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BÁO CÁO
Về kết quả giải quyết các yêu cầu của Kết luận số 06/KL-HĐND
ngày 08/6/2018 của Thường trực HĐND huyện về kết quả giám
sát công tác tài nguyên khoáng sản năm 2018
Ngày 08/6/2018 Thường trực HĐND có Kết luận số 06/KL-HĐND về kết
quả giám sát công tác tài nguyên khoáng sản năm 2018. UBND huyện báo cáo kết
quả việc thực hiện Kết luận này như sau:
Trong thời gian qua, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên
môn phối hợp với UBND cấp xã thực hiện công tác QLNN trên lĩnh tài nguyên
khoáng sản. Tập trung tháo gỡ khó khăn, xử lý dứt điểm vi phạm trong lĩnh vực đê
điều, thủy lợi.
1.Việc Công ty Ngân Hồng Phát lấy đất bờ kênh Maren – Rạch Gốc, do đã
hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính, công ty Ngân Hồng Phát không thể trả
lại hiện trạng ban đầu của bờ kênh do đất đã chuyển đi san lấp công trình, nền nhà
ở của dân. Do đó UBND huyện có giải pháp xin ý kiến của Thường Trực Huyện ủy
cho áp dụng đơn giá 49.000/1m3 (theo đơn giá do UBND tỉnh ban hành quy định
giá trị bằng tiền của 1m3 đất tại hầm đất) nhân với số lượng đất Công ty Ngân
Hồng Phát đã lấy đi, số tiền này sẽ được Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh Đông sử
dụng để làm đường giao thông nông thôn trên tuyến Rạch Gốc-Maren. Vấn đề này
đã được Thường trực Huyện ủy đồng ý theo đề xuất của UBND huyện. Phòng
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xác định được số lượng đất Công ty Ngân
Hồng Phát lấy là 1885,1 khối đất, các cơ quan chuyên môn đang thực hiện các
công việc tiếp theo liên quan đến nội dung này và quan điểm của UBND huyện đối
với việc xử lý vi phạm trong lĩnh vực đê điều, thủy lợi là từ thời điểm này trở đi
nếu đơn vị nào để tiếp tục xảy ra tình trạng trên thì Chủ tịch UBND xã, thị trấn
chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn
tuyệt đối không được phép ra quyết định xử phạt không đúng thẩm quyền nếu có
xảy ra các vi phạm trên (Thông báo số 413/TB-UBND ngày 30/10/2018).
2. Tình hình khai thác và vận chuyển đất trên địa bàn huyện còn diễn ra
phức tạp, chưa kiểm soát được (kể cả việc lấy đất bờ kênh); làm hư hỏng hệ thống
đường giao thông nông thôn đã và đang được ngân sách nhà nước đầu tư, đặc biệt
trong tình hình hiện nay ngân sách huyện không thể đảm bảo để duy tu sửa chữa

các tuyến đường đã được đầu tư nhưng đã hư hỏng; gây bức xúc trong dư luận
nhân dân, nhiều người dân phản ánh trực tiếp với Chủ tịch UBND huyện.
Về vấn đề này, quan điểm của UBND huyện đã tập trung xử lý như sau:
- Kiên quyết không để xảy ra tình trạng khai thác đất trái phép, khai thác đất
khi chưa hoàn chỉnh thủ tục theo quy định của pháp luật.
- Để tránh hư hỏng các tuyến đường giao thông nông thôn do các phương
tiện vận tải quá tải gây ra, yêu cầu gắn barie và thông báo tải trọng các tuyến
đường giao thông nông thôn do huyện, xã quản lý. Việc gắn barie sao chỉ cho phép
các phương tiện có tải trọng phù hợp với tuyến đường được thiết kế tham gia lưu
thông. Trường hợp cần thiết, UBND các xã, thị trấn không quản lý việc gắn barie
theo nội dung trên thì phải yêu cầu đối tượng vận chuyển quá tải có cam kết duy tu,
sửa chữa đảm bảo giao thông cho người dân với điều kiện các người dân trong khu
vực đó phải đồng ý; việc duy tu sửa chửa phải thực hiện ngay. UBND huyện sẽ
không cân đối ngân sách để thực hiện công tác duy tu, sửa chữa đối với các công
trình trên. Chủ tịch UBND xã, thị trấn có trách nhiệm trả lời với người dân đối với
các tuyến giao thông nông thôn hư hỏng, xuống cấp do việc không gắn barie hay
không quản lý việc gắn barie sau khi gắn.
- Việc huyện thực hiện duy tu, sửa chữa các tuyến đường sau khi đã gắn
barie và thông báo tải trọng chỉ được xem xét khi UBND các xã, thị trấn thực hiện
tốt vấn đề vừa nêu trên.
- Các phương tiện xe tải chở đất trên địa bàn huyện, tránh để người dân bức
xúc, kiến nghị xử lý; yêu cầu các phương tiện vận chuyển đất phải đúng tải trọng;
thời gian chạy tránh giờ cao điểm (sáng, trưa chiều, tối); khi vận chuyển phải có
khoảng cách giữa các xe và đảm bảo tốc độ chậm nơi đông người; xe phải có bạt
che đảm bảo không rơi vãi đất trong quá trình vận chuyển (khi rơi vãi đất phải có
biện pháp xử lý khắc phục kịp thời).
- Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên chấp hành, thực hiện tốt các quy
định. Thông tin, tuyên truyền cho người dân bằng nhiều hình thức để người dân
biết và cùng giám sát nhằm đảm bảo tạo sự đồng thuận cao trong quá trình thực
hiện, đáp ứng được nguyện vọng của đại đa số người dân trên địa bàn huyện.
UBND huyện đã yêu cầu các ngành chuyên môn, Công an huyện, UBND
các xã, thị trấn:

- Các cơ quan thuộc UBND huyện, Công an huyện, UBND các xã, thị trấn
trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị mình phải có kế hoạch cụ thể để
thực hiện tốt các quan điểm giải quyết đã nêu rất rõ ràng cụ thể ở trên. Trong quá
trình thực hiện phải kiên quyết, quyết liệt để đạt yêu cầu, mục đích đề ra.
Yêu cầu các đơn vị, UBND các xã, thị trấn có Kế hoạch triển khai cụ thể gởi
về UBND huyện (thông qua Văn phòng HĐND và UBND huyện để tổng hợp, báo
cáo UBND huyện) trước ngày 23/11/2018.
Kế hoạch của các đơn vị là cơ sở để kiểm điểm trách nhiệm của Thủ trưởng
các ngành, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trước Chủ tịch UBND huyện.
3. Hiện nay, trên địa bàn huyện có nhiều hầm đất đã khai thác xong nhưng
chưa làm thủ tục đóng hầm theo quy định. Thời gian qua, đã có tai nạn chết người
từ việc các hầm đất này không thực hiện các biện pháp bảo vệ cho người và gia
súc. Thực hiện ý kiến trả lời giải trình của Chủ tịch UBND huyện tại phiên giải
trình giữa hai kỳ họp HĐND huyện cũng như yêu cầu của Kết luận số 06 và để
thực hiện tốt công tác quản lý các hầm đất đã khai thác xong, UBND huyện đã yêu
cầu:
- Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan
rà soát lại các Kết luận trước đây của UBND huyện liên quan đến vấn đề này để
triển khai thực hiện. Rà soát lại tất cả các hầm đất hiện nay trên địa bàn huyện (có
phép và không phép) để thực hiện các thủ tục đóng hầm theo quy định pháp luật.
Thời gian hoàn thành đến hết ngày 31/3/2019.
Định kỳ ngày 20 hàng tháng báo cáo về UBND huyện tiến độ triển khai
thực hiện thông qua Văn phòng HĐND và UBND tổng hợp vào báo cáo hàng
tháng của UBND huyện.
- UBND các xã, sau khi được bàn giao việc quản lý các hầm đất này có trách
nhiệm thực hiện quản lý theo đúng quy định pháp luật.
- Giao Văn phòng HĐND và UBND theo dõi, tổng hợp tiến độ thực hiện vấn
đề này vào báo cáo của UBND huyện hàng tháng.
4. Đối với các giếng nước trên địa bàn, UBND huyện đã thành lập Tổ kiểm
tra (quyết định 4832/QĐ-UBND ngày 06/11/2018 về việc thành Tổ kiểm tra công
tác quản lý thu-chi kinh phí giếng nước), sau khi Tổ kiểm tra thực hiện xong (trong
tháng 11/2018) UBND huyện xem xét quyết định mô hình quản lý hiệu quả, phù
hợp với tình hình thực tế địa phương. Bên cạnh đó, UBND huyện đang liên hệ với
các huyện bạn trong tỉnh, các huyện ngoài tỉnh đang có mô hình quản lý tốt để học

tập và áp dụng tại địa phương. Hy vọng trong thời gian tới, việc quản lý các giếng
nước trên địa bàn sẽ được thực hiện tốt hơn.
5. Đối với việc hạ mặt ruộng, khoan giếng của bà con nhân dân, theo UBND
huyện đây là một nhu cầu chính đáng, hợp pháp. Tuy nhiên, pháp luật đã quy định
rất rõ về nội dung này. Đề nghị bà con nhân dân khi có nhu cầu hạ mặt ruộng,
khoan giếng thực hiện theo quy định của pháp luật.
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 06/KL-HĐND của
Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về kết quả giám sát công tác tài nguyên
khoáng sản năm 2018 của UBND huyện./.
Nơi nhận:
- TTHĐND huyện (b/c);
- Đại biểu HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- CVP, các PCVP;
- Lưu: VT.
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