
1 

 

PHỤ LỤC 1 

(81 ý kiến, kiến nghị đã trả lời làm rõ) 

 

1. Ý kiến kiến nghị: Cử tri kiến nghị ngành chức năng sớm mở dải phân cách 

đường 782 (đoạn qua khu vực ấp 4, xã Bàu Đồn, đường quán Cây Sung) vì người dân 

phải đi vòng rất bất tiện và ảnh hưởng đến việc vận chuyển hàng hóa, nông sản của 

người dân ở hai bên đường (Cử tri xã Bàu Đồn – Gò Dầu). 

Giải trình: 

Qua kiểm tra, khảo sát trên đường ĐT782 tại vị trí đường vào quán Cây Sung, 

đây là vị trí đường cong nguy hiểm nếu mở tại vị trí hẽm này không đảm bảo an toàn 

cho người tham gia giao thông. 

2. Ý kiến kiến nghị: Đề nghị ngành chức năng làm việc lại với Ban quản lý bến 

xe Tây Ninh về việc thu phí 2.000 đồng/lượt khi hành khách có nhu cầu chạy xe máy 

chở hành lý vào Bến xe. (Cử tri xã Đồng Khởi – Châu Thành) 

Giải trình: 

Qua kiểm tra làm việc với bến xe Tây Ninh như sau: Bến xe Tây Ninh đã hoàn 

thành xong công tác quy hoạch và nâng cấp theo đúng quy định của Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia về bến xe khách. Theo đó, để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong khuôn 

viên bến xe, khắc phục tình trạng xung đột giữa phương tiện cá nhân của hành khách và 

phương tiện vận tải khách, bến xe Tây Ninh được phân chia thành 02 khu vực phục vụ:  

- Khu vực phục vụ phương tiện vận tải khách: là cổng số 1 (cổng xe vào) và 

cổng số 2 (cổng xe ra) để cho phương tiện vận tải khách ra, vào bến xe (hành khách, 

người dân không được đi xe gắn máy ra, vào 02 cổng này). Tại khu vực cổng vào, lực 

lượng bảo vệ có trách nhiệm hướng dẫn hành khách và người dân đi vào bến xe từ cổng 

số 3 hoặc có thể đi vào cổng số 1 (theo lối dành cho người đi bộ). 

- Khu vực phục vụ hành khách và người dân: cổng số 3 để cho hành khách và 

người dân đến bến xe mua vé đi xe hoặc đến đón người thân (bến xe không thu tiền đối 

với hành khách, người dân ra, vào cổng này). Tại khu vực này, bến xe Tây Ninh có bố 

trí 02 nhà trông, giữ xe máy cho hành khách (phục vụ 24h/24h). 

- Ngoài ra, để tạo điều kiện cho người dân có nhu cầu, bến xe Tây Ninh cho phép 

xe gắn máy đi gửi hoặc nhận hàng hóa các tuyến được vào cổng số 1 (thu 2.000đ/lượt 

xe). Mục đích thu là để tạo thêm kinh phí cho lực lượng giữ gìn an ninh trật tự và vệ 

sinh môi trường trong khuôn viên bến xe.  

3. Ý kiến kiến nghị: Đề nghị ngành chức năng tăng cường tổ chức kiểm tra, xử 

lý hành vi vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa kém chất lượng, hàng 

gian, hàng giả (phân bón, thuốc trừ sâu,...); vấn đề sử dụng chất cấm trong chăn nuôi và 

chế biến thực phẩm, ... gây tổn hại đến sức khỏe và tính mạng của người dân; vấn đề đo 

lường dung tích không đảm bảo tại các cây xăng trên địa bàn. Đồng thời, cần nâng cao 

mức phạt đối với những tổ chức, cá nhân vi phạm, công bố rộng rãi trên các phương 

tiện thông tin đại chúng nhằm răn đe, hạn chế thiệt hại cho người dân (cử tri xã Thạnh 

Đông– Tân Châu; cử tri xã Ninh Điền, Thành Long – Châu Thành; cử tri xã Đôn 

Thuận, An Tịnh - huyện Trảng Bàng) 
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Giải trình: 

* Thời gian qua, việc thanh tra, kiểm tra xử lý các hành vi vận chuyển, tàng trữ, 

kinh doanh sản phẩm, hàng hóa kém chất lượng, hàng gian, hàng giả (phân bón, thuốc 

trừ sâu,...); sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, chế biến thực phẩm, ... là nhiệm vụ quan 

trọng hàng đầu của các sở, ngành. Các sở, ngành đã tích cực triển khai thực hiện, công 

tác thanh tra, kiểm tra đã được triển khai có trọng tâm, trọng điểm đúng kế hoạch đề ra; 

qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện và xử lý nghiêm nhiều sai phạm đối với các cơ sở 

sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công 

tác quản lý nhà nước, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng. 

