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năm 2021

V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau
Kỳ họp thứ Hai HĐND tỉnh Khóa X

Kính gửi:
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực UBND tỉnh;
- Thường trực UBMTTQVN tỉnh.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang tại
văn bản số 1737/UBND-NCTH ngày 17 tháng 9 năm 2021 về việc giải quyết ý
kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ Hai HĐND tỉnh Khóa X.
Qua rà soát nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Báo cáo số 807/BCMTTQ-BTT ngày 24 tháng 8 năm 2021 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ
Hai HĐND tỉnh Khóa X, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời các nội dung liên
quan đến ngành, cụ thể như sau:
1. Cử tri thị xã Long Mỹ đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường quan
tâm việc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo tinh thần đo đạc
chính quy, đã tiến hành qua nhiều năm đến nay chưa cấp Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất mới cho nông dân.
Trả lời:
Dự án đo đạc tổng thể trên địa bàn thị xã Long Mỹ được triển khai thực
hiện năm 2016, đã nghiệm thu công đoạn đo đạc thành lập bản đồ địa chính vào
cuối năm 2018. Sở đã chỉ đạo đơn vị thi công phối hợp địa phương triển khai
thực hiện công đoạn kê khai đăng ký, cấp, cấp đổi giấy chứng nhận trên địa bàn
toàn thị xã Long Mỹ cho người sử dụng đất. Hiện tại đơn vị thi công trên địa bàn
đang phối hợp với địa phương thực hiện cấp đổi cho người dân nhưng tiến độ
thực hiện tương đối chậm so với kế hoạch do nhiều nguyên nhân: Giấy chứng
nhận của người dân đa phần đang thế chấp ở các ngân hàng, việc cấp đổi gặp nhiều
khó khăn, khi nào người dân có nhu cầu lập lại hồ sơ vay hoặc thực hiện các quyền
thì mới cấp đổi (cấp đổi lẻ); một số hộ đi làm ăn xa không có mặt tại địa phương;
nhiều hộ dân đã có Giấy chứng nhận cũ, tâm lý không muốn đổi Giấy chứng
nhận theo hồ sơ địa chính chính quy do chưa có nhu cầu vay hoặc thực hiện
quyền.
Thời gian tới, UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường đôn đốc
đẩy nhanh tiến độ, rà soát số liệu để phục vụ bàn giao 03 cấp trong năm 2021.
Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang tiến hành kiểm tra, nghiệm thu
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công đoạn kê khai, đăng ký để thực hiện bàn giao 03 cấp trên địa bàn thị xã
Long Mỹ.
Hiện nay, Quý bà con cử tri có nhu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì mang Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất (bản gốc) đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
của thị xã Long Mỹ để được hướng dẫn và tiếp nhận thực hiện.
2. Cử tri ấp 7, xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ kiến nghị Lãnh đạo
tỉnh sớm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dân nhất là vùng
ngoài đê bao ngăn mặn vì có đoàn đến đăng ký đo đạc làm thủ tục xong
nhưng quá lâu không thấy cấp.
Trả lời:
Qua rà soát việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các hộ dân cư trú ở vùng ngoài đê
bao ngăn mặn thuộc ấp 7, xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ có 49 hộ chưa được
cấp Giấy chứng nhận, đã thực hiện được như sau:
- Số hồ sơ đã được cấp giấy chứng nhận là 08 hồ sơ (cấp năm 2018 là 05 hồ
sơ và năm 2019 là 03 hồ sơ) với tổng diện tích là 59.981,2 m2.
- 05 hộ đang tranh chấp được UBND xã Lương Nghĩa thụ lý và giải quyết
tranh chấp theo thẩm quyền. Sau khi có kết quả giải quyết tranh chấp của cơ
quan có thẩm quyền, thì sẽ được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất theo đúng quy định.
- 36 hộ chưa thực hiện đăng ký do đơn vị đo đạc chưa ký tên trên phiếu xác
nhận kết quả đo đạc và 03 thửa đất sai hiện trạng. Sở đã chỉ đạo đơn vị chuyên
môn phối hợp với Công ty TNHH Địa ốc Lộc An (đơn vị đo đạc) điều chỉnh
hiện trạng sử dụng đất cho phù hợp và ký xác nhận kết quả đo đạc theo đúng
quy định và phối hợp với địa phương lập thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận.
Việc đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 36 hộ sẽ hoàn thành
trong quí IV năm 2021.
