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BÁO CÁO 

Tổng hợp giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri  

trước kỳ họp cuối năm HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

 
 

Trên cơ sở Báo cáo số 474/BC-MTTQ-BTT ngày 07 tháng 11 năm 2022 

của Ban Thường trực UBMTTQVN huyện Tri Tôn, về tổng hợp ý kiến của cử 

tri đóng góp trước kỳ họp cuối năm 2022 HĐND 3 cấp nhiệm kỳ 2021-2026.  

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo tổng hợp giải trình ý kiến, kiến nghị của 

cử tri trước kỳ họp cuối năm 2022 như sau: 

I. Lĩnh vực Kinh tế: 

1. Lĩnh vực nông nghiệp:  

- Đề nghị xem xét và sớm đưa vào sử dụng trạm bơm nước cấp 3 vùng 

cao của ấp Sóc Tức đã hoàn thành trên 10 năm nhưng chưa đưa vào sử dụng để 

người dân phục vụ sản xuất. Đồng thời xã cũng mong muốn cấp cho xã nhãn 

hiệu để dán lên cây ăn trái như bưởi, sầu riêng, bơ  làm thương hiệu để được 

bảo vệ và phát triển (Cử tri Lê Trì) (Lê Trì). 

Trạm bơm cấp 3 xã Lê Trì được xây dựng nhiều năm, nhưng bơm nước 

không hiệu quả nên chưa có đơn vị nào đứng ra nhận bơm, theo Quyết định số 

3375/QĐ-BNN-KH ngày 26/7/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn về chủ trương đầu tư dự án Cụm công trình thủy lợi vùng cao Bảy Núi, 

trong quyết định này có hạn mục sửa chữa, nâng cấp trạm bơm cấp 3 xã Lê Trì, 

hiện dự án đang trong giai đoạn thiết kế, dự kiến triển khai thi công trong năm 

2023. 

Xây dựng nhãn hiệu hàng hóa được phòng Nông nghiệp – PTNT triển 

khai cuối năm 2021. Phòng Nông nghiệp – PTNT đã tổng hợp diện tích cây ăn 

trái trong vùng và khảo sát hiện trạng, thiết kế logo nhãn hiệu. Tuy nhiên, theo 

yêu cầu của hồ sơ đăng ký nhãn hiệu nông sản thì cần có chủ thể (hộ sản xuất/tổ 

hợp tác/hợp tác xã) làm đại diện đăng ký, phía Phòng Nông nghiệp - PTNT hỗ 

trợ các hồ sơ thủ tục đăng ký. Và cũng có thử liên hệ một số hộ sản xuất cây ăn 

trái vùng núi dài, nhưng chưa có hộ đồng ý thực hiện. Do vậy, để xây dựng 

thành công nhãn hiệu cây ăn trái Núi Dài. UBND huyện đề nghị UBND xã Lê 

Trì hỗ trợ đề xuất chọn hộ sản xuất/Tổ hợp tác/Hợp tác xã làm đại diện đăng ký 

nhãn hiệu.  

- Đề nghị tăng cường kiểm tra và hỗ trợ bà con nông dân phương pháp 

phòng dịch muỗi hành trên cây lúa và xem xét có chính sách hỗ trợ cho nông 

dân bị thiệt hại do dịch muỗi hành gây ra (tiếp xúc đối tượng người nông dân). 
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Dịch muỗi hành bùn phát vào vụ hè thu năm nay bắt nguồn từ xã Tân 

Tuyến, sau đó dịch lây sang các xã, thị trấn lân cận như Cô Tô, Núi Tô, thị trấn 

Tri Tôn, Châu Lăng. Diện tích nhiễm dịch bệnh 1.851ha, trong đó ảnh hưởng 

đến năng suất từ 20-25% là 286ha, còn lại bị nhiễm nhẹ ít ảnh hưởng đến năng 

suất. 

 Dịch muỗi hành đã gây ảnh hưởng đến năng suất lúa của người nông 

dân của huyện Tri Tôn, Tịnh Biên... nhưng chưa đến mức phải công bố dịch 

bệnh theo qui định nên chưa có chính sách hỗ trợ theo qui định. 