Kết quả thanh tra, kiểm tra trong 06 tháng đầu năm 2017: 

- Chi cục Quản lý thị trường, Sở Công Thương kiểm tra 701 vụ, trong đó phát hiện 

391 vụ vi phạm gồm: kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, kinh doanh phân bón quá 

hạn sử dụng, kinh doanh phân bón không đạt chất lượng, vi phạm các điều kiện về an toàn 

thực phẩm, vi phạm các điều kiện kinh doanh xăng dầu; xử lý nộp ngân sách là: 

2.865.642.000 đồng (gồm số tiền phạt hành chính 2.466.440.000 đồng và tiền bán hàng 

tịch thu: 399.202.000 đồng). Trị giá hàng hóa tịch thu ước khoảng: 992.556.000 đồng. 

Ngoài ra, Chi cục Quản lý thị trường tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành do các sở, 

ngành chủ trì kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm: đã kiểm tra 852 cơ sở, có 253 cơ 

sở vi phạm các quy định của pháp luật trong kinh doanh, chế biến thực phẩm, phạt tiền: 

138.975.000 đồng, đề nghị ngưng sản xuất, kinh doanh 07 cơ sở, nhắc nhở 44 cơ sở về 

giấy tờ liên quan đến sản xuất rượu, lấy 31 mẫu rượu để kiểm tra nhanh nồng độ 

metanol, kết quả không vi phạm, tạm giữ: 191 kg men rượu, tiêu hủy hàng hóa quá hạn 

sử dụng, không rõ nguồn gốc trị giá khoảng 30 triệu đồng; công tác kiểm tra về chống 

buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả: kiểm tra 83 cơ sở, có 02 cơ sở, phạt tiền: 

2.750.000 đồng. 

- Về lĩnh vực đo lường trong kinh doanh xăng dầu, năm 2016, Chi cục Quản lý thị 

trường xử phạt: 170 triệu đồng, truy thu tiền thu lợi bất chính: 108.315.000 đồng, tiền thu 

tương đương với trị giá tang vật tịch thu (02 cột bơm xăng dầu): 34 triệu đồng, tịch thu tang 

vật vi phạm gồm: 04 chip điện tử, 01 điều khiển từ xa, 01 thiết bị dùng gắn chip điện tử, 04 cột 

bơm, 01 cái IEC255. 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra 46 cơ sở giết mổ, 780 cơ sở 

kinh doanh sản phẩm động vật, kết quả 04 cơ sở không đạt; kiểm tra 33/473 cơ sở kinh 

doanh thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, lấy kiểm định chất lượng 12 mẫu phân bón, 98 

mẫu thuốc bảo vệ thực vật, xử lý 01 cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật quá hạn, 07 

mẫu phân bón vi phạm, 02 mẫu thuốc bảo vệ thực vật vi phạm và 26 mẫu chưa có kết 

quả. Tổng số tiền xử phạt hành chính 7,8 triệu đồng; kiểm tra 03 cuộc với 74 cơ sở sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm và lấy 35 mẫu thực phẩm. Kết quả 63 cơ sở vi phạm về 

điều kiện đảm bảo ATTP, chất lượng sản phẩm (nhắc nhở 38 cơ sở, xử lý vi phạm hành 

chính 25 cơ sở) và 12 mẫu không đạt.  ử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 76,1 

triệu đồng. 

* Vấn đề đo lường dung tích không đảm bảo tại các cây xăng trên địa bàn tỉnh 

Việc thanh tra, kiểm tra về đo lường các phương tiện đo (cột đo xăng dầu), trong 

6 tháng đầu năm 2017, Sở KH&CN đã thực hiện thanh, kiểm tra theo kế hoạch 106 cơ 

sở kinh doanh xăng dầu. Tuy nhiên chưa phát hiện vi phạm do thanh, kiểm tra theo kế 
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hoạch phải thông báo cho cơ sở biết trước thời gian đoàn thanh, kiểm tra đến cơ sở làm 

việc (theo quy định của Luật Thanh tra, Luật Đo lường và các Nghị định hướng dẫn chi 

tiết về thanh tra, kiểm tra chuyên ngành). 

Để tăng cường công tác kiểm tra về đo lường các phương tiện đo (cột đo xăng 

dầu),  ngoài việc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, đột xuất, Sở KH&CN tiến hành tổ 

chức kiểm tra đặc thù (không thông báo trước cho cơ sở), việc này đã được UBND 

tỉnh phê duyệt chủ trương (theo khoản 3, điều 12 Quy chế phối hợp giữa các cơ quan 

chức năng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau 

đăng ký thành lập, Quyết định số 60/2015/QĐ-UBND, ngày 28/12/2015 của UBND 

tỉnh). Trong quá trình thanh tra, kiểm tra Sở KH&CN sẽ tiếp tục chấn chỉnh và nhắc 

nhở các cơ sở kinh doanh xăng dầu nghiêm túc chấp hành Quy định về đo lường, chất 

lượng trong kinh doanh xăng dầu theo Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 

25/8/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ, nhất là việc thực hiện các quy định về đo 

lường đối với hoạt động bán lẻ xăng dầu. 