3. Cử tri huyện Vị Thủy đề nghị giảm thủ tục hành chính về chuyển
quyền sử dụng đất vì hiện nay còn nhiều thủ tục rườm rà. Đề nghị HĐND
tỉnh có Nghị quyết cho phép người dân được chuyển mục đích sử dụng đất
nông nghiệp sang thổ cư tuyến Quốc lộ 61C theo quy định của Nhà nước.
Trả lời:
3.1. Về thủ tục chuyển quyền sử dụng đất, hiện tại Sở Tài nguyên và Môi
trường đang áp dụng, thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2021/TTBTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Quyết
định số 1686/QĐ-BTNMT ngày 30/8/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và
Quyết định 906/QĐ-UBND ngày 19/5/ 2021 của UBND tỉnh Hậu Giang.
Theo quy định, tổng thời gian thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất
là không quá 10 ngày làm việc, bao gồm thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ
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là 0,5 ngày, cơ quan thuế xác định nghĩa vụ tài chính là 3 ngày, còn lại 6,5 ngày
Văn phòng Đăng ký đất đai và Chi nhánh thực hiện kiểm tra hồ sơ, xác minh
thực địa (khi cần thiết), lập Phiếu chuyển thông tin địa chính, scan (quét) hồ sơ,
in và ký Giấy chứng nhận. Với thời gian thực hiện nêu trên, Sở đã thực hiện đúng
với thời gian quy định của pháp luật.
3.2. Về chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang thổ cư tuyến
Quốc lộ 61C
Theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành, việc cho phép chuyển mục
đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân không thực hiện dự án thì Hội
đồng nhân dân tỉnh không ban hành Nghị quyết, về thẩm quyền cho phép chuyển
mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân do UBND cấp huyện quyết định.
Về chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở (thổ cư) tuyến
Quốc lộ 61C, theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Vị
Thủy được phê duyệt tại Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 14/02/2019 của UBND
tỉnh Hậu Giang; kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Vị Thủy được UBND tỉnh
Hậu Giang phê duyệt tại Quyết định số 2089/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 thì đối với
phần đất dọc theo tuyến Quốc lộ 61C (đoạn thuộc địa bàn huyện Vị Thủy) chủ yếu
quy hoạch là đất nông nghiệp (đất trồng lúa), đất sản xuất và kinh doanh phi nông
nghiệp (tại một số vị trí dự án) nên việc cử tri xin chuyển mục đích sử dụng đất sang
đất ở là không phù hợp.
Đồng thời, Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 -2030 của huyện Vị Thủy đang
trình UBND tỉnh phê duyệt thì dọc hai bên tuyến Quốc lộ 61C được quy hoạch chủ
yếu là đất thương mại dịch vụ, do đó việc cử tri xin chuyển mục đích sử dụng đất
sang đất ở để xây dựng nhà ở là không phù hợp.
4. Cử tri huyện Phụng Hiệp kiến nghị điều chỉnh một số nội dung
Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Hậu
Giang. Quy định diện tích tách thửa, cụ thể Khu vực nông thôn “Đất trồng
cây hàng năm (gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác), đất nuôi
trồng thủy sản... đề nghị điều chỉnh giảm xuống 500m2; Đất trồng cây lâu năm,
đất rừng sản xuất và đất nông nghiệp khác... đề nghị điều chỉnh giảm xuống
300m2”.
Trả lời:
Ngày 31/12/2019, UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 29/2019/QĐUBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số
01/2018/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu
Giang ban hành Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất nông
nghiệp; đối với đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp; quy định hạn mức công
nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp do khai hoang cho hộ gia đình, cá nhân trên địa
bàn tỉnh Hậu Giang, đối với khu vực nông thôn như sau:
- Đất trồng cây hàng năm (gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm
khác), đất nuôi trồng thủy sản là 1.000m2.
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- Đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất và đất nông nghiệp khác là 500m2”.
Đối với hạn mức tách thửa nêu trên, khi ban hành Sở Tài nguyên và Môi
trường tỉnh Hậu Giang đã tham khảo hạn mức tách thửa của các tỉnh, thành phố
giáp ranh, ý kiến góp ý của các Sở, ngành, địa phương thống nhất hạn mức tách
thửa tối thiểu nêu trên để bảo đảm thửa đất nông nghiệp đủ điều kiện sản xuất và
lấy ý kiến Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Hiện tại, hạn mức tách thửa đất nêu trên
vẫn thấp hơn hạn mức tách thửa đất của các tỉnh giáp ranh. Sở xin ghi nhận, sẽ
tham mưu cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định cho phù hợp.
