉnh lộ 945 để người 

dân thuận tiện trong việc đi lại, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế các 

xã vùng lân cận. 

- Huyện Châu Thành: Tuyến đường Quốc lộ 91 từ UBND xã An Hòa 

(Châu Thành) đến chợ Rạch Gộc (Châu Phú) đến mùa mưa một số đoạn bị ngập 

rất sâu vì không có cống thoát nước, ảnh hưởng đến các phương tiện khi tham 

gia giao thông. Người dân mong muốn các ngành chức năng sớm có giải pháp 

khắc phục, sớm xây dựng hệ thống thoát nước trên đoạn đường này nhằm hạn 

chế tai nạn giao thông có thể xảy ra khi trời mưa lớn.  

- Thành phố Long Xuyên: Người dân phản ánh, hệ thống đèn đường ở các 

khu vực của phường Mỹ Bình (thuộc các tuyến đường Lê Triệu Kiết, Nguyễn 

Thái học, Lý Thường Kiệt) thời điểm tắt và mở đèn đường chưa hợp lý (có lúc 

đến tối mới mở đèn và đến 6 giờ sáng hôm sau vẫn chưa tắt đèn). Người dân 

mong muốn ngành điện lực điều chỉnh thời điểm mở, tắt đèn đường phù hợp hơn 

để đảm bảo cuộc sống, sinh hoạt ở khu dân cư và tiết kiệm điện. 

- Huyện Thoại Sơn: Người dân mong muốn các ngành chức năng đẩy 

nhanh tiến độ thi công cống Tây sông Hậu thuộc xã An Bình để người dân thuận 

tiện trong việc sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp. 

3. Tình hình trật tự, an toàn xã hội 

- Theo phản ánh của dư luận, các hình thức lừa đảo qua mạng xã hội có 

chiều hướng gia tăng. Dư luận mong muốn lực lượng công an, an ninh mạng 

quan tâm, theo dõi và xử lý nghiêm các hành vi lừa đảo để ổn định trật tự và tạo 

sự an tâm đối với người dân. 

- Huyện Châu Phú: Thời gian qua, với sự nỗ lực và quyết tâm của lực 

lượng công an tỉnh và công an địa phương nên các tệ nạn xã hội trên địa bàn 

huyện được đảm bảo. Tuy nhiên, gần đây vẫn còn tình trạng cho vay không thế 

chấp, phát tờ rơi ở một số nơi (tín dụng đen), ảnh hưởng an ninh trật tự địa 

phương. Dư luận mong muốn công an huyện tiếp tục theo dõi và có giải pháp xử 

lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

- Huyện Tịnh Biên: Có ý kiến phản ánh, tình trạng thanh thiếu niên sử dụng 

ma túy có chiều hướng tăng, nguy cơ sẽ dẫn đến các tệ nạn xã hội và mất trật tự 

địa phương. Người dân mong muốn công an huyện phối hợp với công an xã 

kiểm tra và có giải pháp phòng ngừa các tệ nạn xã hội liên quan đến các đối 

tượng sử dụng ma túy. 

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: 
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1. Kiến nghị UBND tỉnh 

- Chỉ đạo các ngành chức năng của tỉnh:  

+ 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 Văn hóa Thể thao & Du lịch: Quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng, đề 

xuất của người dân, của dư luận liên quan đến lĩnh vực du lịch 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. 

+ Công an tỉnh: Chỉ đạo công an huyện quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng, 

đề xuất của người dân, của dư luận liên quan đến lĩnh vực an ninh trật tự 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 buôn bán, kinh doanh ở các địa điểm du lịch về giá cả chất lượng 

hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm để tạo sự an tâm đối với du khách. 

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 Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Công thương, Sở 

Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Quản lý thị trường tỉnh và UBND 

huyện Tịnh Biên 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, TT.HĐND, TT.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; 

- Công an tỉnh; Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

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

Nông nghiệp và PTNT; Sở VH-TT-DL; 

- 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-PT. 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

Phan Trương 
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