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BÁO CÁO
Kết quả kiểm tra nội dung phản ánh của công dân
Kính gửi: Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp
Tiếp nhận Phiếu chuyển số 38/PC-VPUBND ngày 25 tháng 12 năm 2020
của Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh về phản ánh của công dân về tình hình, vụ
việc diễn ra trên địa bàn xã Phú Thuận A, huyện Hồng Ngự, Ủy ban nhân dân
Huyện báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý nội dung phản ánh như sau:
1. Nội dung 1: Phản ánh về lĩnh vực môi trường.
a) Kết quả kiểm tra:
Đối với vấn đề nuôi thủy sản xả nước thải gây ô nhiễm: Thời gian qua, trên
địa bàn xã Phú Thuận A không phát sinh phản ánh của người dân về tình trạng xả
nước thải nuôi thủy sản. Trên địa bàn xã Phú Thuận A có một vài trường hợp nuôi
cá lóc quy mô nhỏ, cam kết thực hiện các biện pháp xử lý, giảm thiểu nước thải,
không làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh; mặt khác, Hợp tác xã nông
nghiệp thực hiện tốt việc điều tiết nguồn nước phục vụ tưới tiêu nên không phát
sinh mâu thuẫn giữa hộ nuôi thủy sản và hộ trồng lúa, hoa màu.
Đối với vấn đề thu gom rác sinh hoạt: Việc thu gom rác thải sinh hoạt định
kỳ đã được xã Phú Thuận A tổ chức thực hiện trên địa bàn xã; riêng ấp Phú Thạnh
A và ấp Phú Thạnh B, Ủy ban nhân dân xã Phú Thuận A đã tổ chức lấy ý kiến
người dân để vận động tham gia tổ chức thu gom và đóng phí thu gom, tuy nhiên
tỷ lệ hộ dân tham gia chưa đầy đủ, nhiều trường hợp không phối hợp, gây khó
khăn cho việc mở rộng phạm vi thu gom toàn xã.
Đối với vấn đề cấp nước sinh hoạt: Do điều kiện, quy mô, công suất của
các trạm cấp nước sinh hoạt trên địa bàn nên việc cấp nước chưa thể thực hiện
thông suốt toàn xã; dự kiến trong năm 2021, các đơn vị sẽ triển khai nối tuyến,
mở rộng khu vực cấp nước.
Nội dung phản ánh này có phần đúng, có phần chưa sát thực tế, chưa đánh
giá toàn diện những nỗ lực của ngành và chính quyền địa phương trong công tác
quản lý về môi trường, xây dựng nông thôn mới.
b) Hướng xử lý
Để tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa hiệu quả công tác bảo vệ môi trường
trên địa bàn xã Phú Thuận A, Ủy ban nhân dân Huyện chỉ đạo các ngành, địa
phương các nội dung cụ thể như sau:
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- Ủy ban nhân dân xã Phú Thuận A phối hợp các ngành liên quan đẩy mạnh
công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt các quy định pháp luật
bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức giữ gìn cảnh quan môi trường sống khu vực
nông thôn, tham gia tích cực vào hoạt động thu gom rác thải do địa phương tổ
chức, đưa việc tham gia hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường vào bình xét gia
đình văn hóa tại địa phương.
- Ban Quản lý chợ và Dịch vụ công cộng Huyện phối hợp Ủy ban nhân dân
xã Phú Thuận A khẩn trương xây dựng phương án thu gom rác tại ấp Phú Thạnh
A và ấp Phú Thạnh B, lấy ý kiến người dân để sớm tổ chức thu gom.
- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các ngành,
Ủy ban nhân dân xã Phú Thuận A làm việc với các Trạm cấp nước sinh hoạt nông
thôn trên địa bàn để nối tuyến cung cấp hoặc tạo điều kiện cho các đơn vị cấp
nước mở rộng quy mô, công suất để cung cấp cho hộ dân có nhu cầu đều được sử
dụng nước sạch.
