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Căn cứ Báo cáo số 183/BC-MTTQ-BTT ngày 06/07/2020 của Ban Thường 

trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về tình hình tư tưởng, nguyện vọng nhân dân 

trong tỉnh tháng 6 năm 2020. Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Tài nguyên 

và Môi trường báo cáo một số vấn đề liên quan đến môi trường và an sinh xã hội đã 

được phản ánh trong báo cáo như sau: 

1.Về an sinh xã hội: 

1.1 Huyện Chợ Mới: Theo phản ánh, tình hình sạt lở còn diễn biến phức tạp 

trên địa bàn một số xã: An Thạnh Trung, Long Điền A, Bình Phước Xuân, Hội An 

và Hòa An. Việc xây dựng bờ kè chống sạt lở chưa kịp thời, ảnh hưởng đến giao 

thông và đời sống người dân; vùng sạt lở Vàm Cái Hố, xã An Thạnh Trung hiện 

nay chưa có nơi tái định cư cho người dân. Người dân mong muốn các ngành chức 

năng khảo sát, có kế hoạch xây dựng bờ kè, hạn chế sạt lở nghiêm trọng; sớm quy 

hoạch xây dựng khu tái định cư giúp người dân ổn định cuộc sống. 

- Về xây dựng bờ kè, hạn chế sạt lở nghiêm trọng: Để hạn chế tình trạng sạt 

lở, Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới đã xin chủ trương Ủy ban nhân dân tỉnh thực 

hiện dự án gia cố sạt lở bờ Bắc kênh Hội An - Hòa An đã được UBND tỉnh chấp 

thuận chủ trương đầu tư và có chủ trương phân bổ vốn thực hiện trong năm 2020.  

Hiện tại, Ủy ban nhân dân tỉnh đang xem xét phê duyệt dự án. Sau khi hoàn thành 

các thủ tục, huyện sẽ nhanh chóng triển khai thực hiện các bước tiếp theo. 

 - Đối với quy hoạch khu tái định cư giúp người dân ổn định cuộc sống: 

Nhằm di dời người dân khỏi khu vực sạt lở, Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới đã 

trình Ủy ban nhân dân tỉnh đầu tư Cụm dân cư An Thạnh Trung và đã được Ủy ban 

nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư. Ủy ban nhân dân huyện đang khẩn 

trương triển khai thực hiện dự án để sớm bố trí các hộ dân bị ảnh hưởng sạt lở vào 

cụm dân cư ổn định đời sống. 

- Về lâu dài, tiến hành xin chủ trương UBND tỉnh thưc̣ hiêṇ các tuyến đường 

tránh phía trong đồng, cách xa sông, kênh rac̣h, nhằm tránh tình traṇg saṭ lở xảy ra. 

1.2 Huyện Châu Phú: Người dân quan tâm tình hình sạt lở trên quốc lộ 91, 

gần điểm sạt lở cũ thuộc địa bàn ấp Bình Tân, xã Bình Mỹ. Mới đây trên kênh Vịnh 

Tre, tại khu vực tổ 03, ấp Mỹ An, xã Mỹ Phú bị sạt lở một đoạn dài hơn 60 mét. 

Trước mắt các ngành chức năng đã khảo sát, lắp biển báo để người dân phòng 

tránh. Qua đó, người dân mong muốn các ngành chức năng nên có dự án xây dựng 
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bờ kè những đoạn xung yếu đối với Bắc kênh Vịnh Tre để ngăn ngừa tình trạng sạt 

lở. 

- Tình hình sạt lở đoạn Quốc lộ 91 trên địa bàn xã Bình Mỹ: 

Huyện Châu Phú phối hợp với sở ngành có liên quan đã họp dân và huy động 

lực lượng tại chỗ, trước mắt hỗ trợ di dời 31 hộ dân nằm trong khu vực sạt lở đặc 

biệt nguy hiểm và các vật kiến trúc dọc sông Hậu nằm trong vùng cảnh báo sạt lở 

theo Quyết định số 1174/QĐ-UBND ngày 25/5/2020 của UBND tỉnh đến nơi an 

toàn. Đối với những hộ không có đất để di dời nhà. Trước mắt huyện sẽ bố trí vào 

khu dân cư vượt lũ xã Bình Long và các khu dân cư hiện có trên địa bàn, trên 

nguyên tắc người dân có chỗ ở ổn định. Bên cạnh đó phối hợp các đơn vị bố trí lực 

lượng canh theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở và giữ gìn an ninh trật tự khu vực. 