Trong vụ Hè thu, Thu đông năm 2022, Phòng Nông nghiệp & PTNT đã 

chỉ đạo Trạm trồng trọt & BVTV tập huấn cho người dân trên 20 cuộc hội thảo 

với hơn 800 lượt nông dân các xã bị nhiễm dịch bệnh muỗi hành tham dự, nội 

dung tuyên truyền cách phòng bệnh muỗi hành và một số dịch bênh trên lúa.  

Để phòng tránh dịch bệnh muỗi hành bà con nông dân cần thực hiện một 

số biện pháp sau: xuống giống đồng loạt, thường xuyên thăm đồng, cung cấp đủ 

dinh dưỡng cho cây bằng cách bón phân đủ liều lượng theo khuyến cáo, phun 

thuốc định kỳ ngăn ngừa bảo vệ, điều này sẽ giúp cây lúa tăng sức đề kháng vì 

muỗi hành khi đã bị nhiễm rất khó để phun thuốc điều trị, do đó bà con nông 

dân nên chủ động phương pháp phòng tránh phù hợp. 

- Đề nghị nạo vét Kênh Nam Vĩnh Tế 5-6-7 ấp Vĩnh An để thuận tiện cho 

việc di chuyển bằng đường thủy của bà con (Cử tri Vĩnh Phước). 

UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp & PTNT phối hợp với 

UBND xã Vĩnh Phước khảo sát, kết quả hiện trạng ba tuyến kênh trên vẫn còn 

sâu, chưa bị bồi lắng, vẫn đảm bảo phục vụ nước tưới và giao thông đi lại của 

người dân. 

- Đề nghị nạo vét kênh sườn D và hỗ trợ trả lại mặt bằng cho bà con dễ 

lưu thông vận chuyển hàng hóa và học sinh đi học được dễ dàng (Cử tri Lương 

An Trà).  

UBND huyện giao phòng Nông nghiệp & PTNT chủ trì, phối hợp cùng 

UBND xã Lương An Trà khảo sát thực tế và báo cáo UBND huyện xem xét đưa 

vào danh mục nạo vét năm 2023 từ nguồn thủy lợi phí huyện. 

Riêng mặt đường sườn D được đơn vị thi công dự án VnSat vận chuyện 

vật tư thi công công trình, đơn vị thi công hứa sẽ khắc phục trả lại hiện trạng cũ, 

Phòng Nông nghiệp & PTNT đã làm việc với UBND xã Lương An Trà yêu cầu 

đơn vị thi công khi dứt mưa sẽ thi công trả lại mặt bằng để thuận tiện hơn trong 

đi lại và vận chuyển hàng hóa. 

- Đề nghị nạo vét kết hợp với làm đường kênh Cao Lanh xã Lê Trì nhằm 

tạo điều kiện cho nông dân bơm tưới và vận chuyển nông sản thủy, bộ được 

thuận lợi nhằm giảm chi phí vận chuyển (tiếp xúc đối tượng người nông dân).  

Kênh Cao Lanh 24 Lê Trì được nạo vét năm 2021 từ nguồn vốn Thủy lợi 

phí vẫn đảm bảo đủ nước sản xuất nông nghiệp, riêng bờ đông kênh 24 chưa 

nâng cấp, người dân vận động đổ đá mi để tiện đi lại trong mùa mưa, Phòng 
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Nông nghiệp & PTNT đã khảo sát và sẽ tham mưu UBND huyện ghi vốn cấp 

phối tuyến đê này để người dân đi lại thuận tiện hơn.  

- Đề nghị sớm thi công thuỷ lợi vùng cao An Bình – Núi Nước đưa vào 

hoạt động (Cử tri thị trấn Ba Chúc).  

Hiện nay các trạm bơm thủy lợi vùng cao được UBND huyện giao về 

cho các xã, thị trấn quản lý vận hành nhằm phục vụ tốt hơn trong sản xuất nông 

nghiệp và quản lý, riêng trạm bơm An Bình – Núi Nước, Ban QLDA huyện 

đang tiến hành thi công nhưng do tình trạng lũ nên tạm ngừng thi công. Hiện 

nay, UBND thị trấn Ba Chúc đã giao khoán cho ông Phạm Văn Hưng (chú 3 

Hưng) bơm phục vụ sản xuất ruộng trên (khoảng 10 ha), chủ đường nước đang 

thỏa thuận mở rộng thêm diện tích bơm, khôi phục lại các mương nội đồng cũ.   

