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Tình hình Nhân dân quý III năm 2022
----Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt
Nam tỉnh Quảng Ngãi tổng hợp báo cáo tình hình Nhân dân quý III năm 2022 với
các nội dung như sau:
I. Tình hình chung:
Trong Quý III/2022, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh có những chuyển biến
tích cực, quốc phòng - an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội được giữ vững,
khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được tăng cường, tạo sự đồng thuận cao trong
Nhân dân.
Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, chính sách
của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
tiếp tục được triển khai đồng bộ, quyết liệt, đặc biệt chú trọng tuyên truyền, vận
động Nhân dân thực hiện chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và hướng dẫn của cơ
quan chuyên môn về tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo
không bỏ sót đối tượng cần tiêm chủng, tiếp tục hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng
dịch Covid-19 vượt qua khó khăn, góp phần phục hồi sản xuất kinh doanh, đảm
bảo đời sống cho người lao động, an sinh xã hội.
Các chế độ, chính sách đối với người có công, đối tượng xã hội; các hoạt
động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh được thực hiện đầy đủ, kịp thời như: thăm hỏi,
tặng quà đối tượng chính sách, gia đình thương binh, liệt sĩ, có công cách mạng, Bà
Mẹ Việt Nam anh hùng; hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, sửa chữa nhà hư hỏng,
hỗ trợ phát triển sản xuất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hỗ trợ học sinh nghèo vượt
khó nhân dịp khai giảng năm học mới,.... tạo điều kiện để các đối tượng chính sách,
hộ nghèo nói riêng và Nhân dân trong tỉnh nói chung an tâm lao động sản xuất,
phát triển kinh tế, vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Tuy vậy, Nhân dân vẫn còn lo lắng trước tình hình diễn biến phức tạp của
dịch bệnh Covid-19 thời gian qua đã tác động trực tiếp đến đời sống xã hội và hoạt
động sản xuất, kinh doanh, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của địa phương; vi
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phạm về an toàn thực phẩm, trật tự an toàn giao thông, tệ nạn xã hội, vệ sinh môi
trường,... vẫn còn xảy ra; tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, nhất là bệnh
virus khảm lá sắn, dịch tả lợn Châu Phi, bệnh viêm da nổi cục trâu bò diễn ra…
Nhân dân mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục có những giải pháp can thiệp, ngăn
chặn, khống chế dịch bệnh Covid-19; bình ổn giá cả hàng tiêu dùng và vật tư phục
vụ sản xuất; tăng cường giám sát đầu tư công và phòng chống tham nhũng; tăng
cường vai trò quản lý; điều hành của Nhà nước về trật tự an toàn giao thông, trật tự
an toàn xã hội và vệ sinh môi trường;…
II. Tình hình tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân:
1. Tình hình sản xuất, kinh doanh và đời sống Nhân dân gắn với công
tác phòng, chống dịch Covid-19 ở địa phương
Thực hiện chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành,
MTTQ, các hội, đoàn thể và các địa phương trong tỉnh đã tập trung triển khai thực
hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn
thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, nội chính, đối ngoại và quốc phòng an ninh,…
Hiện nay, tỉnh đang tiếp tục tập trung hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và ổn định
đời sống Nhân dân; thực hiện đúng, đầy đủ, hiệu quả các chính sách hỗ trợ tháo gỡ
khó khăn cho người dân trên địa bàn tỉnh. MTTQ các cấp trong tỉnh đã tích cực
tham mưu, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm
các chủ trương, biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới,
triển khai thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và
các tầng lớp nhân dân, góp phần đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng
Covid-19, bảo vệ và duy trì bền vững thành quả phòng chống dịch, tạo điều kiện
cho mọi người dân tập trung phát triển kinh tế - xã hội.
Trước sự xâm nhập biến chủng mới BA.4, BA.5 của Omicron và hiệu lực,
hiệu quả, khả năng bảo vệ của vắc xin giảm dần theo thời gian, số ca mắc trong
cộng đồng hiện đang có xu hướng tăng lên, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trở lại,
MTTQ các cấp trong tỉnh chú trọng tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và
các tầng lớp nhân dân tham gia tiêm vắc xin đầy đủ, đúng lịch, nhất là tiêm mũi 3,
mũi 4 và tiêm cho trẻ em vì lợi ích của bản thân, cộng đồng và phòng tránh nguy cơ
bùng phát dịch trở lại.
Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề mà Nhân dân quan tâm, như: tình hình
dịch bệnh Covid-19 thời gian gần đây có xu hướng tăng số ca mắc bệnh; dịch bệnh
sốt xuất huyết bùng phát; xuất hiện một số dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; tình
trạng mất an toàn cho người dân như: cháy, nổ, tai nạn giao thông, trẻ em bị đuối
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nước vẫn còn xảy ra; giá xăng dầu, vật tư nông nghiệp tăng cao ảnh hưởng đến sản
xuất, kinh doanh, nhất là ngành khai thác thủy sản, giá bán thủy sản không theo kịp
mức tăng giá của xăng dầu và nguồn hải sản ngày càng khan hiếm nên hoạt động
ngành thủy sản gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến đời sống ngư dân.
2. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và công tác cán
bộ, cải cách hành chính
MTTQ các cấp trong tỉnh phối hợp tuyên truyền, phổ biến và vận động Nhân
dân thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về
phòng chống tham nhũng lãng phí; theo dõi, phát hiện, tố giác các hành vi tham
nhũng, lãng phí, nhũng nhiễu của cán bộ, công chức, viên chức; lồng ghép Chương
trình hành động của MTTQ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí
hàng năm.
Chủ động, tích cực tham gia vào việc xây dựng, phản biện xã hội nhằm góp
phần hoàn thiện chính sách, pháp luật để phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tăng
cường các hoạt động giám sát, nhất là hoạt động giám sát đột xuất để góp phần
phòng, ngừa, đấu tranh với các hành vi tham nhũng, lãng phí, giám sát những vụ
việc, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, gây sách nhiễu, phiền
hà đối với người dân, doanh nghiệp.
Các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh rất đồng tình và hoan nghênh Đảng, Nhà
nước, Chính phủ thời gian qua đã chỉ đạo quyết liệt việc thanh tra, kiểm tra, truy tố,
xét xử công khai các vụ án tham nhũng lớn; đồng tình ủng hộ chủ trương thành lập
Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở cấp tỉnh; tích cực tham gia giám
sát các hoạt động quản lý, sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách, các nguồn quỹ
khác đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.
Cử tri và Nhân dân mong muốn trong thời gian tới thực hiện có hiệu quả hơn
nữa công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Cử tri và Nhân dân kiến
nghị các cấp, ngành tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm
toán, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; rà soát, khắc
phục những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến đấu
thầu, đấu giá, quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công; thực hiện thật sự đồng bộ các
giải pháp về phòng, ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xử lý nghiêm, đúng quy
định những trường hợp khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.
3. Công tác giáo dục, khoa học - công nghệ, y tế và vệ sinh an toàn thực
phẩm
Nhân dân trong tỉnh rất vui mừng khi con em được đến trường trong không
khí tràn ngập vui tươi sau thời gian dịch bệnh kéo dài. Cùng với khí thế hân hoan
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của cả nước, ngày 05/9 trên địa bàn tỉnh có hơn 280 ngàn học sinh chính thức bước
vào năm học mới 2022 - 2023, các trường học trong tỉnh đồng loạt tổ chức Lễ khai
giảng, một năm học mới đang bắt đầu trong bối cảnh đại dịch cơ bản được khống
chế. Năm học 2022 - 2023, ngành giáo dục tiếp tục thực hiện đổi mới sách giáo
khoa cho lớp 3, lớp 7 và lớp 10. Nhân dân mong muốn thời gian tới ngành giáo dục
và đào tạo phải nỗ lực hơn nữa, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo; đổi mới nội
dung và phương pháp giáo dục - đào tạo; chú ý đến việc giảng dạy tin học, công
nghệ thông tin và tiếng Anh, ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong giáo
dục - đào tạo; đẩy mạnh công tác đào tạo các ngành, nghề mà doanh nghiệp có nhu
cầu sử dụng cao, chất lượng đội ngũ giáo viên dạy nghề phải được nâng cao.
Công tác khám, chữa bệnh tại các tuyến được thực hiện kịp thời và đảm bảo.
Tổ chức kiểm tra, giám sát, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đẩy mạnh tuyên
truyền, phổ biến và giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh
truyền nhiễm; trong đó, chú trọng thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 và bệnh sốt xuất huyết hiện nay trên địa bàn tỉnh; đảm bảo đầy đủ thuốc,
hóa chất, dịch truyền vật tư y tế, trang thiết bị sẵn sàng phục vụ cấp cứu điều trị
trong mọi tình huống.
