
 

BÁO CÁO 

Về việc trả lời nội dung dư luận xã hội 

 

Thực hiện nội dung Công văn số 6243/VPUBND-KGVX ngày 07 tháng 11 

năm 2022 của Văn phòng UBND tỉnh về trả lời phản ánh của dư luận xã hội. 

 Trên cơ sở Báo cáo số 352-BC/BTGTU ngày 31 tháng 10 năm 2022 của Ban 

Tuyên giáo Tỉnh ủy về tình hình dư luận xã hội và công tác tuyên truyền báo chí 

tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2022.  

Sau khi xem xét nội dung phản ánh của người dân, Ủy ban nhân dân huyện 

đã chỉ đạo ngành chuyên môn xác minh, làm rõ. Nay Ủy ban nhân dân huyện báo 

cáo giải trình, cụ thể như sau: 

- Nội dung thứ nhất: “Tại các tuyến đường ở thị trấn Tri Tôn, Cô Tô, Ba 

Chúc và khu dân cư ở một số xã khác rất bức xức trước tình trạng rác thải sinh 

hoạt chậm được thu gom, gây mất vệ sinh, ảnh hưởng sức khỏe, sinh hoạt người 

dân. Người dân phản ánh cho rằng, rác thải bị ùn ứ, chất thành đống gây ô nhiễm 

môi trường, tình trạng này đã tồn tại trong thời gian dài. Người dân mong chính 

quyền địa phương đề nghị Xí nghiệp môi trường khẩn trương xử lý, sớm giải quyết 

tình trạng trên đảm bảo vệ sinh và sức khỏe cho người dân”.  

Vừa qua do bãi rác tại xã An Tức đã quá tải, mặt khác thời tiết mưa bão kéo 

dài nên đường vào bãi rác bị lún, lầy, các xe thu gom rác từ các xã, thị trấn về tới 

bãi rác không đổ vào bên trong được, đồng thời phương tiện cuốc và múc rác nhiều 

cấp mới vào bên trong, thậm chí các đội xe thu gom rác trên địa bàn các xã, thị trấn 

về bãi phải đậu chờ không thể vào bãi đổ, do đó làm ảnh hưởng đến công tác thu 

gom rác trên địa bàn các xã, thị trấn.  

Trong thời gian vừa qua, Ủy ban nhân dân huyện đã hỗ trợ cho Xí nghiệp 

môi trường đô thị Tri Tôn kịp thời khắc phục đổ đá làm đường vào bãi rác, phương 

tiện ra vào thuận tiện đảm bảo đổ rác tạm thời để xử lý trong thời gian ngắn. Hiện 

tại, Xí nghiệp môi trường đô thị Tri Tôn đã tổ chức thu gom rác thải sinh hoạt bình 

thường theo lịch trình trên địa bàn các xã, thị trấn và đặc biệt tăng cường thu gom 

rác trên địa bàn xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao, các khu du lịch… 

đảm bảo công tác thu gom rác.  

* Giải pháp xử lý trong thời gian tới:  

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn đang triển khai thực hiện công trình: 

Phương án xử lý chất thải rắn sinh hoạt phát sinh mới trên địa bàn huyện Tri Tôn 

bằng công nghệ đốt – công suất 50 tấn/ngày đêm, trước dịp Tết Nguyên đán Quý 

Mão năm 2023.  

Đồng thời, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường sớm đẩy nhanh tiến độ xây 

dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn cụm các huyện An Phú, Châu Phú, Tịnh Biên, 
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Tri Tôn và Thành Phố Châu Đốc để sớm đi vào vận hành, vì hiện nay bãi rác xã 

An Tức đã quá tải. 

* Nội dung thứ hai: Tình hình trộm cắp trên địa bàn gia tăng, phức tạp. Đề 

nghị ngành chức năng địa phương tăng công tác đấu tranh xử lý:  

Thực hiện Kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm 

an ninh, trật tự các hoạt động Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832- 

2022) và Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2022 và Kế hoạch cao điểm 

tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) Tết Nguyên đản Quý 

Mão năm 2023 của Công an tỉnh, lực lượng Công an toàn huyện đã tập trung lực 

lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ra quân tấn công trấn áp tội 

phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, trong đó chỉ đạo các đơn vị thực hiện 

có hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát, đặc biệt vào ban đêm để góp phần phòng 

ngừa, phát hiện, xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật nói chung, các đối tượng 

trộm cắp tài sản nói riêng.  

Qua gần 01 tháng thực hiện cao điểm, tổ đặc nhiệm Công an huyện đã tổ 

chức tuần tra, kiểm soát 15 cuộc, 56 đồng chi tham gia, Công an xã, thị trấn tổ 

chức 281 lượt tuần tra với 1.340 lượt đồng chí tham gia, qua tuần tra chủ yếu phát 

hiện lập biên bàn, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, giải tán 

nhiều nhóm thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya, chưa phát hiện các vụ việc liên 

quan đến trộm cắp tài sản trên địa bàn. Thời gian tới Công an huyện sẽ tiếp tục 

tăng cường thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát, tập trung các địa bàn trọng điểm, 

kết hợp rà soát, nắm tình hình các đối tượng góp phần phòng ngừa, đấu tranh có 

hiệu quả với đối tượng trộm cắp tài sản trên địa bàn.  

Trên đây là báo cáo kết quả giải quyết nội dung dư luận phản ánh của Ủy 

ban nhân dân huyện./. 

 

Nơi nhận: 
- VP. UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo tỉnh ủy; 

- CT, PCT. UBND huyện; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Lưu: VT, A. 

 

KT. CHỦ TỊCH  
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