2. Lĩnh vực giao thông, thương mại, dịch vụ, du lịch: 

- Đề nghị làm gờ bó dĩa đường lộ dưới An Định A, An Định B để người 

dân không lấn chiếm, hạn chế hư hỏng đường; nâng cấp đường giữa và các hẻm 

trong khóm An Định A, An Định B (Cử tri thị trấn Ba Chúc). 

Do ngân sách huyện hạn chế, đề nghị UBND thị trấn Ba Chúc xây dựng 

kế hoạch vận động xã hội hóa, kết hợp ngân sách nhà nước trình UBND huyện 

xem xét cân đối nguồn vốn để thực hiện các năm sau. 

- Đề nghị xem xét làm bê tông 2 con đường nông thôn khu dân cư Võ Hải 

dài 300m ngang 3m, khu Phum cheng dài 300m, ngang 3m gần nhà Chau Sronh 

(Cử tri Núi Tô). 

Hiện nay, huyện đã ghi danh mục dự án đầu tư thuộc Chương trình mục 

tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2022-

2024. 

- Đề nghị xem xét làm bê tông 1 đoạn đường chiều dài 150m, ngang 2,5m 

gần nhà Chau Lên Hên (Cử tri Núi Tô). 

Do ngân sách huyện hạn chế, huyện chưa có nguồn vốn để nâng cấp tuyến 

đường này, đề nghị UBND Núi Tô xây dựng kế hoạch vận động xã hội hóa, kết 

hợp ngân sách nhà nước trình UBND huyện xem xét cân đối nguồn vốn để thực 

hiện các năm sau. 

- Đề nghị xem xét làm bê tông đường Số 01 có hiện trạng từ năm 1980 với 

chiều dài khoảng 200m, ngang 3m (Cử tri Núi Tô). 

Hiện nay, huyện đã ghi danh mục dự án đầu tư thuộc Chương trình mục 

tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2022-

2024. 

- Đề nghị sớm san lắp cống số 8 trên địa bàn xã Tân Tuyến đã xuống cấp 

không còn sử dụng để thuận tiện cho việc đi lại và không còn ô nhiểm môi 

trường (tiếp xúc đối tượng người nông dân).  

Cống số 8 trên địa bàn xã Tân Tuyến trên đường tỉnh 943 hiện đã được 

tỉnh đầu tư xây dựng, việc nạo vét khơi thông dòng chảy, UBND huyện giao cho 
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Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện chủ trì, phối hợp UBND xã Tân Tuyến 

khảo sát trình UBND huyện xem xét. 

- Đề nghị Cấp thẩm quyền làm việc với Công ty Phương Trang (xe buýt) 

cần tăng cường thêm chuyến trên ngày (vì hiện nay xe buýt chạy rất nhanh có 

khi không rước người dân, không cho người dân xách đồ lên xe gây khó khăn vì 

có khi người dân đi chợ là phải có mua đồ đem về) (Cử tri Vĩnh Gia).  

Các tuyến xe buýt của Công ty Phương Trang đang hoạt động trên địa bàn 

huyện do sở Giao thông vận tải quản lý, huyện xin ghi nhận sẽ đề nghị Sở Giao 

thông vận tải An Giang xem xét. 

- Đề nghị hỗ trợ kêu gọi đầu tư phát triển du lịch sinh thái trên địa bàn 

xã, địa phương phần lớn là cây xoài cần được đầu tư giới thiệu để xuất khẩu ra 

nước ngoài, đồng thời kiến nghị cấp có thẩm quyền sớm đầu tư, khôi phục địa 

điểm lịch sử đồi 181 vì nó gắn liền với chiến thắng Woạch Thlâng nhằm giúp 

thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn xã (Cử tri Lê Trì). 

UBND huyện ghi nhận và sẽ chỉ đạo ngành chuyên môn đưa vào danh 

mục mời gọi đầu tư hàng năm của huyện. Riêng việc giới thiệu để xuất khẩu ra 

nước ngoài, đề nghị địa phương liên hệ trực tiếp với phòng Nông nghiệp 

&PTNT để đăng ký sản phẩm OCOP của địa phương (nếu chưa được công nhận 

là sản phẩm OCOP), khi đó mới nhờ trung tâm xúc tiến thương mại tỉnh hỗ trợ 

xuất khẩu. 