* Nâng cao mức phạt đối với tổ chức, cá nhân vi phạm: Việc xử lý hành vi vi 

phạm hành chính, thực hiện theo quy định của Trung ương. 

* Thời gian tới, các sở, ngành tiếp tục tăng cường công tác phối hợp theo dõi 

nắm diễn biến tình hình thị trường, quản lý địa bàn đối với các tổ chức, cá nhân sản 

xuất, kinh doanh; ngoài việc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch, đặc biệt tăng cường 

kiểm tra đột xuất để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. 

- Tiếp tục tuyên truyền phổ biến pháp luật, thực hiện ký cam kết với các tổ chức, 

cá nhân không vi phạm các quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh. Phối 

hợp với các cơ quan thông tin truyền thông thường xuyên tuyên truyền, phổ biến sâu 

rộng đến các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng hiểu các quy 

định của pháp luật về hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng nhập lậu, không rõ nguồn 

gốc, các quy định về an toàn thực phẩm để góp phần hạn chế các hành vi vi phạm, đảm 

bảo quyền và lợi ích người tiêu dùng và cơ sở sản xuất, kinh doanh chân chính.  

- Công khai tên, địa chỉ, sản phẩm của cơ sở vi phạm trên các phương tiện thông 

tin đại chúng, phê phán những tồn tại, yếu kém đồng thời biểu dương, khen thưởng các 

điển hình sản xuất, kinh doanh chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. 

* Nếu tổ chức, cá nhân phát hiện các cơ sở, cá nhân sản xuất, kinh doanh vi phạm 

pháp luật thì báo ngay chính quyền địa phương nơi gần nhất hoặc theo số điện thoại 

đường dây nóng của Chi cục Quản lý thị trường: 0908863218 để xử lý kịp thời. 

4. Ý kiến kiến nghị: Đề nghị sớm có giải pháp khắc phục những hậu quả do thi 

công công trình thủy lợi gây ra làm ngập úng một số khu vực trên địa bàn xã An Tịnh 

(Ban quản lý công trình thủy lợi Phước Hòa đã hứa khi làm kênh xong sẽ khắc phục 

những chỗ bị ảnh hưởng khi tuyến kênh đi qua, nhưng đến nay chưa khắc phục) (cử tri 

xã An Tịnh - Trảng Bàng); 

Giải trình: 

Những hậu quả khi thi công công trình thủy lợi gây ra làm ngập úng một số khu 

vực trên địa bàn xã An Tịnh đã được Ban Quản lý Đầu tư và  ây dựng Thủy lợi 9 chỉ 

đạo nhà thầu thi công khắc phục hiện tượng gây ngập úng và làm tắt đường thoát nước 

từ ngày 25/4/2015. 
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5. Ý kiến kiến nghị: Sau khi thực hiện Quyết định 875, hầu hết diện tích đất đã 

được trồng rừng, nhưng hiện nay có khoảng 10 ha đất không được trồng rừng mà được 

trồng cây cao su (Tiểu khu 54, ấp Tân Đông, xã Tân Thành). Theo phản ảnh của cử tri 

diện tích trồng cao su nêu trên là của ông Lữ Trung Lành (trước đây là PGĐ Ban quản 

lý rừng phòng hộ dầu tiếng). Kiến nghị ngành chức năng kiểm tra làm rõ để thực hiện 

trồng rừng theo quy định (cử tri xã Tân Thành – Tân Châu). 

Giải trình: 

Theo kết quả rà soát quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2006-2010 

(Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND ngày 06/8/2007 của UBND tỉnh), ở Khu rừng 

phòng hộ Dầu Tiếng có quy hoạch trồng cây cao su, cây ăn trái là 1.848ha. Do đó, Dự 

án bảo vệ và phát triển rừng Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng giai đoạn 2011-2020 đã 

được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1108/QĐ-UBND ngày 13/6/2013, vẫn giữ 

diện tích đang có cây cao su.  

Diện tích hiện đang trồng cao su mà cử tri kiến nghị thuộc Tờ bản đồ số 3, thửa 

140, Khoảnh 10, Tiểu Khu 54, diện tích 9,4ha thuộc quy hoạch đất nông nghiệp (đất 

trồng cây cao su) trong quy hoạch lâm nghiệp do Ban quản lý Khu rừng phòng hộ Dầu 

Tiếng quản lý. Do đó, hiện trạng hiện nay đang trồng cao su là đúng theo quy hoạch. 

