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BÁO CÁO 

Kết quả giải quyết các nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 3 

HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 

  

Căn cứ Kế hoạch số 10/KH-HĐND ngày 28/4/2022 của Hội đồng nhân 

dân huyện về tổ chức kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm 

kỳ 2021 – 2026. 

Căn cứ Biên bản số 09/BB-HĐND ngày 15/12/2022 của Hội đồng nhân 

dân huyện về biên bản kỳ họp thứ 3 HĐND huyện Tri Tôn khóa XII, nhiệm kỳ 

2021-2026. 

Tại kỳ họp thứ 03 có 05 đơn vị ngành huyện được chất vấn, Ủy ban nhân 

dân huyện đã chỉ đạo các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện các nội dung đã giải 

trình chất vấn tại kỳ họp, kết quả như sau: 

1. Đối với phòng Nông nghiệp & PTNT: 

- Tham mưu UBND huyện đánh giá kết quả thực hiện trong thời gian qua, 

xây dựng kế hoạch cơ cấu ngành nông nghiệp phù hợp tình hình thực tiễn giai 

đoạn mới theo Quyết định số 255/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 

2021 -2025. 

Sở Nông nghiệp & PTNT đang tham mưu UBND tỉnh đề án tái cơ cấu 

ngành nông nghiệp An Giang nhưng chưa chính thức ban hành; Phòng Nông 

nghiệp & PTNT đang tiến hành xây dựng và khi có đề án chính thức của tỉnh sẽ 

tham mưu UBND huyện lấy ý kiến các phòng ban, UBND xã, thị trấn trước khi 

ban hành. 

- Căn cứ lợi thế và điều kiện cụ thể về đất đai, thổ nhưỡng, cơ sở hạ tầng 

phục vụ nông nghiệp của từng địa phương, nhu cầu thị trường để xây dựng 

Chương trình, dự án phát triến sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện, sản 

phẩm đặc sản gắn kết phát triển du lịch của huyện. 

Phòng Nông nghiệp & PTNT đã tham mưu UBND huyện xây dựng kế 

hoạch Tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện Tri Tôn năm 2022 

và đã được UBND ban hành tại kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 30/3/2022, 

được UBND huyện phê duyệt với 14 sản phẩm dự kiến sẽ thực hiện trong năm 

2022, như sau: 

1. Sản phẩm gạo ST 24 và gạo ST 25: Công ty TNHH MTV Trịnh Văn Phú. 

2. Tinh dầu chúc: Công ty TNHH Yến Hương Vina. 

3. Đường thốt nốt bột: Công ty CP Palmania. 
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4. Nhãn IDO: Chi, tổ hội nghề nghiệp sản xuất nhãn IDO, xã Tân Tuyến. 

5. Hộ sản xuất Nguyễn Văn Hiển: vườn nho 1,7 ha tại xã Ô Lâm. 

6. Lúa mùa nổi – xã Vĩnh Phước. 

7. Sầu riêng, bưởi, bơ – núi Dài (Ô Vàng). 

8. Xoài: HTX Bến Bà Chi. 

9. Bánh phồng mì – thị trấn Ba Chúc. 

10. Nước mắm cá đồng – HTX NN Tân Tiến. 

11. Cốm dẹp – xã Ô Lâm. 

12. Chuối cấy mô. 

13. Đường thốt nốt – HTX NN An Tức. 

14. Rượu trâm. 

Đồng thời phòng Nông nghiệp & PTNT đã phân khai nguồn vốn Nông 

nghiệp công nghệ cao để xây dựng các mô hình: Nuôi gà, trồng hoa, tưới tự 

động vườn cây ăn trái, ở các xã thị trấn. Điều này sẽ góp phần nâng cao giá trị 

ngành nông nghiệp và kích thích du lịch địa phương phát triển mạnh trong thời 

gian tới. 

- Tăng cường phối hợp với Hội Nông dân triển khai các Chương trình, 

chính sách của Trung ương, HĐND, UBND tỉnh liên quan đến nông nghiệp, 

nông dân phát triển nông thôn. Sớm tham mưu triến khai Nghị quyết số 46/NQ- 

HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế tập thể, họp tác xã 

tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2025, phối hợp vận động nông dân thành lập 

các Tổ Họp tác xã, Chi Hội nghề nghiệp tạo điều kiện hỗ trợ về khoa học, kỹ 

thuật nhằm nâng giá trị ngành nông nghiệp trên từng diện tích góp phần cho 

tăng trưởng nông nghiệp trên địa bàn huyện. 

