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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện Kết luận số 31/KL-HĐND ngày 17/9/2019
của TT.HĐND huyện
Thực hiện Kết luận số 31/KL-HĐND ngày 17/9/2019 của Thường trực
HĐND huyện về phiên giải trình giữa 02 kỳ họp HĐND huyện;
Ủy ban nhân dân huyện báo cáo tiến độ thực hiện như sau:
Câu 1: Về khai thác đất và xây dựng trái phép của một số nhà máy
gạch trên địa bàn huyện Đức Huệ
I. Về khai thác đất trái phép
- Có 18 dự án đầu tư sản xuất gạch nung thuộc địa bàn các xã Bình Thành
(09 dự án), xã Mỹ Thạnh Bắc (05 dự án), xã Mỹ Thạnh Đông (01 dự án), xã
Bình Hòa Bắc (01 dự án), xã Mỹ Thạnh Tây (02 dự án) (dự án của Công ty
TNHH MTV SX gạch Mỹ Linh không tiếp tục đầu tư).
- Có 12 dự án vi phạm về đất đai đã xử phạt vi phạm hành chính.
- Có 06 dự án chưa triển khai, đất trống chưa thay đổi hiện trạng.
II. Về công tác xử lý các nhà máy sản xuất gạch trái phép trên địa
bàn huyện
Trước tình hình vi phạm trật tự xây dựng của các nhà máy sản xuất gạch
trên địa bàn, UBND huyện chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã phối hợp
UBND các xã tiến hành kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính và trình
UBND huyện ra quyết định xử phạt đối với các trường hợp vi phạm. Các doanh
nghiệp chấp hành nộp phạt nhưng vẫn tiếp tục hoạt động xây dựng vi phạm.
Huyện tiếp tục lập biên bản và yêu cầu cam kết dừng ngay các hoạt động xây
dựng vi phạm. Các doanh nghiệp đồng ý ký cam kết nhưng lợi dụng các ngày
thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ vẫn tiếp tục các hoạt động xây dựng trái phép.
Để khắc phục tình trạng trên, UBND huyện có Báo cáo số 18/BC-UBND
ngày 18/01/2019 về hoạt động của các nhà máy sản xuất gạch trên địa bàn
huyện. Theo đó, UBND huyện đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo thành lập đoàn kiểm
tra liên ngành để hỗ trợ huyện xử lý các doanh nghiệp vi phạm. Đến ngày
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22/02/2019, UBND huyện có Báo cáo số 45/BC-UBND đề nghị UBND tỉnh
thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để hỗ trợ huyện xử lý nghiêm các doanh
nghiệp vi phạm và tiến hành cưỡng chế khôi phục hiện trạng theo đúng quy
định.
Để chuẩn bị cho công tác cưỡng chế các nhà máy sản xuất gạch xây dựng
vi phạm, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp Phòng Tư
pháp tiến hành củng cố hồ sơ từng trường hợp vi phạm cụ thể và Phòng Kinh tế
và Hạ tầng có Công văn số 73/KT&HT ngày 23/4/2019 đề nghị Sở Xây dựng cử
cán bộ chuyên môn hỗ trợ thẩm định và hướng dẫn quy trình thực hiện công tác
cưỡng chế theo quy định.
Ngày 12/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 979/UBND-KTTC và
Công văn số 3693/UBND-KTTC ngày 16/7/2019, theo nội dung 02 Công văn
này, UBND tỉnh đề nghị Bộ Xây dựng cho phép tỉnh Long An tiếp nhận các dự
án sản xuất gạch nêu trên.
Đến ngày 20/8/2019, Sở Xây dựng ban hành Công văn số 2994/SXDTTXD, đề nghị UBND tỉnh chờ đoàn công tác của Bộ Xây dựng vào kiểm tra
tình hình thực tế của các dự án, sau khi có ý kiến của Bộ Xây dựng sẽ xem xét
giải quyết từng trường hợp cụ thể.
Ngày 01/10/2019 Bộ Xây dựng có Công văn số 2312/BXD-VLXD về
việc đầu tư các dự án sản xuất gạch tại huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.
Hiện nay UBND huyện đang phối hợp Sở Xây dựng và các sở, ngành có
liên quan kiểm tra, rà soát từng dự án để tham mưu UBND tỉnh cho chủ trương.
Để công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực xây dựng trên địa bàn huyện
từng bước đi vào nề nếp, UBND huyện ban hành Công văn số 1530/UBND-KT
ngày 05/12/2019 về việc chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực xây
dựng. Trong thời gian tới, UBND huyện chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng sẽ
phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, thị trấn tiến hành kiểm tra và xử lý nghiêm
các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng.