Công tác an toàn thực phẩm thời gian qua được các cấp, các ngành chức
năng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện ngày càng hiệu quả, được
Nhân dân đồng tình, ủng hộ. Tuy nhiên, hiện nay tình trạng mất vệ sinh an toàn
thực phẩm, thực phẩm độc hại, thực phẩm kém chất lượng vẫn thường xuyên xảy ra
gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng Nhân dân.
4. Việc bảo vệ môi trường, quản lý, khai thác tài nguyên và ứng phó với
biến đổi khí hậu
Cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát việc đánh giá tác
động môi trường đối với các dự án đầu tư; tổ chức giám sát hoạt động của các cơ
sở, nhà máy có xả thải ra môi trường, công tác quản lý nhà nước về khoáng sản làm
vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh; giải quyết các vướng mắc liên quan đến quy
hoạch khai thác khoáng sản; công tác quản lý tài nguyên, môi trường, bảo vệ rừng,
khoáng sản được Nhân dân tích cực tham gia. Tại một số địa phương, Nhân dân đã
kịp thời thông báo với các cơ quan chức năng ngăn chặn, xử lý các vụ việc chặt
phá, khai thác gỗ, khoáng sản trái phép.
5. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông
Trong quý III, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
tỉnh được giữ vững, ổn định; MTTQ các cấp trong tỉnh phối hợp đẩy mạnh tuyên
truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân khi tham gia giao thông, tạo sự
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chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi tổ chức, cá nhân đối
với giữ gìn trật tự, an toàn giao thông; công tác nắm bắt tình hình, đấu tranh phòng,
chống các loại tội phạm; tăng cường công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát và
xử lý kiên quyết các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông cũng như an ninh
mạng. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành địa phương đảm bảo an ninh chính
trị, trật tự an toàn xã hội và công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, xử lý
nghiêm các vi phạm, kể cả xử lý hình sự theo quy định của pháp luật đối với mọi
hành vi không tuân thủ, cản trở, chống đối việc thực hiện các quy định, biện pháp
phòng, chống dịch bệnh của cơ quan có thẩm quyền.
Tuy vậy, tình hình trật tự an toàn xã hội, tội phạm và các tệ nạn xã hội vẫn
còn diễn biến phức tạp ở một số địa phương, nhất là tình trạng buôn bán, sử dụng
trái phép chất ma túy, tín dụng đen, cướp giật, trộm cắp, cờ bạc, các thủ đoạn lừa
đảo khác thông qua mạng xã hội gây bức xúc trong Nhân dân; tại một số địa
phương trong tỉnh còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp như đánh bài, số đề, xe quá
tải, quá khổ vượt ẩu trên Quốc lộ 24B, nhất là tại địa bàn Khu kinh tế Dung Quất
gây tâm lý bất ổn trong Nhân dân. Nhân dân mong muốn Nhà nước có biện pháp
ngăn chặn, can thiệp kịp thời và tập trung xử lý nghiêm và dứt điểm các tệ nạn xã
hội và các trường hợp vi phạm an toàn giao thông….
6. Tình hình công tác dân tộc, tôn giáo và thực hiện chính sách về dân
tộc, tôn giáo ở địa phương
MTTQ các cấp trong tỉnh phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội cùng
cấp và chính quyền tiếp tục thực hiện nhiều chủ trương, chính sách đối với người
nghèo, gia đình chính sách, người có công, đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là tập
trung tổ chức triển khai các chính sách xã hội, chính sách dân tộc; các cấp, các
ngành tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo sinh hoạt đúng quy
định của pháp luật; các hoạt động tôn giáo được tổ chức trang trọng, thuần tuý tôn
giáo và tuân thủ pháp luật, đảm bảo quy định; chính sách dân tộc đã được triển khai
đầy đủ, kịp thời; tình hình sản xuất và đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số
tương đối ổn định; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện
công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, chú trọng
vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trong
tỉnh. Thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của đồng bào
các dân tộc; tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số thực hiện tốt các
chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia giám
sát việc thực hiện các chính sách liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số…
Trên đây là tình hình tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân và dư luận xã hội
trong quý III/2022; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi
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kính báo cáo Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Thường trực
Tỉnh ủy biết, quan tâm, theo dõi và chỉ đạo./.
Nơi nhận:

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

- BTT UBTW MTTQVN;
- Ban Tuyên giáo UBTW MTTQVN;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- CT, các PCT UBMTTQVN tỉnh;
- Lưu VT, TC-TG.

Nguyễn Xuân Mến
Ký bởi: Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam
Cơ quan: Tỉnh Quảng Ngãi
Thời gian ký: 29/09/2022 08:20:25
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