Phòng Nông nghiệp & PTNT và Hội Nông dân huyện thường xuyên trao 

đổi, hợp tác trong quá trình thực hiện kế hoạch phát triển nông nghiệp, các đề tài 

khoa học công nghệ của tỉnh như: Phối hợp thực hiện mô hình tưới tự động trên 

cây Na tại xã Lương An Trà, hợp tác xã Bò ở An Tức, du lịch vườn ở Ô Vàng 

Lê Trì, xây dựng các chi hội nghề nghiệp ở các xã, thị trấn, các hội thi Nhà 

nông,... Đồng thời, Phòng Nông nghiệp & PTNT đã tham mưu UBND huyện 

ban hành Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 22/3/2022 về phát triển kinh tế tập 

thể, hợp tác xã ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện Tri Tôn năm 2022. Hiện 

tại trên địa bàn huyện có tổng số 24 hợp tác xã, tăng 03 HTX so với cuối năm 

2021: như HTX gà, HTX bò và HTX liên kết tiêu thụ lúa. Ngày 19/5/2022 

huyện đã thành lập Liên hiệp HTX Tri Tôn với 12 thành viên. Điều này góp 

phần phát triển nông nghiệp huyện nhà sẽ tốt hơn. 

- Có giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các kỹ thuật viên nông 

nghiệp trên địa bàn huyện. 

Phòng Nông nghiệp & PTNT đã làm việc cụ thể với Chi cục Trồng trọt 

BVTV, Chi cục Khuyến nông, Thủy sản về việc sắp xếp, bố trí, điều chuyển kỹ 

thuật viên (KTV) Nông nghiệp đang làm việc tại các xã, thị trấn, cụ thể: Điều 

chuyển 10 KTV ở các xã: Núi Tô, Lương An Trà, Tân Tuyến, Vĩnh Phước, 
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Lương Phi, Lê Trì... nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất nông nghiệp của từng xã, 

thị trấn. 

2. Phòng Tài nguyên – Môi trường: 

- Tăng cường phối hợp các ban ngành, đoàn thể, xã, thị trấn nâng cao hiệu 

quả tuyên truyền, giáo dục pháp luật về đất đai, tài nguyên môi trường đến với 

người dân. 

Trong 06 tháng đầu năm 2022, phòng Tài nguyên và Môi trường đã phối 

hợp với các ban ngành, đoàn thể và các xã, thị trấn xây dựng 02 kế hoạch tuyên 

truyền phối hợp với UBND xã Lạc Quới và Hội Liên hiệp phụ nữ huyện và 01 

cuộc tuyên truyền hưởng ứng Ngày nước thế giới năm 2022. Tham mưu UBND 

huyện ban hành kế hoạch triển khai văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi 

trường năm 2022 (Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 27/4/2022). 

- Sau khi được tỉnh phê duyệt, tham mưu thực hiện công khai quy hoạch 

sử dụng đất giai đoạn mới giúp người dân chấp hành tốt pháp luật về đất đai, 

thực hiện vai trò giám sát của nhân dân và thông tin kịp thời đến chính quyền 

địa phương những trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai.  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND, UBND huyện về công 

tác công khai quy hoạch sử dụng đất, sau khi UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch 

sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Tri Tôn tại Quyết định 3098/QĐ-UBND 

ngày 27/12/2021; Phòng Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Thông báo công 

khai rộng rãi tại trụ sở UBND huyện và 15 xã, thị trấn trên các phương tiện 

thông tin và trên cổng thông tin điện tử huyện Tri Tôn (Thông báo số 01B/TB-

UBND ngày 10/01/2022). Đảm bảo tính dân chủ, công khai và tăng cường vai 

trò giám sát và chấp hành tốt về quy hoạch sử dụng đất của người dân. 

- Ngành cần chủ động phối hợp các ngành liên quan xây dựng kế hoạch 

thu tiền sử dụng đất đảm bảo thực hiện tốt Nghị quyết về việc phân bổ chi tiết kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn năm 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách 

địa phương được thông qua tại kỳ họp này để đầu tư các công trình hạ tầng, 

phát triên kinh tế - xã hội, xây dựng Nông thôn mới.  