Câu 2: Tình trạng sử dụng các phương tiện đánh bắt thủy sản hiện
nay
Về kết quả xử lý vi phạm quy định về khai thác thủy sản trên địa bàn
huyện Đức Huệ:
1. Công tác tuyên truyền
Thời gian qua Công an xã, thị trấn đã tổ chức tuyên truyền cho nhân dân tác
hại của việc sử dụng xung điện, chất nổ, chất độc để khai thác thủy sản qua đó
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cho người dân làm và cam kết không sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để
khai thác thuỷ sản được 37 cuộc, có 826 lượt người tham gia.
2. Công tác kiểm tra xử lý vi phạm
Ban chỉ đạo cấp xã, thị trấn chỉ đạo lực lượng Công an cơ sở tăng cường
tuần tra kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản bằng xung điện, phát hiện 08 vụ
vi phạm, tạm giữ: 12 máy xung điện, 08 bình Ăc-quy. Xử phạt vi phạm hành
chính 01 vụ, với số tiền phạt 1.000.000 đồng.
Ngoài ra qua công tác vận động quần chúng nhân dân tự nguyện giao nộp
02 máy xung điện cho lực lượng chức năng.
3. Nhận xét đánh giá
Nhìn chung, trong năm 2019 lực lượng chức năng đã tập trung vào công
tác kiểm tra xử lý vi phạm về sử dụng xung điện đánh bắt thủy sản, đồng thời
làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến về phòng chống xung điện để
khai thác thuỷ sản đã được cộng đồng dân cư hưởng ứng tích cực. Từ đó, góp
phần bảo tồn nguồn lợi thủy sản trên địa bàn huyện.
4. Phương hướng trong thời gian tới
UBND huyện củng cố Ban chỉ đạo phòng chống sử dụng chất nổ, xung
điện, chất độc để khai thác thuỷ sản từ huyện đến cơ sở. Thường xuyên phối hợp
kiểm tra xử lý các vi phạm về sử dụng xung điện trên các tuyến sông, rạch địa
bàn huyện.
Thường xuyên tuyên truyền thông tin liên quan đến công tác phòng chống
xung điện để đánh bắt thuỷ sản nhằm giáo dục ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản
trong nhân dân.
Phối hợp các ban ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền rộng rãi nội dung
Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nghiêm cấm sử
dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thuỷ sản, tuyên truyền giáo dục
đối với các hộ dân còn hành vi lén lút sử dụng xung điện, chất nổ để đánh bắt
thuỷ sản trên địa bàn huyện.
Câu 3: Hầm đất của Công ty TNHHMTV Anh Bình (ấp 4, xã Mỹ
Thạnh Đông)
Trong quá trình hoạt động của Công ty TNHH MTV Anh Bình có biểu
hiện thải nước ra môi trường nhưng nguồn nước không đảm bảo chất lượng cụ
thể: PH (Cl); độ mặn và sắt (Fe) cao so với QCVN 08: 2015/BTNMT, có ảnh
hưởng đến lúa trồng của những hộ xung quanh (vì từ trước đến nay chưa có hiện
tượng này). Ngay khi phát hiện, Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp
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Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Hội nông dân huyện kết hợp với
UBND xã Mỹ Thạnh Đông, Trưởng Ấp 4 cùng 02 hộ dân đại diện và những hộ
có lúa trồng bị ảnh hưởng kê khai thiệt hại do nguồn nước gây chết lúa vụ Đông
– Xuân. Các cơ quan chức năng đã làm việc với Công ty TNHH MTV Anh Bình
xem xét, hỗ trợ thiệt hại lúa cho 55 hộ dân trong khu vực ảnh hưởng, mức hỗ trợ
là 20 triệu đồng/ha với diện tích bị thiệt hại là 568.715 m2, số tiền hỗ trợ là:
1.107.430.000 đồng. Người dân đã nhận tiền hỗ trợ xong, không có ai khiếu nại
thắc mắc.
Ngày 07/6/2019, Phòng Tài nguyên và Môi trường mời các cơ quan chức
năng: Phòng Nông nghiệp và PTNT, Hội nông dân huyện, Chủ tịch UBND;
Công chức Địa chính- Nông nghiệp- Xây dựng- Môi trường, Hội Nông dân xã
Mỹ Thạnh Đông, Trưởng Ấp 4 và 02 hộ dân đại diện cùng Giám đốc Công ty
TNHH MTV Anh Bình tham dự lấy mẫu nước nhờ Trung tâm Dịch vụ TNMT
lấy mẫu nước vào ngày 19/6/2019 đã cho kết quả cụ thể như sau:
Có một số thông số phân tích vượt chuẩn QCVN 08: 2015/BTNMT cột
B1 như PH; độ mặn; Fe; Mn, khi phát hiện có một số vượt ngưỡng cho phép.