6. Ý kiến kiến nghị: Đề nghị tỉnh sớm triển khai các chính sách hỗ trợ, khuyến 

khích đầu tư phát triển và ổn định cho sản xuất nông nghiệp, nhất là việc tiêu thụ sản 

phẩm nông nghiệp góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và đời sống cho nông dân, hạn 

chế tình trạng sản xuất tự phát một cách tràn lan như trước đây (cử tri xã Gia Bình - 

Trảng Bàng); 

Giải trình: 

Thời gian qua việc tiêu thụ sản phẩm phụ thuộc vào tác động thị trường Trung 

Quốc và khu vực và có sản phẩm cung vượt cầu nên có một số sản phẩm như chuối, cao 

su, tinh bột mì, mía đường, heo, gia cầm... giá tiêu thụ có lúc xuống rất thấp làm ảnh 

hưởng xấu đến sản xuất và đời sống nhân dân. Việc tiêu thụ nông sản phần lớn phụ 

thuộc vào quy luật thị trường, do vậy việc tổ chức sản xuất vai trò điều tiết của Nhà 

nước có những hạn chế nhất định. Tuy nhiên, thực hiện cơ cấu lại nông nghiệp tỉnh đã 

và đang tập trung nhiều giải pháp để hạn chế những tác động bất lợi của thị trường mà 

nông dân trong thời gian qua phải đối mặt. Đó là: 

Phê duyệt và triển khai Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao 

giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và 04 Đề 

án phát triển nông nghiệp đã được UBND tỉnh phê duyệt, cụ thể: 

- Đối với một số diện tích sản xuất các cây trồng truyền thống như lúa, mía, mì, 

cao su hiệu quả thấp, tập trung đẩy mạnh chuyển giao ứng dụng cơ giới hóa, tưới, ứng 

dụng kỹ thuật canh tác tiên tiến để tăng năng suất, hạ giá thành sản xuất;  

- Tập trung giải pháp phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao;  

- Đẩy mạnh liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ một số sản phẩm chính;  

- Chuyển đổi mô hình theo hướng phát triển nông sản có giá trị kinh tế cao gắn 

với thị trường trong nước, công nghiệp chế biến và xuất khẩu các loại cây ăn quả, rau 

quả. 
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- Đối với chăn nuôi, triển khai thực hiện đề án chăn nuôi heo và bò thịt nhằm đẩy 

mạnh phát triển chăn nuôi trang trại, hạ giá thành sản xuất. 

7. Ý kiến kiến nghị: Đề nghị ngành chức năng kiểm tra hệ thống xử lý chất thải 

của các công ty, xí nghiệp và của khu công nghiệp Thanh Điền, vì hiện nay người dân ở 

tổ 19 và tổ 20, ấp Thanh Phước có rất nhiều người bị ung thư. Cần có khảo sát, đánh giá 

để xác định có phải do nguồn nước thải gây ô nhiễm hay không. (cử tri Thanh Điền – 

Châu Thành) 

Giải trình: 

Khu vực xã Thanh Điền gồm có Khu Công nghiệp hiện có 06 Nhà máy và ngoài 

Khu Công nghiệp có 02 Nhà máy đang hoạt động, nước thải từ các Nhà máy chủ yếu là 

nước thải sinh hoạt của công nhân đã được các Nhà máy xử lý đạt cột A quy chuẩn quy 

định.  

Để kiểm tra nội dung phản ảnh của cử tri, ngày 11/7/2017, Sở Tài nguyên và Môi 

trường chủ trì, phối hợp phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Châu Thành, UBND 

xã Thanh Điền, Ban Quản lý ấp Thanh Phước kiểm tra thực tế tại tổ 19, 20 là khu vực 

có người dân bị ung thư, kết quả như sau:  

Theo báo cáo số 136/BC-PYT ngày 23/6/2017 của Phòng Y tế huyện Châu Thành 

thì trong khoảng thời gian từ năm 2002 đến nay, khu vực tổ 19, 20 có 11 người bị bệnh ung 

thư, trong đó có 04 người đã chết. Chính quyền và Trưởng ấp Thanh Phước cho rằng khu 

vực này có nghĩa địa tồn tại khoảng 40 năm, người dân bị ung thư chủ yếu là sống xung 

quanh cách nghĩa địa này gần nhất khoảng 40-50m. Theo Bà Lâm Thị Lệ là cử tri phản ánh 

trực tiếp qua các đợt tiếp xúc HĐND các cấp là tình trạng một số hộ bị bệnh ung thư khu 

vực này chưa biết nguyên nhân từ đâu và kiến nghị ngành y tế xác định nguyên nhân. 

Theo kết quả kiểm tra thực tế của đoàn thì Khu công nghiệp Thanh Điền và các 

Nhà máy đang hoạt động ngoài khu công nghiệp cách khu vực này khoảng 1 km và không 

thoát nước thải qua khu vực tổ 19, 20 ấp Thanh Phước. 