Để tăng nguồn thu cho huyện trong việc thu tiền sử dụng đất, Phòng Tài 

nguyên và Môi trường thường xuyên phối hợp với Văn Phòng đăng ký đất đai 

chi nhánh Tri Tôn và Chi cục thuế khu vực Tịnh Biên - Tri Tôn giải quyết kịp 

thời các hồ sơ đất đai thuộc thẩm quyền quy định (chuyển mục đích sử dụng 

đất…). Đồng thời, Phòng Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng Kế hoạch 

kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc chuyển mục đích sử dụng đất sai quy định 

của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện Tri Tôn nhằm kịp thời chấn chỉnh 

xử lý nghiêm đối với các trường hợp cố tình vi phạm và hướng dẫn người dân 

lập thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định. 

- Tăng cường công tác tham mưu UBND huyện rà soát, kiểm tra, chấn 

chỉnh kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm liên quan lĩnh vực đất 

đai, tài nguyên môi trường trên địa bàn huyện thuộc thẩm quyền. 
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Hàng năm, phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND huyện 

thành lập Tổ kiểm tra và ban hành kế hoạch kiểm tra chuyên ngành liên quan 

đến lĩnh vực Tài nguyên môi trường trên địa bàn huyện nhằm kịp thời phát hiện, 

chấn chỉnh và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm. Trong năm 2022, 

UBND huyện cũng đã ban hành Quyết định số 302/QĐ-UBND ngày 

01/03/2022, Kế hoạch số 155/KH-ĐKTLN ngày 14/03/2022 về việc kiểm tra 

việc khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản và lột lớp lấy đất mặt trái 

phép trên địa bàn huyện năm 2022. Hiện nay, phòng Tài nguyên và môi trường 

đang tiếp tục tham mưu UBND huyện thành lập Tổ kiểm tra và ban hành Kế 

hoạch kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc chuyển mục đích sử dụng đất sai quy 

định của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện Tri Tôn. 

3. Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

- Phối hợp hợp các ngành liên quan và xã, thị trấn triển khai các chính 

sách của Trung, tỉnh hỗ trợ trong bối cảnh dịch Covid-19 tạo điều kiện cho các 

cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp có điều kiện phục hồi, duy trì sản xuất: 

 Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 

30/11/2021 về phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện phòng 

chống dịch COVID-19 huyện Tri Tôn. Trên cơ sở Kế hoạch đó, Phòng Kinh tế - 

Hạ tầng đã phối hợp cùng các ngành liên quan hướng dẫn các cơ sở kinh doanh, 

doanh nghiệp tổ chức hoạt động, sản xuất phải có kế hoạch triển khai các biện 

pháp đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19, thường xuyên tuyên truyền nhắc 

nhở thực hiện tốt 5K theo quy định của Bộ Y tế và các Bộ ngành có liên quan. 

 - Tạo điều kiện cho các cơ sở trên địa bàn huyện có điều kiện tiếp cận các 

khoa học kỹ thuật, ứng dụng vào thực hiện sản xuất 

 Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 

07/3/2022, hoạt động khuyến công huyện Tri Tôn năm 2022. Trên cơ sở Kế 

hoạch số 37/KH-UBND, Phòng Kinh tế - Hạ tầng đã phối hợp cùng với UBND 

các xã, thị trấn khảo sát các cơ sở công nhiệp nông thôn nhằm hỗ trợ các cơ sở 

công nghiệp đầu tư, ứng dụng máy móc, thiết bị,… vào sản xuất. 

 - Công tác kiểm tra tình hình hoạt động của các cơ sở kinh doanh; kiểm 

tra chất lượng hàng hoá, hàng gian, hàng giả, phối hợp sắp xếp chợ,…. 

 Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 

23/3/2022 về Kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các 

chợ truyền thống, cửa hàng tiện ích trên địa bàn huyện Tri Tôn trong tình hình 

thích ứng, kiểm soát hiệu quả và phục hồi kinh tế. Trong tháng 4/2022, Uỷ ban 

nhân dân huyện đã ban hành Quyết định thành lập Đoàn Kiểm tra, giám sát công 

tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các chợ truyền thống, cửa hàng tiện ích 

trên địa bàn huyện Tri Tôn. Hiện nay,  Phòng Kinh tế - Hạ tầng đang xây dựng 

lịch kiểm tra, giám giám sát công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các chợ 

truyền thống, cửa hàng tiện ích trên địa bàn huyện Tri Tôn (dự kiến triển khai 

trong tháng 6/2022). 
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 Ngoài ra, hàng năm UBND huyện có thành lập các Đoàn kiểm tra liên 

ngành an toàn thực phẩm kiểm tra dịp tết Nguyên đán; Đoàn Kiểm tra hành nghề 

y dược tư nhân; Đoàn kiểm tra liên ngành phòng, chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả;… 

 4. Phòng Giáo dục – Đào tạo: 

- Sớm ban hành văn bản triển khai kế hoạch dạy và học trực tiếp đảm bảo 

phù hợp điều kiện của huyện. 

Thực hiện Công văn số 766/SGDĐT-VP ngày 30 tháng 3 năm 2022 của 

Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo thời gian trẻ mầm non trở lại trường. 

UBND huyện đã ban hành Công văn số 374/UBND-VX ngày 21/4/2022 về việc 

thống nhất cho học sinh lớp 1, lớp 2 và trẻ mẫu giáo 5 tuổi trở lại trường học 

trực tiếp 2 buổi/ngày từ ngày 25 tháng 4 năm 2022. Trong đó có chỉ đạo cho 

Phòng Giáo dục - Đào tạo chủ trì phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, các 

phòng, ban ngành huyện có liên quan và UBND các xã, thị trấn tăng cường công 

tác kiểm tra các điểm trường, các tiêu chí an toàn trường học, đảm bảo an toàn 

công tác phòng, chống dịch trong nhà trường và phòng chống dịch theo quy 

định; Hiệu trưởng các Trường Tiểu học, Mầm non, Mẫu giáo trên địa bàn huyện 

căn cứ cấp độ dịch trên địa bàn huyện và điều kiện cơ sở vật chất của đơn vị, 

xây dựng phương án đón trẻ đảm bảo các tiêu chí phòng, chống dịch theo quy 

định. 

Ngày 15 tháng 04 năm 2022 Sở GDĐT An Giang đã ban hành Công văn 

số 929/SGDĐT-GDMN-GDTH về việc hướng dẫn mở rộng thời gian, hình thức 

dạy học trực tiếp và hoạt động bán trú đối với cấp tiểu học. Trên cơ sở đó, 

UBND huyện đã ban hành Công văn số 426/UBND-VX ngày 06/5/2022, về việc 

mở rộng thời gian, hình thức dạy học trực tiếp và hoạt động bán trú cấp tiểu học 

năm học 2021-2022, kể từ ngày 09/05/2022.  Theo văn bản này các trường được 

phép học 2 buổi/ngày toàn trường và tổ chức bán trú (nếu trường đủ điều kiện về 

cơ sở vật chất, phòng chống dịch, đủ giáo viên,…). Đến nay cơ bản các trường 

trên địa bàn huyện đã tổ chức cho các em học trực tiếp. 

- Có hướng dẫn cụ thể cho các cơ sở giáo dục chủ động xây dựng kế 

hoạch dạy và học phù hợp với từng điều kiện của trường; xây dựng các phương 

án xử lý trong phòng, chống dịch bệnh để phụ huynh học sinh yên tâm khi học 

sinh trở lại học trực tiếp. 

 Phòng GDĐT đã tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch số 137/KH-

UBND ngày 22/12/2021 về việc tổ chức các hoạt động giáo dục năm học 2021-

2022“Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, trong 

đó yêu cầu các đơn vị trường học xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với từng 

điều kiện của trường; phối hợp với cơ quan y tế xây dựng các phương án xử lý 

trong phòng, chống dịch bệnh tại trường học. 

- Đối với trường chuẩn Quốc gia, đề nghị ngành sớm triển khai kế hoạch 

ngay từ đầu năm; tăng cường phối hợp với các ngành liên quan và địa phương; 
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chỉ đạo các trường chủ động chuẩn bị thực hiện trước các tiêu chuẩn thuộc 

nhiệm vụ của ngành. 