Phòng Tài nguyên và Môi trường đã có Báo cáo số 80/BC-TNMT ngày
05/7/2019 gửi UBND huyện và Công ty TNHH MTV Anh Bình, nghiêm cấm
Công ty TNHH MTV Anh Bình bơm nước thải trong hầm ra môi trường bên
ngoài nếu nguồn nước chưa đạt chuẩn QCVN 08: 2015/BTNMT. Nếu phát hiện
có hiện tượng bơm nước thải trực tiếp ra môi trường gây ảnh hưởng đến vật nuôi
cây trồng trong khu vực (sau khi phân tích mẫu) thì Phòng Tài nguyên và Môi
trường sẽ đề xuất cấp trên xem xét xử phạt theo mức độ vi phạm (thực hiện đúng
theo cam kết về môi trường và Công ty đã đăng ký với UBND huyện).
Ngày 23/9/2019, Phòng Tài nguyên và Môi trường tiến hành phối hợp với
các cơ quan chức năng cấp huyện Phòng Nông nghiệp &PTNT, Hội nông dân
huyện, Chủ tịch UBND; Công chức Địa chính- Nông nghiệp- Xây dựng- Môi
trường xã, HDN xã Mỹ Thạnh Đông, Trưởng ấp 4 và 02 hộ dân đại diện cùng
Giám đốc Công ty TNHH MTV Anh Bình tham dự lấy mẫu nước nhờ Trung
tâm Dịch vụ TNMT lấy 03 mẫu nước để lấy kết quả thử nghiệm đã cho kết quả
cụ thể như sau:
+ Mẫu nước mặt tại ngã 3 kênh Bàu Trâm- kênh Ông Sửng
* PH = 6,7
* Độ nặm = 0,042
* Sắt (Fe) mg/L = 0,33.
+ Mẫu nước mặt tại kênh Ông Sửng
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* PH = 7
* Độ nặm = 0,026
* Sắt (Fe) mg/L = 1,12.
+ Mẫu nước mặt tại hầm khai thác đất của Công ty Anh Bình
* PH = 4,5
* Độ nặm = 0,194
* Sắt (Fe) mg/L = 0,79.
Ngày 28/10/2019, Phòng Tài nguyên và Môi trường tiến hành phối hợp
Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành lấy mẫu nước mặt tại hầm khai thác đất
của Công ty Anh Bình đến nay chưa có kết quả.
Câu 4: Về công tác quản lý thanh chắn Barie
Trong thời gian qua, việc thí điểm lắp đặt thanh chắn Barie, bước đầu đã
hạn chế được các phương tiện quá tải trọng lưu thông trên các tuyến đường và
được đa số người dân đồng tình hưởng ứng, đã tạo ý thức bảo vệ cổng chắn, bảo
vệ đường giao thông tốt hơn và đóng góp kinh phí sửa chữa khi cổng chắn hư
hỏng. Tuy nhiên, tình trạng lái xe cố ý tông gãy Barie hoặc tự ý cắt khóa tháo
thanh chắn Barie rồi bỏ chạy (nhiều nhất là thời gian vào ban đêm) trong khi lực
lượng chức năng quản lý của các xã, thị trấn không kịp xử lý, còn nhân dân thì
không dám phản ảnh.
Để khắc phục tình trạng nêu trên, UBND huyện ban hành Công văn số
1075/UBND-KT&HT ngày 07/8/2019 về việc chấn chỉnh công tác quản lý
thanh chắn Barie trên địa bàn huyện. Trong đó, UBND huyện yêu cầu UBND
các xã, thị trấn tiến hành cụ thể hóa các quy định về quản lý, sử dụng Barie vào
trong Quy ước khu dân cư và tăng cường công tác tuyên truyền sâu, rộng trong
các tầng lớp nhân dân, nhằm tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Phát
huy vai trò của từng người dân trong việc quản lý, sử dụng, bảo vệ thanh chắn
Barie và xác định đây là công việc quan trọng trong công tác quản lý, sử dụng
thanh chắn. Đồng thời, chỉ đạo lực lượng Công an huyện tăng cường phối hợp
với các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp cố
tình tông gãy thanh chắn hoặc cưa, phá khóa Barie.
Câu 5. Về hầm đất
Hiện nay, các xã quản lý 22 hầm, với diện tích: 266.485 m 2 (còn 12 hầm
đất với diện tích nhỏ, người dân đã chuyển mục đích sử dụng đất sang đất nuôi
trồng thủy sản). Phòng Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra, đo đạc
bước đầu số liệu như sau.