8. Ý kiến kiến nghị: Lò mì Malaysia (Thành Vũ) hiện nay có nhiều hầm chứa 

nước thải rất đầy, bốc mùi hôi thối, ô nhiễm khi mưa lớn dễ bị bể tràn nước thải ra ngoài 

ảnh hưởng đến môi trường. Đề nghị ngành chức năng tiến hành kiểm tra, có biện pháp 

can thiệp kịp thời. (cử tri thị trấn Châu Thành) 

Giải trình: 

Ngày 27/7/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh 

sát phòng chống tội phạm về môi trường, Sở Công Thương, Phòng Tài nguyên và Môi 

trường huyện Châu Thành, UBND thị trấn Châu Thành kiểm tra thực tế tại Nhà máy. Kết 

quả, Nhà máy đang ngưng hoạt động sản xuất từ ngày 11/7/2017 để bảo trì máy móc và gia 

cố các bờ bao của hệ thống xử lý nước thải, Công ty đã xử lý toàn bộ vỏ mì tồn đọng tại 

Nhà máy để hạn chế mùi hôi. Khi Nhà máy vào hoạt động, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên 

và Môi trường tiếp tục kiểm tra, đo đạc các thông số ô nhiễm, nếu phát hiện vi phạm sẽ xử 

lý theo quy định của pháp luật.  

9. Ý kiến kiến nghị: Kiến nghị Sở tài nguyên và Môi trường tiếp tục khảo sát, 

giải quyết tình trạng ô nhiễm nguồn nước suối kênh tiêu ấp Trường Xuân, do các nhà 

máy Cao su đầu nguồn ở Chà Là - Dương Minh Châu xã nước thải ra kênh gây ô nhiễm 
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môi trường, làm ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân. (Cử tri xã Trường Hòa – Hòa 

Thành) 

Giải trình: 

Ngày 13/7/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với Phòng Tài 

nguyên và Môi trường huyện Dương Minh Châu, UBND xã Chà Là kiểm tra đột xuất tại 

Nhà máy chế biến cao su thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn cao su Thành Lễ. Kết quả: 

Nhà máy đang hoạt động bình thường, nước thải ra môi trường khoảng 200 – 300 

m
3
/ngày đêm có 06/6 thông số phân tích gồm: pH, COD, BOD, SS, tổng N, N-NH4, là các 

thông số đặc trưng của ngành chế biến cao su đều đạt cột A, QCVN 01-MT:2015/BTNMT 

quy định về nước thải sơ chế cao su thiên nhiên. Theo đại diện UBND xã Chà Là thì kênh 

tiêu khu vực tiếp nhận nước thải của Nhà máy chưa có hiện tượng cá chết, cử tri khu vực 

xã Chà Là chưa có phản ánh về nước thải của Nhà máy. 

10. Ý kiến kiến nghị: Đề nghị quy hoạch lại nghĩa trang Cực lạc Thái Bình, hiện 

nay việc chôn cất không đảm bảo cách khu dân cư 500m, gây ô nhiễm, ảnh hưởng sinh 

hoạt của người dân  cử tri xã   u N ng – Dương Minh Châu).  

Giải trình: 

* Về quy hoạch: 

- Quy hoạch nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 tầm nhìn đến 

năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2214/QĐ-UBND ngày 

01/11/2013. Sở Xây dựng đã công bố, triển khai đến các sở, ban, ngành và UBND các 

huyện, thành phố biết thực hiện tại Công văn số 64/SXD-HTKT ngày 20/01/2014, kèm 

theo Quyết định phê duyệt, thuyết minh và bản vẽ quy hoạch. 

- Theo định hướng quy hoạch, Nghĩa trang Cực Lạc Thái Bình sẽ được khoanh 

vùng, không mở rộng và cải tạo, nâng cấp thành nghĩa trang công viên giai đoạn từ năm 

2020, công nghệ táng là chốn cất một lần và cát táng. 

* Về hiện trạng: 

- Nghĩa trang Cực Lạc Thái Bình có nguồn gốc là đất nghĩa trang tôn giáo, được 

hình thành từ trước năm 1945 do Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh (gọi tắt là 

Hội Thánh) quản lý, tọa lạc tại xã Bàu Năng (Huyện Dương Minh Châu), diện tích 

khoảng 58 ha, phạm vi tứ cận như sau: 

+ Phía Bắc, Tây Bắc: Giáp khu dân cư phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh. 

+ Phía Tây Nam:  ã Bàu Năng, Huyện Dương Minh Châu (đất lúa, cây lâu năm). 

+ Phía Nam, phía Đông: Giáp khu dân cư xã Bàu Năng, Huyện Dương Minh 

Châu. 

- Hình thức táng trước đây là chôn cất một lần vĩnh viễn. Thời gian gần đây để 

tăng mật độ chôn cất Hội Thánh đã thực hiện chuyển sang hình thức hung táng (là hình 

thức mai táng thi hài trong một thời gian nhất định sau đó sẽ được cải táng), phổ biến là 

hình thức cát táng (hình thức mai táng hài cốt sau khi cải táng hoặc lưu tro cốt sau khi 

hỏa táng), phục vụ chủ yếu chôn cất các đạo hữu đạo Cao Đài trong, ngoài tỉnh, người 

dân thành phố Tây Ninh và các huyện có nhu cầu. 