Phòng GDĐT đã xây dựng Kế hoạch số 31/KH-PGDĐT ngày 17/01/2022 

về việc xây dựng xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia năm 2022. Đồng thời 

đã yêu cầu các trường báo cáo tình hình đạt chuẩn, dự báo các chuẩn còn khó 

khăn, chưa đạt chuẩn để có giải pháp tháo gỡ.Trong thời gian tới, Phòng GDĐT 

sẽ đến các trường kiểm tra nắm tình hình để tư vấn hỗ trợ cho trường về các tiêu 

chuẩn có liên quan đến ngành.  

5. Công an huyện:  

- Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, địa phương tiếp tục phát động, 

nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân tham gia phòng, chống, đấu tranh tố 

giác tội phạm 

Thực hiện Kế hoạch của Ban chỉ đạo tỉnh, ngay từ đầu năm, Công an 

huyện đã chủ động tham mưu Ban chỉ đạo huyện xây dựng, quán triệt, triển khai 

thực hiện Kế hoạch công tác phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, TNXH và 

XDPT BV ANTQ; Kế hoạch phát động công tác phòng, chống tội phạm, 

HIV/AIDS, TNXH và XDPT BV ANTQ năm 2022; phong trào toàn dân bảo vệ 

ANTQ năm 2022 đến thành viên Ban chỉ đạo, ban, ngành, đoàn thể địa phương 

nắm, quán triệt thực hiện. Kết quả trong 05 tháng đầu năm, lực lượng Công an 

huyện đã phối hợp với MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể tăng cường công tuyên 

truyền vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia tố giác, đấu tranh 

phòng, chống tội phạm trên địa bàn; tham gia bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ an 

ninh tuyến biên giới, tham gia phát hiện, tố giác các đối tượng lợi dụng địa bàn 

biên giới để hoạt động phạm tội... nhằm ổn định tình hình an ninh chính trị và 

trật tự an toàn xã hội. Cụ thể: Đã phối hợp Đài truyền thanh huyện phát 483 lượt 

bản tin, Công an 15 xã, thị trấn phối hợp Đài truyền thanh địa phương phát 

2.629 lượt bản tin thông báo tình hình, phương thức thủ đoạn hoạt động của các 

loại tội phạm trên địa bàn, tình hình nổi lên về ANTT. Phối hợp với Ban trị sự 

PGHH thị trấn Trị Tôn tuyên truyền, phổ biến pháp luật và vận động tín đồ tham 

gia phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, bảo đảm TTATGT có 81 lượt 

tín đồ tham dự. Phối hợp với các trường THPT, THCS trên địa bàn huyện tổ 

chức 5 cuộc tuyển truyền phòng, chống tội phạm đảm bảo ANTT trong nhà 

trường nhằm phổ biến chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, 

tác hại của ma túy và các phương thức thủ đoạn, biện pháp phòng ngừa tố giác 

tội phạm được khoảng 820 lượt giáo viên, học sinh tham dự, cam kết không sử 

dụng ma túy và vướng vào tệ nạn xã hội, chấp hành nghiêm luật giao thông 

đường bộ. 

Công an huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch liên tịch với các ngành, 

đoàn thể trên địa bàn huyện về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ 

ANTQ. Qua đó, từng ngành luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động sinh 

hoạt hướng dẫn hội viên tích cực tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã 

hội, đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, tranh thủ vận động người có 

uy tín trong đồng bảo tôn giáo, dân tộc, chủ động gặp gỡ tiếp xúc nắm bắt tình 
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hình dư luận của quần chúng nhân dân trong việc thực hiện chủ trương, chính 

sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước góp phần giữ gìn đảm bảo ANTT, phát 

triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương,  

- Củng cố, xây dựng các mô hình phòng, chống tội phạm hiệu quả đảm 

bảo trật tự an toàn xã hội góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của huyện 