Đối với địa điểm đồi 181 hiện nay chưa được cấp có thẩm quyền công 

nhận là di tích. Do đó để được công nhận là di tích gắn liền với chiến thắng 

Woạch Thlâng (Chưa được công nhận di tích) đề nghị Uỷ ban nhân dân xã Lê 

Trì căn cứ vào Chương II của Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL quy định về 

nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng 

cảnh và tiến hành thực hiện các hồ sơ, thủ tục theo hướng dẫn để đề nghị về cấp 

có thẩm quyền. 

- Đề nghị cấp trên có sự quan tâm và mời gọi đầu tư để phát triển dịch vụ 

du lịch khu di tích Cách mạng Ô Tà Sóc để phát triển kinh tế địa phương và đời 

sống người dân ngày càng ổn định và phát triển hơn (Cử tri Lương Phi). 

Khu di tích lịch sử cách mạng Ô Tà Sóc và hồ Ô Tà Sóc đã được UBND 

huyện đưa vào danh mục mời gọi đầu tư hàng năm của huyện. Đã được quảng 

bá, đăng trên báo để mời gọi đầu tư nhưng đến nay chưa có nhà đầu tư nào quan 

tâm. 

3. Lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường: 

- Đề nghị phòng TN-MT sớm trang bị thêm thùng rác đặt tại chợ ấp Tô 

Thuận vì hiện nay người dân buôn bán rác thải rất nhiều người dân tự vận động 

tiền để chi trả cho xe thu gom rác (Cử tri Núi Tô). 

Vừa qua, UBND huyện đã ban hành Công văn số 829/UBND – KT ngày 

10/8/2022 về việc sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường mua thùng rác hỗ trợ 

các xã, thị trấn (Lương An Trà, Tà Đảnh, Lương Phi,Vĩnh Gia, thị trấn Cô Tô, 
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thị trấn Ba Chúc, thị trấn Tri Tôn). Hiện nay, Phòng Tài nguyên và Môi trường 

đã hỗ trợ thùng rác cho các xã, thị trấn nêu trên. Hiện tại kinh phí sự nghiệp môi 

trường đã dùng hết, nên việc xã Núi Tô đề nghị trang bị thêm thùng rác đặt tại 

chợ ấp Tô Thuận thì phòng TN-MT ghi nhận và sẽ hỗ trợ vào năm 2023. 

- Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 110 hộ dân cụm 

dân cư ấp Giồng Cát (Cử tri Lương An Trà). 

Cụm dân cư ấp Giồng Cát đã được đo đạc để thành lập bản đồ địa chính 

để làm cơ sở cấp giấy chứng nhận theo quy định. Tuy nhiên, bản đồ đang trong 

quá trình kiểm tra để trình phê duyệt, do đó chưa tiến hành đăng ký cấp giấy cho 

các hộ dân. 

- Đề nghị đơn vị thu gom rác phải thường xuyên và lấy hết rác chứ thời 

gian gần đây xe vào thu gom không thường xuyên và khi thu gom còn để rơi vãi 

trên đường gây ô nhiễm hôi thối (Cử tri Vĩnh Gia, thị trấn Tri Tôn).  

Vừa qua do bãi rác đã quá tài không còn khả năng chứa được rác nữa, mặt 

khác thời tiết mưa bão kéo dài dường vào bãi rác bị lầy lún và xe chuyên dùng 

bị hư hỏng, do đó ảnh hưởng đến công tác thu gom trên địa bàn xã Vĩnh Gia và 

thị trấn Tri Tôn theo phản ảnh. 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 (tăng cường giám sát công tác thu gom rác của các xe chuyên dùng 

và xe Honda kéo thùng) và đặc biệt tăng cường thu gom rác trên địa bàn xã nông 

thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao đảm bảo vệ sinh môi trường: xanh, 

sạch, đẹp.  

- Đề nghị giao việc thu phí vệ sinh cho xí nghiệp đô thị môi trường tổ 

chức thu phí theo quy định (Cử tri Tri Tôn). 

Hiện tại Xí nghiệp môi trường đô thị Tri Tôn không có nhân sự (con 

người) để thực hiện công việc thu phí vệ sinh của hộ dân, do địa bàn thị trấn Tri 

Tôn tương đối rộng lớn và các hộ dân trên địa bàn thì các Ban khóm nắm được 

số hộ trên địa bản nên việc thu phi vệ sinh được thuận lợi (do địa phương bố trí 

con người của Ban khóm thu phí vệ sinh và trích 10% cho người thu). Do đó 

việc thu phí vệ sinh giao cho địa phương thực hiện thu phí vệ sinh là thuận lợi 

nhất. 