- Tổng số phần mộ ước tính khoảng 150.000 mộ, tỷ lệ lấp đầy trên 80%. 
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- Đánh giá sơ bộ thì khu vực nghĩa trang này gây ô nhiễm nguồn nước của các 

khu dân cư xung quanh. 

- Khi mới hình thành nghĩa trang, dân cư sinh sống xung quanh còn thưa thớt. 

Tuy nhiên, hiện nay do nhu cầu mưu sinh, người dân đến định cư và lập nghiệp sát khu 

vực nghĩa trang ngày càng đông đúc, dẫn đến không đảm bảo khoảng cách an toàn về vệ 

sinh môi trường. 

* Để phục vụ mai táng nhưng không mở rộng quy mô nghĩa trang, Hội Thánh đã 

tiến hành chỉnh trang nghĩa trang Cực Lạc Thái Bình, tiến hành cải táng các mộ cũ xây 

dựng lại theo quy hoạch (thực hiện từ năm 2006 theo Thông tri số 04/81.HĐCQ ngày 02 

tháng 4 năm Bính Tuất (dương lịch 29/4/2006) của Hội Đồng Chưởng Quản về việc 

chỉnh trang Cực Lạc Thái Bình).   

* Căn cứ Mục 6.1.3 (Quy hoạch nghĩa trang cho đô thị) QCXDVN 01:2008/BXD 

được ban hành theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng có hiệu lực từ ngày 03/4/2008, khoảng cách an toàn về môi trường của nghĩa 

trang chôn cất một lần tối thiểu là 500m được quy định đối với nghĩa trang quy hoạch 

mới, không quy định khoảng cách an toàn về môi trường cho nghĩa trang hiện hữu tồn 

tại trước năm 2008. 

Từ các cơ sở nêu trên, quy hoạch lại nghĩa trang Cực Lạc Thái Bình cần phải 

có kế hoạch phù hợp xây dựng, nâng cấp thành nghĩa trang công viên giai đoạn từ 

nay đến sau năm 2020. 

11. Ý kiến kiến nghị: Cử tri phản ánh  gần đập Tha La hiện có 03 doanh 

nghiệp đang khai thác cát gây ảnh hưởng đến hoạt động của đập Tha La; tình trạng 

khai thác cát trái phép tại khu vực sông Vàm Cỏ Đông (đoạn đi qua ấp Phước Trung, 

xã Phước Chỉ với quy mô ngày càng lớn, đoạn qua huyện Châu Thành) ảnh hưởng 

đến các hộ dân khu vực ven sông (gây sạt lở bờ sông). Đồng thời, tỉnh đã có chủ 

trương tạm dừng khai thác cát trong lòng hồ Dầu Tiếng, nhưng vẫn còn nhiều đơn vị 

khai thác với số lượng lớn. Đề nghị tỉnh tăng cường kiểm tra, khảo sát việc khai thác 

cát trên địa bàn để bảo vệ nguồn tài nguyên và tránh xảy ra tình trạng sạt lở bờ sông 

như một số tỉnh ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. (cử tri Tân Phú, Tân Hội, 

Suối Dây – Tân Châu; Phước Ninh – Dương Minh Châu; Phước Chỉ - Trảng Bàng; 

cử tri xã Hòa Thạnh – Châu Thành) 

Giải trình: 

- Việc 03 doanh nghiệp đang khai thác cát gây ảnh hưởng đến hoạt động của 

đập Tha La: 

Tại khu vực đập Tha La, hiện có DNTN Huy Thiện khai thác, vị trí cách đập 

500m về thượng nguồn; và Công ty TNHH Cát Giang cách đập 500m về hạ nguồn, 

về vấn đề này trong quá trình cấp phép đã có văn bản chấp thuận cho khai thác của 

cơ quan quản lý đập là Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Tây Ninh và Công ty 

TNHH MTV khai thác thủy lợi Dầu Tiếng-Phước Hòa, nên việc khai thác gây nguy 

hiểm cho đập là không có cơ sở. 

- Ngày 26/8/2017 Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ 

động Công an Tây Ninh tổ chức phục kích, bắt quả tang đối tượng Võ Thái Bình 
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(sinh năm 1979) điều khiển một ghe gỗ (sức chứa khoảng 7-8 m3 cát) cùng 3 đối 

tượng khác gồm Võ Văn Dững (sinh năm 1985), Huỳnh Văn Bảy (sinh năm 1965) và 

một người tên Hồng (hiện đang bỏ trốn) cùng ngụ ấp Phú Trung, xã An Phú, huyện Củ 

Chi, TP.Hồ Chí Minh đang bơm, hút cát trên đoạn sông Sài Gòn phía sau Công ty 

Trung Hiếu do Phạm Trung Hiếu (sinh năm 1972, ngụ ấp Bùng Binh, xã Hưng Thuận, 

huyện Trảng Bàng) làm giám đốc. Phòng Cảnh sát kinh tế CATN đã lập biên bản kiểm 

tra hiện trạng và tạm giữ 1 ghe hút cát, 1 xe ô tô tải, 2 xe máy đào, 4 xe gắn máy và các 

giấy tờ có liên quan là những tang vật vi phạm để tiếp tục điều tra xử lý đúng pháp luật 

quy định. 