Tiếp tục củng cố, kiện toàn 09 mô hình đảm bảo ANTT đang hoạt động 

trên địa bàn như: mô hình “Đảm bảo ANTT địa bàn giáp ranh”, “Xã tự quản về 

ATGT”, “Doanh nhân với ANTT". “Cổng rào ANTT”, “Camera an ninh phòng, 

chống tội phạm, tệ nạn xã hội", “Tôn giáo Tứ ân Hiếu Nghĩa đoàn kết giữ gìn 

ANTT”; mô hình “Phum Sa-tơl-krắc an toàn về an ninh, trật tự”, “Cấp cứu 

người bị tai nạn giao thông" và mô hình 02 AN (an ninh trật tự và an sinh xã 

hội). Đi vào thực hiện, một số mô hình đã phát huy hiệu quả tích cực góp phần 

giữ vững ANCT- TTATXH, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Điển hình:  

+ Mô hình "Doanh nhân với an ninh, trật tự" đi vào triển khai thực hiện 

đến nay nguồn quỹ vận động được 927.700.000 đồng. Công an huyện đã phối 

hợp Ngân hàng chính sách huyện lập hồ sơ phát vay hỗ trợ xoay vòng được 103 

người hoàn lương với số tiền 1.085.000.000 đồng, thu hồi vốn và lãi được 

457.580.000 đồng. Từ đó đã hỗ trợ số người chấp hành xong án phạt tù trên địa 

bàn có nguồn vốn để bắt đầu ổn định cuộc sống, phấn đấu sửa chữa sai phạm, 

tích cực lao động sản xuất, kinh doanh, có điều kiện vươn lên ổn định cuộc 

sống.  

+ Mô hình Camera giám sát an ninh ở các xã, thị trấn đưa vào khai thác sử 

dụng được 15/15 xã, thị trấn với tổng số 271 camera từ nguồn vận động xã hội 

hóa góp phần phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên 

địa bàn toàn huyện. Việc sử dụng mô hình camera an ninh đã giúp lực lượng 

Công an toàn huyện phát hiện 18 vụ trộm cắp tài sản, làm rõ 12 vụ đánh nhau 

gây rối trật tự công cộng, xử lý nhiều vụ tai nạn và va chạm giao thông, đặc biệt 

phục vụ rất hiệu quả trong truy vết phòng chống dịch Covid-19 thời gian qua. 

+ Mô hình “Tôn giáo Tứ ân Hiếu nghĩa đoàn kết giữ gìn ANTT trên địa 

bản thị trấn Ba Chúc” đã được triển khai, thành lập trong năm 2018 và đến nay 

đã tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm và tiếp tục nhân rộng trên địa bản khóm An 

Hòa A và An Hòa B của thị trấn Ba Chúc. 

+ Mô hình “Phum Sa-tol-krắc an toàn về an ninh, trật tự” tại ấp Phước 

Thọ, xã Ô Lâm tuy mới được đưa vào hoạt động thời gian ngắn nhưng cũng đã 

nhận được sự đồng tình ủng hộ của quần chúng nhân dân, lực lượng Công an xã 

thường xuyên phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tuyên truyền phổ biến pháp 

luật, phối hợp trong việc quản lý con em không vi phạm pháp luật, phối hợp lực 

lượng Dân phòng tuần tra kiểm soát trong khu vực, lực lượng đoàn viên xây 

dụng những công trình nhỏ, làm vệ sinh đường nông thôn,... góp phần làm xanh 

- sạch phum sóc, tình hình ANTT trật tự tại khu vực được cải thiện, không có 

người dân vi phạm pháp luật. 

+ Mô hình 02 AN: Công an huyện đã phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội 
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TW PGHH tỉnh An Giang, BTS Giáo hội PGHH trên địa bàn huyện và các ban 

ngành, đoàn thể địa phương,... vận động mạnh thường quân và bà con tín đồ 

PGHH chung tay hỗ trợ với tổng trị giá khoảng 70 triệu đồng cho tín đồ và 

người dân và cán bộ chiến sĩ trực tiếp làm việc 03 ca tại các điểm cấp thẻ căn 

cước công dân lưu động ở các xã, thị trấn. Riêng 02 xã Vĩnh Gia, Lạc Quới vận 

động mạnh thường quân và bà con tín đồ PGHH tặng 22 phần quà với tổng trị 

giá trên 16 triệu đồng cho các chốt cơ động chống dịch Covid 19 trên tuyến biên 

giới huyện Tri Tôn. 

Trên đây là báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện các nội dung giải trình 

chất vấn tại kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-

2026./. 
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