4. Lĩnh vực điện-nước 

- Đề nghị Xí nghiệp điện nước khảo sát di dời đường ống nước tại tổ 19 

ấp Tô Thuận và kéo điện cho các hộ dân đường ấp Tô Thủy từ kênh 5 đến kênh 

6 (Cử tri Núi Tô).  

Xí nghiệp điện nước đã kết hợp cùng địa phương khảo sát thực tế tại khu 

vực Tổ 19, ấp Tô Thuận, xã Núi Tô hiện có 07 hộ dân đang sử dụng nước lắp 

đặt đồng hồ nước gửi nhờ trên phần đất của người khác tự kéo ống về nhà để sử 

dụng. Nay các hộ này có nhu cầu dời đồng hồ nước về gần nhà để tiện quản lý 

và sử dụng. Qua khảo sát thực tế để di dời đồng hồ nước cho 07 hộ này cần phải 

lắp thêm 120 mét ống phân phối PVC D60, chi phí lắp đặt đường ống này 07 hộ 
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trên thống nhất tự đầu tư. Xí nghiệp sẽ hướng dẫn các hộ trên lập các thủ tục đầu 

tư theo qui định và hỗ trợ di dời đồng hồ nước.  

Qua khảo sát để cấp điện khoảng 22 hộ dân khu vực trên cần kéo mới 

đường dãy hạ thể 1 km (kinh phí khoảng 250 triệu đồng) và lắp mới 1 trạm biến 

áp kinh phí khoảng 120 triệu đồng). Khu vực này người dân có hoàn cảnh khó 

khăn, nên không có khả năng góp vốn cùng Công ty cổ phần Điện nước An 

Giang để đầu tư điện, nước. Do kinh phí đầu tư rất lớn trong khi người dân sinh 

sống còn thưa, nên Công ty cổ phần Điện nước An Giang chưa thể đầu tư vào 

thời điểm này, Giao Xí nghiệp Điện nước Tri Tôn tiếp tục đăng ký danh mục 

đầu tư từ các nguồn vốn trong các năm tiếp theo. 

- Đề nghị hạ thế điện khu vực kênh sườn D (Cử tri Lương An Trà). 

Qua khảo sát để cấp diện khoảng 30 hộ dân khu vực trên cần kéo mới 

đường dây hạ thế 2.2 km (kinh phí khoảng 500 triệu đồng) và lắp mới 2 trạm 

biến áp (kinh phí khoảng 240 triệu đồng). Khu vực này người dân có hoàn cảnh 

khó khăn, nên không có khả năng góp vốn cùng Công ty cổ phần Điện nước An 

Giang để đầu tư điện, nước. Do kinh phi đầu tư rất lớn trong khi người dân sinh 

sống còn thưa, nên Công ty chưa thể đầu tư vào thời điểm này. Xí nghiệp điện 

nước sẽ tiếp tục đăng ký danh mục đầu tư từ các nguồn vốn trong các năm tiếp 

theo. 

5. Tài chính - Ngân sách: 

- Đối với chế độ phụ cấp phòng chống dịch Covid-19 theo nghị quyết 

16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ trên địa bàn xã và khu cách ly tập 

trung trường nghề đến nay chưa được nhận hỗ trợ kiến nghị cấp trên xem xét và 

hỗ trợ kinh phí đã được nhà nước quy định (Cử Tri Núi Tô). 

Hiện nay, Phòng Tài chính – Kế hoạch đang xem hồ sơ cân đối nguồn 

kinh phí để đề xuất UBND huyện cấp về cho địa phương trong năm 2022. 

- Đề nghị các ngành chức năng huyện xem xét việc phần đất trước đây 

được Nhà nước cấp theo nhân khẩu, tuy nhiên trong quá trình cấp giấy CN.QSD 

đất có một số diện tích vượt hạn điền, hiện nay muốn tách phần diện tích vượt 

hạn điền lại cho nhưng khi làm thủ tục tách cho con thì phải chịu thuế 30 triệu 

đồng/1.000m2, đề nghị các ngành chức năng xem xét giảm phần chịu thuế này 

(Cử tri Tân Tuyến).  

