
   

                          

            Kính gửi:  

     - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang; 

   - Ban Tuyên giáo tỉnh ủy An Giang; 

   - Văn phòng UBND tỉnh An Giang.  

    

Thực hiện Báo cáo số 156/BC-MTTQ-BTT ngày 29/5/2020 của Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang về việc tình hình tư tưởng, nguyện 

vọng nhân dân trong tỉnh tháng 5 năm 2020 và Công văn số 2642/VPUBND-

KGVX ngày 04/6/2020 của Văn phòng UBND tỉnh An Giang về việc trả lời 

phản ánh của dư luận xã hội. Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc báo cáo như 

sau:  

1. Trên đoạn từ kênh 7 đến kênh 8, xã Vĩnh Châu và tuyến Kênh Đào, 

đoạn tiếp giáp Châu Đốc và Châu Phú, có một số hộ gia đình chuyên nấu hến để 

bán, vỏ hến đổ xuống lề kênh, lâu ngày sẽ bị bồi lắng dòng kênh và gây ô nhiễm 

môi trường: 

Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các ngành kiểm tra xử lý theo nội 

dung phản ánh. Qua kiểm tra, đã yêu cầu, nhắc nhở hộ dân ngưng hoạt động sơ 

chế hến, tiến hành thu gom vỏ hến và hoàn trả lại hiện trạng bờ kênh ban đầu. 

Đồng thời, giao UBND xã Vĩnh Châu tiếp tục theo dõi, kiểm tra xử lý vi phạm 

theo quy định. 

 2. Tình trạng kẹt xe còn diễn ra trên đường Thủ Khoa Huân, nhất là khu 

vực đường vào chợ phường Châu Phú B, do lưu lượng xe rất đông và người dân 

tự ý dựng rạp khi có đám, tiệc chiếm lòng lề đường: 

Đường Thủ Khoa Huân là tuyến đường chính dẫn vào chợ phường Châu 

Phú B, đã được hình thành từ lâu, nên khi người dân tổ chức đám tiệc sẽ dẫn đến 

tình trạng kẹt xe. Tuy nhiên, UBND thành phố đang thi công tuyến đường Phan 

Đình Phùng (từ đường Nguyễn Trường Tộ đến Nguyễn Tri Phương), sau khi 

hoàn thành sẽ giảm bớt lưu lượng xe vận chuyển trên tuyến đường Thủ Khoa 

Huân và khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo các 

ngành, lực lượng tuần tra, kiểm soát, nhắc nhở xử lý các trường hợp vi phạm.  

3. Tình hình giao thông trên địa bàn ngày gần đây diễn biến phức tạp; tình 

trạng vận chuyển hàng hóa, buôn lậu với tốc độ cao gây bức xúc trong dư luận. 

Dư luận đặt dấu hỏi cho rằng, tại khu vực biên giới được kiểm soát chặt chẽ, 
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nhất là trong tình hình dịch bệnh hiện nay nhưng tình trạng hàng lậu vẫn diễn 

ra? Dư luận đề nghị các cơ quan chức năng có giải pháp ngăn chặn hậu quả: 

Thành phố Châu Đốc là địa bàn tuyến biên giới có địa hình phức tạp, có 

nhiều đường mòn, lối mở, kênh rạch, phía ngoại biên đối diện nước bạn 

Campuchia. Vào ban đêm, tại các khu vực trống lực lượng các đối tượng canh 

coi đường cho người vận chuyển hàng hóa từ biên giới vào nội địa tiêu thụ, khi 

bị lực lượng chức năng phát hiện truy đuổi thì các đối tượng bỏ chạy về phía 

biên giới, nơi tập kết các kho hàng, bến bãi, gây khó khăn cho lực lượng làm 

nhiệm vụ. Đối tượng buôn lậu đường cát lợi dụng triệt để các kẻ hở của pháp 

luật như: quy định việc bán đấu giá mặt hàng đường cát bị tịch thu, việc cấp 

phép cho các doanh nghiệp được sang chiết, pha trộn, đóng gói đường cát trong 

nội địa, sản xuất đường phèn tại khu vực biên giới,… tạo điều kiện cho các đối 

tượng sử dụng hóa đơn và hồ sơ mua đường tịch thu bán đấu giá để hợp thức 

hóa nguồn gốc đường nhập lậu. 

Với tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, UBND 

thành phố chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp tăng cường, triển khai thực hiện 

các kế hoạch, phương án, tuần tra, kiểm soát, đóng cửa các lối mòn, lối mở, 

nghiêm cấm người qua lại biên giới và thực hiện các biện pháp phòng, chống 

buôn lậu, gian lận thương mại, lập hồ sơ quản lý, răn đe, giáo dục, cho làm cam 

kết các đối tượng, xử lý các phương tiện, đối tượng nghi vấn vi phạm trật tự an 

toàn giao thông (đa phần các đối tượng vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu…). 

Do tình hình dịch bệnh Covid-19, nên giá trị hàng hóa buôn lậu tăng lên rất 

nhiều lần, các đối tượng sẵn sàng điều khiển phương tiện với tốc độ cao để né 

tránh lực lượng, gây nguy hiểm cho người và các phương tiện lưu thông trên 

đường. Trong 6 tháng đầu năm 2020, đã tuần tra bắt giữ 135 vụ vận chuyển 

hàng cấm, xử phạt hành chính 16 vụ liên quan 16 đối tượng, thu phạt số tiền 

129.200.000 đồng. 

Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam tỉnh An Giang, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang, Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh An Giang./.  

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- TT.UBND/TP; 

- BTG.Thành ủy; 

- VP.Thành ủy; 

- LĐVP; 

- Lưu: VT.  
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