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Ngày 16/8/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường họp triển khai tình hình
đóng hầm trên địa bàn toàn tỉnh. Trong khi chờ Sở Tài nguyên và Môi trường
tỉnh Long An ban hành quy trình đóng hầm khai thác đất. UBND huyện chỉ đạo
Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND các xã có hầm đất tiếp
tục kiểm tra, vận động nhân dân, doanh nghiệp nộp lại giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất để UBND huyện ra Quyết định thu hồi, chỉnh lý biến động giao xã
quản lý các hầm đất. Thời gian, quy trình, kinh phí đóng hầm Sở Tài nguyên và
Môi trường sẽ quy định cụ thể.
- Phòng Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND huyện cho chủ
trương đo đạc diện tích 22 hầm nêu trên để giao UBND các xã quản lý.
- Đến nay Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An chưa ban hành quy
trình đóng hầm khai thác đất. Do đó Phòng Tài nguyên và Môi trường chưa
tham mưu UBND huyện về trình tự thủ tục thực hiện việc đóng hầm đất nêu
trên.
Câu 6: Việc các hộ dân tự ý lắp cống trên tuyến kênh cặp lộ 838,
thuộc địa bàn ấp 6 xã Mỹ Thạnh Đông
UBND huyện đã có kết luận về nội dung này như sau: UBND huyện yêu
cầu UBND xã Mỹ Thạnh Đông phối hợp với các ngành liên quan mời các hộ
dân tự ý lắp kênh trên tuyến kênh cặp đường 838, thuộc địa bàn ấp 6 xã Mỹ
Thạnh Đông họp, lấy ý kiến( lần 02). Trong trường hợp cần thiết sẽ tổ chức đối
thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với các hộ dân về vấn đề này, cương quyết
giải quyết dứt điểm việc dân tự ý lấp kênh không được sự đồng ý của cơ quan có
thẩm quyền. UBND xã Mỹ Thạnh Đông đang tiến hành thực hiện.
Câu 7: Tình hình mất trật tự an toàn giao thông tại các chợ tự phát
UBND huyện chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp Công an huyện,
Thanh tra Giao thông và UBND các xã, thị trấn tiến hành kiểm tra, xử lý và dọn
dẹp các trường hợp lấn chiếm lòng lề đường tại các khu vực chợ tự phát, sau đó
tiến hành bàn giao mặt bằng cho các địa phương quản lý. Tuy nhiên tình trạng
lấn, chiếm lòng, lề đường để kinh doanh mua bán vẫn tái diễn.
Để khắc phục tình trạng nêu trên, trong thời gian tới Phòng Kinh tế và Hạ
tầng sẽ phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, thị trấn và các cơ quan có chức
năng để tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát kịp thời phát hiện và xử lý
nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông đường bộ
trên địa bàn.
Câu 8: Đối với công tác thu gom rác thải
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Việc Trạm CCNS&QLHTDVCC (Trạm nước) gom các thùng rác trên các
trục đường về một điểm tập trung đối với các khu vực đông dân cư. Đây không
phải là chủ trương của UBND huyện, mà do yêu cầu thực tế, do các hộ dân
không đồng ý để thùng rác gần nhà nên không có điểm để đặt thùng rác. Trước
tình hình đó, Trạm nước đã phối hợp với UBND thị trấn Đông Thành tiến hành
họp dân xin ý kiến để thực hiện thí điểm việc lấy rác theo thời gian cố định trong
tuần. Đây cũng là phương pháp phổ biến đối với việc thu gom rác tại các đô thị
trong cả nước.
Đối với việc thu tiền rác ở những khu chợ tập trung như: Chợ tạm gần
Bưu Điện, Chợ công nhân,... Trạm nước đã thực hiện việc khoán kinh phí thu
gom rác cho Ban quản lý các chợ dựa trên số lượng rác thực tế hàng ngày, sau
đó Ban quản lý chợ sẽ thu trực tiếp các tiểu thương. Những trường hợp này
không thể tiến hành lập bộ được vì đa số các tiểu thương là mua bán chạy chợ
hoặc người dân trực tiếp bán các sản phẩm do tự tay nuôi, trồng (bán không cố
định).
Việc lập bộ thu gom rác, Trạm nước đã phối hợp cùng UBND thị trấn
Đông Thành để tiến hành lập bộ. Trong quá trình cập nhật số liệu có sự chênh
lệch giữa số hộ thực tế và số hộ do ngành Công an quản lý. Hiện nay, Trạm
nước đang cập nhật, điều chỉnh cho đúng với thực tế.
Trong thời gian tới, UBND huyện chỉ đạo tăng cường số chuyến thu gom
và phối hợp UBND thị trấn Đông Thành thông tin rộng rãi lịch lấy rác để nhân
dân biết, không để tình trạng ùn ứ rác gây ô nhiễm môi trường.
Trên đây là kết quả thực hiện Kết luận số 31/KL-HĐND ngày 17/9/2019
của TT.HĐND huyện./.
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