5. Cử tri xã Tân Thành, thành phố Ngã Bảy có ý kiến hiện nay trên địa
bàn ấp Đông An 2A có nhiều hộ dân làm nghề than củi, qua nhiều năm hoạt
động, khói, bụi làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến vườn ăn trái của
người dân xung quanh khu vực. Kiến nghị đến các cấp chính quyền, các
ngành chức năng cần có giải pháp xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường do khói,
bụi từ các lò hầm than gây ra.
Trả lời:
Trên địa bàn tỉnh có 02 khu vực sản xuất than củi, tập trung chủ yếu tại xã
Phú Tân, huyện Châu Thành và xã Tân Thành, Đại Thành thuộc thành phố Ngã
Bảy, với 415 hộ sản xuất (trong đó, riêng xã Tân Thành có 135 hộ). Toàn bộ
khói, khí thải phát sinh từ quá trình đốt lò hầm than củi chưa được thu gom, xử
lý trước khi thải ra môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND thành
phố Ngã Bảy đã thực hiện thí điểm mô hình xử lý khí thải lò hầm than củi tại 02
hộ ở xã Đại Thành, khí thải được xử lý đạt quy chuẩn môi trường. Tuy nhiên,
chi phí lắp đặt 01 hệ thống xử lý khí thải khá cao so với thu nhập của mỗi hộ
(chi phí đầu tư 01 hệ thống xử lý khói thải từ 85 triệu đồng đến 150 triệu đồng,
tùy vào quy mô mỗi lò) nên các hộ sản xuất than củi chưa có khả năng tự lắp
đặt. Sở Tài nguyên và Môi trường đã lập danh mục dự án xử lý khí thải các lò
hầm than củi, đề nghị Trung ương hỗ trợ kinh phí thực hiện. Tuy nhiên, đến nay
tỉnh vẫn chưa được Trung ương hỗ trợ kinh phí để thực hiện dự án này.
Sở Tài nguyên và Môi trường đang tham mưu UBND tỉnh xây dựng “Đề án
kiểm soát môi trường tại khu vực sản xuất than củi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”
với các nhiệm vụ, giải pháp nhằm kiểm soát, xử lý khí thải phát sinh tại các lò
sản xuất than củi, cải thiện chất lượng môi trường không khí; đưa các giải pháp
giúp những hộ sản xuất than củi thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động
tiêu cực đến môi trường, đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường. Trong đó,
xem xét đánh giá lựa chọn công nghệ xử lý khí thải phù hợp. Tuy nhiên, do ảnh
hưởng của dịch Covid -19 nên đến nay chưa thể tổ chức tham quan thực tế một
số mô hình xứ lý khí thải làm cơ sở đề xuất. Sau khi tình hình dịch bệnh Covid19 được kiểm soát, ổn định và đủ điều kiện cho phép, Sở Tài nguyên và Môi
trường sẽ tổ chức thực hiện các công việc tiếp theo để hoàn chỉnh và trình phê
duyệt Đề án trong thời gian sớm nhất làm cơ sở để triển khai thực hiện.
6. Cử tri ấp Long Phụng, xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp kiến nghị
cần có giải pháp xử lý nguồn nước trong khu bảo tồn ra ngoài, vì nguồn
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nước trong khu bảo tồn bị ô nhiễm khi mùa mưa sẽ chảy ra các kênh rạch,
làm ảnh hưởng sức khỏe người dân và thiếu nước sạch sinh hoạt.
Trả lời:
Hàng năm, nguồn nước mặt tại các kênh rạch xung quanh Khu bảo tồn
thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng như kênh Long Phụng, kênh Hậu Giang 3…
thường bị ảnh hưởng bởi nguồn nước từ rừng tràm trong Khu bảo tồn thiên
nhiên Lung Ngọc Hoàng chảy ra ngoài làm ảnh hưởng đến việc sử dụng nước
mặt của người dân. Năm 2021, khi có thông tin phản ánh, Sở Tài nguyên và Môi
trường đã tiến hành khảo sát, thu thập thông tin từ người dân và tiến hành đo
đạc, phân tích mẫu nước kênh, rạch cho thấy nước mặt các kênh được khảo sát
từ ngoài vào trong Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng về cảm quan có
màu nâu đỏ và tăng dần theo hướng từ ngoài vào sâu bên trong khu vực Khu bảo
tồn. Tuy nhiên, mẫu nước hầu như không có mùi, kết quả phân tích mẫu nước
chỉ có một thông số hữu cơ vượt quy chuẩn chất lượng nước mặt từ 2,6 lần đến
4,6 lần. Nguyên nhân chính làm nước có màu nâu đỏ là do nước từ rừng tràm
trong Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng chảy ra có chứa màu từ lớp
thực bì phân hủy của rừng tràm ngấm ra.