Ngày 10/10/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường Tây Ninh có Công văn số 

5603/STNMT-PQLTN về việc khai thác cát lậu trên sông Vàm Cỏ Đông tại giáp ranh 

giữa xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh và xã Lộc Giang, huyện Đức 

Hòa, tỉnh Long An gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An, UBND huyện Đức 

Hòa, UBND xã Lộc Giang tỉnh Long An phối hợp tăng cường kiểm tra hoạt động khai 

thác tại vị trí nêu trên, nếu phát hiện vi phạm thì xử lý nghiêm theo quy định. 

UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các Sở,  ngành 

thường xuyên kiểm tra, giám sát việc khai thác trên sông để xử lý kịp thời khi phát hiện 

các trường hợp vi phạm. 

- Việc khai thác cát lòng hồ Dầu Tiếng: Ngày 20/4/2017, UBND tỉnh ban hành 

Công văn số 1003/UBND-KTN về việc tạm ngưng hoạt động khai thác cát trong hồ 

Dầu Tiếng phục vụ công tác kiểm tra, chấn chỉnh các sai phạm. Ngày 16/6/2017, 

UBND tỉnh có Công văn triển khai thực hiện kết luận kiểm tra số 1592/KL-UBND ngày 

16/6/2017 của UBND tỉnh thông báo thời gian hoạt động khai thác cát trở lại, nên việc 

khai thác cát hồ Dầu Tiếng là phù hợp theo quy định. 

12. Ý kiến kiến nghị: Việc các doanh nghiệp tạm ngưng khai thác cát dẫn đến 

giá cát hiện nay tăng gấp nhiều lần so với giá cũ, ảnh hưởng rất lớn đến chi phí xây 

dựng các công trình. Cử tri đề nghị các cơ quan chức năng sớm có giải pháp để bình ổn 

giá cát (cử tri Tân Phú, Tân Hội, Suối Dây – Tân Châu; Thị trấn Gò Dầu). 

Giải trình: 

Cát là tài nguyên, là vật liệu xây dựng rất cần thiết trong xây dựng. Tuy nhiên, 

trong thời gian qua công tác quản lý cấp phép  khai thác ngành tài nguyên còn lỏng lẻo 

trên cả nước, do đó Chính phủ có chủ trương chấn chỉnh khai thác cát nên đã gây tăng 

và Tây Ninh cũng bị ảnh hưởng chung. 

Để thực hiện vấn đề này, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Công Thương có biện pháp 

cụ thể kiểm soát giá bán sản phẩm cát, tránh tình trạng lợi dụng mất cân đối cung cầu về 

cát làm gia tăng giá cát đột biến,… kiểm soát chặt chẽ chứng từ mua, bán cát của các 

đơn vị khi bán sản phẩm lưu thông ra thị trường.  

Sở Công Thương đang tổ chức Đoàn kiểm tra các đơn vị khai thác cát, đất trên 

địa bàn tỉnh, trong đó kiểm tra và nắm bắt tình hình biến động giá cát, đất xây dựng. 

Hiện nay một số đơn vị khai thác cát được phép hoạt động lại nên giá cát đã giảm nhiều 

so với thời điểm ngưng khai thác. 

UBND tỉnh giao Sở Công Thương tiếp tục phối hợp với các sở, ngành liên quan 

giám sát, kiểm soát giá bán sản phẩm cát, tránh tình trạng lợi dụng mất cân đối cung cầu 
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về cát làm gia tăng giá cát đột biến, kiểm soát chặt chẽ chứng từ mua, bán cát của các 

đơn vị kinh doanh cát trên thị trường. 

13. Ý kiến kiến nghị: Để tránh tình trạng đuối nước đối với trẻ em, nhất là tại 

khu vực các hầm khoáng khai thác đất không có rào chắn xung quanh và không có lắp 

đặt biển báo độ sâu, đề  nghị ngành chức năng có biện pháp bắt buộc các chủ hầm khai 

thác đất phải có rào chắn, biển báo độ sâu tại khu vực khai thác đất. (cử tri xã Hòa Hiệp 

– Tân Biên) 

Giải trình: 

Theo các báo cáo kinh tế kỹ thuật và phương án cải tạo phục hồi môi trường các 

mỏ đất trên địa bàn tỉnh đều có lập hàng rào chắn xung quanh và lắp đặt biển báo nguy 

hiểm theo quy định. Trong quá trình kiểm tra định kỳ, nếu phát hiện mỏ đất nào không 

thực hiện, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường xử lý nghiêm theo quy định. 