2. Nội dung 2 và nội dung 3: Phản ánh lĩnh vực an ninh, trật tự
a) Kết quả kiểm tra
Trong năm 2020, lực lượng Công an xã Phú Thuận A đã bắt, xử phạt vi phạm
hành chính 23 vụ, 144 đối tượng (tăng 13 vụ so cùng kỳ) về hành vi đánh bạc trái
phép; tuần tra, giải tán 18 điểm tụ tập đánh bạc, với hình thức: đá gà, lắc tài xỉu,
mua bán số lô, số đề; chuyển Cơ quan điều tra Công an Huyện khởi tố hình sự 02
vụ, 03 đối tượng về tội đánh bạc; tổ chức tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn
giao thông đường bộ 208 lượt, xử phạt 42 trường hợp vi phạm về các hành vi không
đội mũ bảo hiểm, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung
tích xi lanh trên 50cm3, thay đổi bộ phận giảm thanh (pô xe), không có giấy đăng
ký, tạm giữ 15 xe mô tô, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền
16.400.000 đồng; giáo dục, nhắc nhở 36 trường hợp; qua đó, tình hình an ninh, trật
tự trên địa bàn xã Phú Thuận A luôn được giữ vững ổn định.
Đối với đối tượng Lê Ngọc Phương (tự Phương Tý), sinh năm: 1973, ấp Phú
Thạnh B, xã Phú Thuận A: Ngày 09/02/2020, Công an xã Phú Thuận A xử phạt vi
phạm hành chính đối với Lê Ngọc Phương về hành vi đánh bạc trái phép. Ngày
26/3/2020, các lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng Lê Ngọc Phương về
hành vi đánh bạc trái phép và xử lý vi phạm hành chính theo quy định. Hiện nay,
các lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi, xử lý đối tượng Lê Ngọc Phương về hành
vi bán số lô, số đề.
b) Hướng xử lý
Ủy ban nhân dân Huyện chỉ đạo Công an Huyện, Ủy ban nhân dân xã Phú
Thuận A tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được; có phương án, kế hoạch đấu
tranh, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội; tuần tra, kiểm soát thường xuyên ngày đêm,
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ, nhất là
thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
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3. Nội dung 4: Phản ánh về công tác tuyên truyền
a) Kết quả kiểm tra
Định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, năm, Ban xóa đói giảm nghèo của xã cùng
với các ban, ngành, đoàn thể phối hợp tổ chức đối thoại, tư vấn định hướng nghề
nghiệp, vận động tham gia các lớp đào tạo nghề để tìm việc làm trong và ngoài
nước, góp phần tăng thu nhập cho người dân, điển hình như: mô hình Đan ghế nhựa
đã giải quyết việc làm thường xuyên cho trên 50 lao động, mô hình Trồng rau an
toàn có trên 20 lao động tham gia,… Kết quả, đến nay xã Phú Thuận A chỉ còn 121
hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2,92%.
Ngoài ra, Ủy ban nhân dân xã Phú Thuận A đã tổ chức mời một số gương
điển hình tiên tiến trình bày, phổ biến mô hình cách làm hay để mọi người tham
khảo, áp dụng như: Mô hình Trồng rau thủy canh của ông Phạm Văn Đủ, ấp Phú
Hòa A; mô hình Trồng rau an toàn theo hướng hữu cơ của ông Phạm Hữu Trắng,
Trần Văn Lâm và Lâm Thanh Tấn, ấp Phú Hòa A; mô hình Trồng nấm rơm của
anh Lê Thanh Long, ấp Phú Hòa B.
Bên cạnh đó, lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Phú Thuận A tổ chức
gặp gỡ, đối thoại với Nhân dân định kỳ 02 lần/năm, để thông tin tình hình kinh tế,
xã hội; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân; kịp thời giải trình các ý kiến,
kiến nghị, phản ánh của người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tại
địa phương.
b) Hướng xử lý
Để đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của người trong việc xây dựng xã
nông thôn mới bền vững trong thời gian tới; Ủy ban nhân dân Huyện đã chỉ đạo
Ủy ban nhân dân xã Phú Thuận A tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, phối
hợp tốt với các tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức, cá nhân có liên quan tăng
cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; các mô hình mới,
cách làm hay về phát triển kinh tế, các gương điển hình tiên tiến; thường xuyên
gặp gỡ người dân, để tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc và tạo điều
kiện tốt nhất để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Ủy ban nhân dân Huyện báo cáo Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Các PCT/UBND Huyện;
- Lưu: VT, dtnM.
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