Do đây là quá trình tự nhiên, xảy ra theo chu kỳ hàng năm và người dân lo
ngại ảnh hưởng đến sức khỏe khi dùng nước dưới kênh để sử dụng cho sinh
hoạt, nhất là các hộ dân không có điều kiện khoan cây nước. Do đó, trong thời
gian tới đề nghị UBND huyện Phụng Hiệp phối hợp với Khu bảo tồn thiên nhiên
Lung Ngọc Hoàng và chính quyền địa phương thông tin đến người dân sống
trong khu vực được biết và tuyên truyền vận động người dân chủ động về nguồn
nước sạch hoặc có kế hoạch trữ nước để sử dụng trong những thời điểm nguồn
nước mặt xảy ra các hiện tượng như trên; đồng thời có khảo sát thống kê tình
hình sử dụng nước sạch của người dân trong khu vực bị ảnh hưởng để có
phương án hỗ trợ cung cấp nước sạch cho người dân.
7. Cử tri xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp phản ánh bãi rác ở Hòa An
làm ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của người
dân trong khu vực lân cận. Đề nghị ngành chức năng sớm có giải pháp xử
lý, đảm bảo nguồn nước sạch cho dân sử dụng, đồng thời hạn chế thấp nhất
ô nhiễm môi trường.
Trả lời:
Dự án Nhà máy điện rác tại xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp do Công ty
TNHH Một thành viên Greenity Hậu Giang làm chủ đầu tư. Điều kiện các bãi
rác hiện hữu trên địa bàn tỉnh (bãi rác Hỏa Tiến, bãi rác Kinh Cùng và bãi rác
Long Mỹ) đều đã quá tải, không khả năng tiếp nhận rác và để giải quyết vấn đề
cấp bách trong việc đổ rác nên một phần rác thải sinh hoạt của Tỉnh được đổ tạm
tại khu đất Dự án Nhà máy điện rác để chờ nhà máy đi vào hoạt động (đổ từ
ngày 21/6/2019 đến nay).
Ô chứa rác thải sinh hoạt (tạm thời) tại khu đất Dự án Nhà máy điện cơ bản
được lót đáy chống thấm, đấp đê bao xung quanh nhằm kiểm soát nước thải
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không để chảy tràn ra bên ngoài và chờ bơm đi xử lý. Tuy nhiên, chi phí thuê
bơm, xử lý nước thải rất cao và do ảnh hưởng của dịch Covid -19 nên chưa thể
thuê đơn vị chức năng (tại thành phố Hồ Chí Minh) để bơm đi xử lý; do thời
gian gần đây rác chưa được đổ gọn từng ô để che phủ bạt, cùng với lượng mưa
khá lớn làm nước mưa chảy tràn nhiễm bẩn tràn ra các ô đất trống xung quanh
thuộc phạm vi Dự án Nhà máy điện rác (xung quanh dự án đều được gia cố đê
bao).
Ngày 13/9/2021, UBND tỉnh đã có Công văn văn số 3570/VP.UBNDNCTH đề nghị Công ty CP cấp thoát nước công trình đô thị Hậu Giang và Công
ty TNHH Một thành viên Greenity Hậu Giang phối hợp khẩn trương đổ rác
trong từng ô nhỏ và phủ bạt theo hình thức cuốn chiếu, che phủ kín các ô chứa
rác đã đầy nhằm giảm lượng nước mưa chảy tràn ô nhiễm; tăng cường kiểm tra,
gia cố bờ bao không để nước rỉ rác ra môi trường; đề nghị Công ty TNHH Một
thành viên Greenity Hậu Giang đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án Nhà
máy điện rác để sớm đưa dự án vào hoạt động.
Ngoài ra, UBND tỉnh đã giao UBND huyện Phụng Hiệp chỉ đạo Phòng Tài
nguyên và Môi trường Phụng Hiệp phối hợp với các phòng, ban có liên quan và
UBND xã Hòa An rà soát, khảo sát thực tế các nguồn thải, tình hình nước mặt
kênh Huế, tình hình sử dụng nước sinh hoạt của người dân… làm cơ sở cho
UBND huyện Phụng Hiệp xem xét, giải quyết kiến nghị của người dân liên quan
đến việc sử dụng nước sinh hoạt (Công 4641/VP.UBND-KT ngày 16/10/2019
của Văn phòng UBND tỉnh).
Về xử lý nước thải đang tồn đọng, lưu chứa, Sở Tài nguyên và Môi trường
đang tham mưu UBND tỉnh phương án hợp đồng thuê đơn vị chức năng bơm,
vận chuyển, xử lý nhằm giảm tải lượng lưu chứa, tránh chảy tràn ra bên ngoài.