Đồng thời thực hiện công trình xử lý sạt lở (theo Quyết định số 1277/QĐ-UBND 

tỉnh An Giang về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý sạt ở sông 

Hậu bảo vệ Quốc lộ 91 đoạn qua huyện Châu Phú). 

Sở Tài nguyên và Môi trường đa ̃tham mưu UBND tỉnh xin Thủ tướng Chính 

phủ triển khai dự án nạo vét chỉnh trị dòng chảy sông Hậu đoạn qua xã Bình Mỹ , 

huyêṇ Châu Phú nhằm giảm áp lưc̣ dòng chảy lên đường bờ QL 91, đưa dòng chảy 

ra giữa dòng, giảm sạt lở QL 91. 

-Tình hình sạt lở bờ bắc Vịnh Tre trên địa bàn xã Mỹ Phú: 

Theo báo cáo của Ban chỉ huy ƯPBĐKH-PCTT&TKCN huyện Châu Phú, từ 

ngày 11/6/2020 đến ngày 14/6/2020, tại bờ bắc kênh Vịnh Tre đã xảy ra 03 vụ sạt 

lở, vết sạt ăn sâu gần sát đường bê tông hiện hữu, cụ thể: 

+ Đoạn 1: ngày 11/6/2020, sạt lở một đoạn nằm trong Cầu kênh 3 (phía hạ 

lưu khoảng 200m) với chiều dài khoảng 30m (còn khoảng 5m đến đường bê tông 

hiện hữu). 

+ Đoạn 2: ngày 12/6/2020, sạt lở một đoạn nằm ngoài Cầu kênh 2 (phía 

thượng lưu khoảng 100m) với chiều dài khoảng 30m (còn khoảng 4m đến mé 

đường bê tông hiện hữu) 

+ Đoạn 3: ngày 14/6/2020, sạt lở một đoạn nằm ngoài Cầu kênh 3 (phía 

thượng lưu khoảng 300m) với chiều dài khoảng 40m vết sạt ăn sâu hết mái taluy 

đường dạng hàm ếch và sâu đến mặt đường bê tông hiện hữu. 

Bờ kênh Viṇh Tre vách thẳng đứng , có kết cấu và liên kết yếu , thường xuyên 

chịu xâm thực do sóng , bên caṇh đó , bờ kênh còn chiụ tải troṇg xe cô ̣di chuyển , 

tác động của con người lên đường bờ , theo đó, cả 3 đoaṇ này đều do tác đôṇg xây 

dưṇg, gia tải lên đường bờ, đóng coc̣, đào xới, phá vỡ liên kết mái bờ. 

Theo Công văn số 1236/SNNPTNT-CCTL ngày 16/7/2020 của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc đề xuất xử lý khắc phục 03 đoạn sạt lở bờ 

Bắc kênh Tri Tôn – Vịnh Tre, xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú. Nội dung: Chấp thuận 

chủ trương cho bổ sung 03 danh mục công trình khắc phục 03 đoạn sạt lở tuyến bờ 

Bắc kênh Tri Tôn – Vịnh Tre thuộc xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú vào Quyết định số 

3200/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh về giao dự toán nguồn kinh phí 

hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2020 do cấp tỉnh quản lý 
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để Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi An Giang, làm cơ sở sớm triển khai 

thực hiện, với kinh phí dự kiến là 3.000 triệu đồng. Giao công ty làm chủ đầu tư 

triển khai thực hiện. Về nguồn kinh phí trước mắt đề nghị Công ty cân đối sử dụng 

từ nguồn kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi đã được bố trí tại 

Quyết định số 3200/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh. Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn sẽ phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí 

vốn cho Công ty khi điều chỉnh kế hoạch vốn cuối năm 2020 hoặc đầu năm 2021. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Về môi trường: 

Huyện Chợ Mới: Dư luận tiếp tục phản ánh tình trạng khai thác lớp đất mặt 

trái phép để làm nguyên liệu sản xuất gạch, ngói trên địa bàn xã Mỹ Hội Đông và 

Long Giang huyện Chợ Mới vẫn còn diễn ra ngày một nghiêm trọng hơn, gây bức 

xúc trong nhân dân. Người dân tiếp tục đề nghị chính quyền địa phương xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm. 