Tại Điều 12, Điều 12a, Mục 3, Chương II của Nghị định Số: 20/VBHN-

BTC của Bộ Tài chính 25 tháng 6 năm 2019 quy định các trường hợp miễn, 

giảm tiền thuê đất. Theo trường hợp của cử tri xã Tân Tuyến không thuộc đối 

tượng được miễn tiền thuê đất đối với phần diện tích đất nông nghiệp vượt hạn 

mức khi tách thửa cho con. 

II. LĨNH VỰC VĂN HÓA – XÃ HỘI: 

- Đề nghị lắp đặt thêm và sửa chữa loa truyền thanh trên địa bàn thị trấn 

để đưa tiếng nói của Đảng, nhà nước đến người dân (Cử tri thị trấn Ba Chúc). 
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Từ năm 2009 đến nay Đài truyền thanh huyện đã đầu tư hệ thống truyền 

thanh cho thị trấn Ba Chúc 14.800m dây truyền thanh và 88 loa phát thanh, 2 

máy tăng âm,... cùng nhiều trang thiết bị khác từ nguồn vốn của Đề án phát triển 

thông tin truyền thông nông thôn tỉnh An Giang đến năm 2015 và định hướng 

đến năm 2020 và đối ứng của huyện, đến nay nguồn vốn dự án này đã kết thúc. 

Đài truyền thanh huyện sẽ thường xuyên cử cán bộ kỷ thuật xuống khảo sát, sửa 

chữa hệ thống truyền thanh hiện có của thị trấn để đảm bảo công tác tuyên 

truyền được thông suốt, đưa tiếng nói của Đảng, nhà nước đến người dân. 

III. LĨNH VỰC AN NINH – QUỐC PHÒNG 

- Đề nghị tăng cường tuần tra tấn công trấn áp các loại tội phạm vì hiện 

nay tình hình trộm cắp còn xảy ra nhiều. Bên cạnh đó, đề nghị sớm sửa chữa 

hay lắp mới hệ thống camara ở khu vực đèn xanh – đèn đỏ để có cơ sở xử lý 

những trường hợp vượt đèn đỏ nhằm nâng cao ý thức của người dân khi tham 

gia giao thông (tiếp xúc đối tượng người nông dân và cử tri thị trấn Tri Tôn).  

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.  

Sớm sửa chữa hay lắp mới hệ thống camera ở khu vực đèn xanh đèn đỏ để 

có cơ sở xử lý những trường hợp vượt đèn đỏ nhằm nâng cao ý thức của người 

dân khi tham gia giao thông: Hiện nay, trên địa bàn thị trấn Tri Tôn đã được lắp 

mới 03 trụ đèn tín hiệu giao thông tại các ngã tư trên các tuyến Ngô Quyền – 

Nguyễn Thị Minh Khai, Hùng Vương – Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi – Nam 

Kỳ Khởi Nghĩa. Sau khi đưa vào sử dụng từ ngày 12/12/2021, tình hình va 

chạm, tai nạn giao thông trên các tuyến đường trên đã được giảm rõ rệt. Đối với 

các trường hợp còn chưa chấp hành tốt tín hiệu đèn giao thông, Công an huyện 

đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, trật tự xây dựng kế hoạch tuần tra, 

kiểm soát, chốt tại một số điểm có bố trí đèn tín hiệu giao thông nhằm xử lý các 
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trường hợp trên, tuy nhiên qua kiểm tra, các phương tiện tham gia giao thông 

đều chấp hành tốt, chưa phát hiện trường hợp vi phạm.  

Trong thời gian tới, Công an huyện tiếp tục chỉ đạo lực lượng Cảnh sát 

giao thông, trật tự xây dựng kế hoạch kiểm tra tại một điểm tại vị trí các trụ đèn 

giao thông để xử lý các trường hợp vượt đèn không đúng quy định. Riêng việc 

sửa chữa, hay lắp mới hệ thống Camera tại khu vực đèn xanh đèn đỏ, Công an 

huyện sẽ phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện để tiến hành khảo sát và 

lắp hệ thống camera tại các địa điểm trên để theo dõi, xử lý trong thời gian tới. 