8. Đối với các nội dung: “Cử tri thành phố Vị Thanh đề nghị cấp có thẩm
quyền có kế hoạch trồng cây xanh trên các tuyến đê bao Long Mỹ - Vị Thanh
mới xây dựng , trồng những loại cây nào cho phù hợp, tránh tình trạng trồng vài
năm đốn trồng lại cây khác” và nội dung “Cử tri xã Đại Thành, Thành phố Ngã
Bảy có ý kiến ở khu vực thành thị và các xã nông thôn mới nâng cao và kiểu
mẫu nên có chỗ tập kết rác thải và chỗ xử lý rác (không để phát tán ra môi
trường gây ô nhiễm)” đề nghị UBND các địa phương (Thành phố Vị Thanh;
Thành phố Ngã Bảy) có ý kiến trả lời cử tri theo thẩm quyền.
9. Cử tri phường Lái Hiếu, thành phố Ngã Bảy đề nghị Nhà nước siết
chặt khai thác cát trái phép trên sông làm sụp đất, sạt lở bờ sông ảnh
hưởng đến đời sống người dân
Trả lời:
Kiểm tra, giám sát hoạt động khoáng sản, bảo vệ khoáng sản chưa khai
thác, xử lý những trường hợp vi phạm là trách nhiệm quản lý Nhà nước về
khoáng sản cần phải được thực hiện nghiêm của các cấp chính quyền, cơ quan.
Bảo vệ khoáng sản chưa khai thác là trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà
nước, tổ chức, cá nhân, nên khi phát hiện hoạt động khai thác khoáng sản trái
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phép rất mong quý cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin UBND cấp
huyện, cấp xã, Sở Tài nguyên và Môi trường để có biện pháp bảo vệ khoáng sản
và xử lý các vi phạm kịp thời.
Hoạt động khai thác cát trái phép, vi phạm pháp luật, là một trong những
nguyên nhân làm sụp đất, sạt lở bờ sông. Đối với tỉnh Hậu Giang, theo kết quả
điều tra, đánh giá khoáng sản trên địa bàn tỉnh được thực hiện năm 2014, tỉnh
Hậu Giang chỉ có khoáng sản cát san lấp lòng sông Hậu đoạn chảy qua huyện
Châu Thành với chiều dài khoảng 8 km. Năm 2016, tỉnh có cấp 05 giấy phép
khai thác cát cho doanh nghiệp trên sông Hậu đoạn từ rạch Cái Cui đến rạch
Mái Dầm. Thời gian qua, chỉ có 03 doanh nghiệp hoạt động khai thác thường
xuyên theo giấy phép đoạn từ rạch Cái Cui đến rạch Cái Dầu; đoạn từ rạch Cái
Dầu đến rạch Mái Dầm hoạt động khai thác không đáng kể. Do chất lượng cát
xấu nên sản lượng khai thác của các doanh nghiệp rất nhỏ, chỉ đạt khoảng 5%
đến 8% công suất được cấp phép. Các sông, kênh, rạch và khu vực khác trên địa
bàn tỉnh chưa phát hiện có tài nguyên cát.
Trong quá trình hoạt động của các đơn vị khai thác khoáng sản đã được
Tỉnh cấp phép khai thác khoáng sản trên sông Hậu, Sở Tài nguyên và Môi
trường có ghi nhận 03 ý kiến phản ánh, kiến nghị của 01 Công ty do lo ngại việc
khai thác cát có thể ảnh hưởng chất lượng nguồn nước và nguy cơ tổn hại công
trình thu nước. Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp chính quyền địa
phương và cơ quan chức năng kịp thời kiểm tra, có văn bản phúc đáp nêu rõ các
phương tiện khai thác hoạt động, neo đậu đúng phạm vi được cấp phép; việc
cấp phép khai thác cát đã thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, đã có
đánh giá đầy đủ về tác động sạt lở và tác động môi trường.
Nhằm tăng cường công tác quản lý, ngăn chặn kịp thời hoạt động khai thác
khoáng sản trái phép, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1662/QĐ-UBND
ngày 30/10/2018 về phương án bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác,
bao gồm cát lòng sông, trong đó quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu
các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác quản lý Nhà nước về khoáng
sản, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp trên khi để xảy ra
tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn mà không xử lý hoặc để
diễn ra kéo dài.
Sở Tài nguyên và Môi trường kính báo cáo Thường trực Hội đồng nhân
dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc Sở;
- Chi cục BVMT, Chi cục QL Đất
đai, VPĐK đất đai, Phòng
TN&BĐKH;
- Lưu VT, NCTH.
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Lê Quốc Việt
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