- Thực hiện Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ 

về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và các văn bản chỉ đạo của 

tỉnh, huyện về công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp khai thác lớp đất mặt trái 

phép, UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn triển khai đến UBND cấp xã  

để tổ chức thực hiện theo đúng quy định. 

 - Thời gian qua, công tác kiểm tra, xử lý hành vi lấy lớp đất mặt làm gạch 

trên địa bàn huyện được quan tâm, thực hiện và đã tổ chức nhiều cuộc kiểm tra, 

phát hiện nhiều vụ việc vi phạm và đã xử lý kịp thời theo quy định. Tính đến hết 

tháng 6 năm 2020, đã kiểm tra đột xuất 11 cuộc, xử lý 13 trường hợp khai thác lớp 

đất mặt trái phép với tổng số tiền 171.000.000 đồng. 

 - Hàng năm, UBND huyện thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về lĩnh vực 

đất đai để tiến hành kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về 

đất đai, đặc biệt chú trọng tới công tác kiểm tra, xử lý hành vi lấy lớp đất mặt làm 

gạch. Năm 2020, UBND huyện thành lập Đoàn kiểm tra trong lĩnh vực đất đai theo 

Quyết định số 319/QĐ-UBND ngày 19/02/2020 của UBND huyện và Đoàn đã xây 

dựng Kế hoạch kiểm tra được phê duyệt tại Công văn số 893/UBND-TH ngày 

24/4/2020. 

 - Trên cơ sở quyết định thành lập Đoàn kiểm tra và Kế hoạch kiểm tra đã 

được phê duyệt, Đoàn Kiểm tra đã tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo tuân thủ 

theo đúng quy định pháp luật, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, trong đó có 

phối hợp với Công an huyện, Thanh tra giao thông kiểm tra, xử lý những trường 

hợp vi phạm trong lĩnh vực giao thông, đặc biệt tập trung xử lý các loại phương 

tiện dùng để vận chuyển đất mặt làm nguyên liệu sản xuất gạch vi phạm lĩnh vực 

giao thông đường bộ.  

 Chỉ đạo Đài truyền thanh huyện đưa tin về các vụ việc xử lý vi phạm về khai 

thác lớp đất mặt trái phép trên phương tiện truyền thông đại chúng, dựng 35 pano 

tuyên truyền trên địa bàn các xã như: Hòa An, An Thạnh Trung, Long Kiến, Long 

Giang, Nhơn Mỹ, Mỹ Hội Đông, Kiến An (trung bình lắp đặt 5 pano tuyên truyền 
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tại mỗi xã) để tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt các quy định của 

pháp luật về đất đai.  

 - Đoàn kiểm tra liên ngành huyện đã tăng cường công tác kiểm tra tình hình 

lấy lớp đất mặt tại các địa phương này, đã phát hiện nhiều vụ việc và đã xử lý 

nghiêm theo quy định pháp luật. Đồng thời, đã báo cáo, đề xuất UBND huyện chỉ 

đạo UBND các xã nêu trên tăng cường công tác kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền, 

tránh tình trạng trông chờ vào Đoàn kiểm tra của huyện và lập chốt kiểm tra, giám 

sát thường xuyên tại các điểm có tái diễn tình trạng lấy lớp đất mặt trái phép để kịp 

thời ngăn chặn, xử lý theo quy định. Trường hợp thuộc thẩm quyền xử phạt của 

UBND các xã, thị trấn thì Đoàn kiểm tra hỗ trợ, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn 

củng cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật. 