- Đề nghị quan tâm và sớm giải quyết vì hiện nay tình trạng mã định danh 

sai về ngày, tháng, năm sinh,  giới tính, tên, cha mẹ… rất khó khăn cho một số 

người dân đi làm ăn xa phải xin nghỉ về làm căn cước công dân nhưng sai phải 

đi lại nhiều lần công ty sẽ cho thôi việc (Cử tri Lê Trì).  

Thực hiện Công văn số 3515/CAT-PC06 ngày 15/9/2022 của Công an 

tinh về việc thực hiện Điện mật số 255/HT ngày 07/9/2022 của Cục C06 hướng 

dẫn quy trình hủy, xác lập số định danh cá nhân (ĐDCN) cho công dân. Theo đó 

nếu thông tin công dân có sai lệch về năm sinh, giới tính, nơi đăng ký khai sinh 

sẽ làm sai cấu trúc số định danh cá nhân cần hủy để xác lập lại số định danh cÁ 

nhân đúng. Tuy nhiên theo hướng dẫn công dân phải nộp đầy đủ các loại giấy tờ 

có liên quan đến việc điều chỉnh thông tin từ sai thành đúng như giấy khai sinh... 

cho Công an cấp xã, thị trấn nơi thường trú, Công an cấp xã, thị trấn tậP hợp báo 

cáo về Công an huyện. Công an huyện tập hợp báo cáo về Công an tỉnh, Công 

an tỉnh tập hợp báo cáo về Cục C06, sau khi Cục C06 tiếp nhận hồ sơ, Công an 

tỉnh thống báo về Công an huyện, Công an huyện thông báo đến Công an xã, thị 

trấn để Công an xã, thị trấn đề nghị hủy trên phần mềm và tiếp tục chờ C06 phê 

duyệt. Về nguyên nhân do quy định còn bất cập phải gửi văn bản giấy đi và chờ 

kết quả phản hồi về, không có ngày hẹn cụ thể cho công dân nên gây khó khăn, 

các tỉnh cũng đã có đề nghị giao thẩm quyền điều chỉnh hủy số định danh cho 

Công an cấp tỉnh, tuy nhiên chưa được chấp thuận. 

- Đề nghị các ngành chức năng có thẩm quyền sớm giải quyết tình trạng 

người dân khi làm hồ sơ thủ tục hành chính đã có Căn cước công dân nhưng khi 

làm các hồ sơ thủ tục lại đòi hỏi phải cung cấp Chứng minh nhân dân gây phiền 

hà cho bà con nhân dân (Cử tri Vĩnh Phước). 

Tình trạng người dân khi làm hồ sơ thủ tục hành chính đã có Căn cước 

công dân nhưng khi làm các hồ sơ thủ tục các ngành có chức năng yêu cầu phải 

cung cấp CMND thường xảy ra đối với trường hợp đã phát sinh giao dịch, do hồ 

sơ trước đây cập nhật CMND, nay giao dịch tiếp theo thì đòi hỏi phải cung cấp 

CMND để trùng khớp với hồ sơ cũ. Tuy nhiên trong mọi trường hợp Công an 

cấp xã, thị trấn và Công an cấp huyện có xác thực giữa CMND và CCCD là một 

người khi công dân có yêu cầu hoặc công dân có thể sử dụng Thông báo số định 

danh cá nhân có thể hiện đầy đủ thông tin (do Công an cấp xã, thị trấn cấp) để 

thực hiện các giao dịch. Nguyên nhân hiện nay do chưa kết nỐi chia sẽ dữ liệu 

giữa các ngành với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trong thời gian chờ Đề án 

06/CP (Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện 

tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 



9 
 

 

trên địa bàn huyện Tri Tôn) thực hiện việc kết nối chia sẻ dữ liệu đề nghị các 

ngành chức năng khi có phát sinh giao dịch mới thì chỉ sử dụng CCCD để tránh 

gây phiền hà cho dân. 

Trên đây là báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện các ý kiến, kiến nghị của 

cử tri trước kỳ họp cuối năm HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026./. 

 
 

Nơi nhận:                                  
- TT.HU - HĐND huyện;      

- Chủ tịch và các PCT UBND huyện;  

- UBMTTQVN huyện; 

- Các Ban HĐND Huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện; 

- Các phòng, ban, ngành huyện; 

- UBND xã, thị trấn; 

- Lãnh đạo VP; 

- Lưu: VT, A.                
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