 - Thời gian tới, để quản lý tốt tình hình sử dụng đất đai tại địa phương, nhất 

là lớp đất mặt sản xuất nông nghiệp, UBND huyện Chợ Mới chỉ đạo các ngành, xã 

thực hiện một số giải pháp như sau: 

 + Tăng cường công tác quản lý của UBND cấp xã trong việc quản lý, kiểm 

tra và xử lý theo thẩm quyền đối với việc khai thác lớp đất mặt làm nguyên liệu sản 

xuất gạch trên địa bàn quản lý (đặc biệt là các xã Hòa An, Mỹ Hội Đông, Nhơn 

Mỹ); Kiểm tra, giám sát chặt chẽ những trường hợp người dân chuyển đổi cây 

trồng từ trồng lúa sang lên líp trồng vườn để ngăn chặn kịp thời hành vi mua bán 

lớp đất mặt trái phép và cho người dân cam kết không mua bán lớp đất mặt, cũng 

như không để phát sinh mới các lò sản xuất gạch nung nằm ngoài khu quy hoạch. 

 + Lập chốt kiểm tra, giám sát thường xuyên tại các điểm có tái diễn tình 

trạng lấy lớp đất mặt trái phép để kịp thời ngăn chặn, xử lý theo quy định (đặc biệt 

là các xã Hòa An, Mỹ Hội Đông, Nhơn Mỹ). 

 + Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân việc chấp hành các quy định 

của pháp luật về đất đai. Tăng cường công tác tuyên truyền vận động, giải thích cho 

người dân nắm hiểu về tác động tiêu cực của việc khai thác lớp đất mặt đối với hoạt 

động sản xuất nông nghiệp sau này cũng như các chế tài xử phạt để nâng cao ý thức 

chấp hành của người dân thông qua các hình thức như: Tuyên truyền miệng trực 

tiếp đến từng hộ dân, tuyên truyền trên phương tiện truyền thông đại chúng, dựng 

pano tuyên truyền. 

 + Tổ chức tuyên truyền, vận động, khuyến khích các cơ sở sản xuất gạch 

nung chuyển đổi sang sản xuất vật liệu xây không nung, địa phương sẽ hỗ trợ và 

tạo điều kiện cho cơ sở tiếp cận công nghệ mới, cũng như các chính sách ưu đãi 

khuyến khích đầu tư theo quy định của pháp luật, nhằm hạn chế việc khai thác đất 

mặt nông nghiệp để làm nguyên liệu. 

 + Tăng cường công tác kiểm tra liên ngành (đặc biệt là phối hợp với Công an 

huyện, Thanh tra giao thông kiểm tra, xử lý những trường hợp vi phạm trong lĩnh 

vực giao thông, tập trung xử lý các loại phương tiện dùng để vận chuyển đất mặt 

làm nguyên liệu sản xuất gạch vi phạm lĩnh vực giao thông đường bộ), xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm về khai thác lớp đất mặt trái phép, nếu người dân 

cố tình vi phạm sẽ xử lý thu hồi đất theo quy định. 
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 + Kiểm tra việc sử dụng đất đúng mục đích theo Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 

tại các bãi tập kết đất làm nguyên liệu sản xuất gạch; Tiếp tục phát động phong trào 

để người dân tham gia tố giác các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là hành vi 

khai thác lớp đất mặt trái phép, công khai số điện thoại tiếp nhận thông tin phản 

ánh của người dân. 

 + Tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT, thông tin, phản ánh kịp thời các 

hành vi vi phạm ô tô chở đất, các vi phạm về bảo vệ môi trường trên hệ thông 

truyền thanh từ huyện đến cơ sở. 

 + Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, kết hợp sử dụng 

đồng bộ các trang thiết bị nghiệp vụ như: cân trọng tải, camera ghi hình,… nhằm 

phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đối với ô tô tải chở đất, góp phần ổn 

định tình hình trật tự ATGT xảy ra trên địa bàn. 

Trên đây là báo cáo kết quả giải quyết nội dung phản ánh tâm tư nguyện 

vọng nhân dân tháng 6 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường xin báo cáo 

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh để thông tin cho người dân được rõ ./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc; 

- Lưu VT, KHTC. 
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