14. Ý kiến kiến nghị: Thực tế hiện nay có một số diện tích đất lúa không thể sản 

xuất lúa, tuy nhiên người dân không thể chuyển mục đích sử dụng đất, vì Nhà nước 

đang hạn chế việc chuyển đất lúa sang loại đất khác. Kiến nghị ngành chức năng có kế 

hoạch rà soát diện tích đất lúa đang trồng cây lâu năm, không sản xuất được lúa để điều 

chỉnh cho phù hợp với thực tế và cho chuyển đổi đối với phần diện tích đất gò cao để 

dân xây dựng nhà ở. (Cử tri huyện Châu Thành) 

Giải trình:  

Hiện nay, tỉnh đều có chỉ đạo quy hoạch sử dụng đất hàng năm và có rà soát diện 

tích đất lúa đang trồng cây lâu năm, không sản xuất được lúa để điều chỉnh cho phù hợp 

với thực tế đã được UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện.  

Đối với ý kiến của cử tri đề nghị cho chuyển đổi đối với phần diện tích đất gò cao 

để dân xây dựng nhà ở: đề nghị cử tri liên hệ Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp 

huyện để được hướng dẫn thủ tục xin phép chuyển mục đích sử dụng đất nếu phù hợp 

với quy hoạch sử dụng đất, Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện đã được UBND 

tỉnh phê duyệt. 

15. Ý kiến kiến nghị: Hiện nay, việc làm thủ tục liên quan đến cấp chứng nhận 

quyền sử dụng đất (tập trung về phòng Đăng ký đất đai) còn gây nhiều phiền hà cho 

người dân: nhiều thủ tục, phải đi lại nhiều lần giữa xã và huyện (Văn phòng Đăng ký 

đất đai) để xác nhận giấy tờ, xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế (khó khăn do người dân 

khó tìm gặp được cán bộ thuế ở xã); thời gian trả hồ sơ kéo dài. Kiến nghị ngành chức 

năng giảm bớt thủ tục để giảm phiền hà cho dân. Ngoài ra, thủ tục đo đạc để cấp chứng 

nhận quyền sử dụng đất còn rườm rà, thái độ cán bộ thực hiện chưa tốt, gây nhiều phiền 

hà cho người dân, chi phí đo đạc đất đai để làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất là quá 

cao. Cử tri kiến nghị ngành chức năng có chính sách miễn, giảm đối với gia đình chính 

sách và các trường hợp đo đạc lại để tách thửa chia cho con cháu (Cử tri xã Cẩm Giang 

– Gò Dầu; Ninh Điền – Châu Thành). 

Giải trình: 

* Các thủ tục liên quan tới đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được thực hiện theo Quyết định số 

183/QĐ-UBND ngày 25/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc công bố, 
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công khai bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tài nguyên và 

Môi trường thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 

Khi thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai cần có sự phối hợp giữa UBND 

cấp xã, cơ quan thuế và Văn phòng Đăng ký đất đai. Theo quy định tại Quyết định 

183/QĐ-UBND ngày 25/01/2016 của UBND tỉnh Tây Ninh thì hồ sơ tiếp nhận tại bộ 

phận một cửa của Văn phòng Đăng ký đất đai phải có hồ sơ đầy đủ về thành phần, số 

lượng (bao gồm đầy đủ xác nhận của UBND cấp xã nơi có đất và nơi đăng ký hộ khẩu 

thường trú). 

Văn phòng Đăng ký đất đai là cơ quan tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ sang cơ 

quan thuế nên hồ sơ phải đầy đủ những giấy tờ thủ tục hành chính ngành Tài nguyên – 

Môi trường và thủ tục quy định của cơ quan thuế. Việc xác nhận hoàn thành nghĩa vụ 

thuế của người sử dụng đất là yêu cầu của cơ quan thuế. 

Thời gian thực hiện thủ tục hành chính ngành Tài nguyên và Môi trường được 

quy định tại Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và được sửa đổi, 

bổ sung tại Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ. Sở Tài nguyên 

và Môi trường tỉnh Tây Ninh đã thực hiện cắt giảm 1/3 thời gian thực hiện thủ tục hành 

chính. 

* Thủ tục đo đạc để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn rườm rà, thái độ 

cán bộ thực hiện chưa tốt, gây phiền hà cho người dân, chi phí đo đạc đất đai để làm thủ 

tục chuyển quyền sử dụng đất là quá cao. Cử tri kiến nghị ngành chức năng có chính sách 

miễn, giảm đối với gia đình chính sách và các trường hợp đo đạc lại để tách thửa chia cho 

con cháu. 

a. Về thủ tục đo đạc:  

Trường hợp người sử dụng đất liên hệ Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh các 

huyện, thành phố để yêu cầu đo đạc: 

- Hồ sơ gồm: Phiếu yêu cầu đo đạc (do Văn phòng Đăng ký đất đai cung cấp) và 

các giấy tờ về quyền sử dụng đất (bản photo). 

- Thời gian thực hiện: 07 ngày làm việc. 

b. Về chi phí đo đạc:  

- Đơn giá đo đạc thực hiện theo Quyết định số 2724/QĐ-UBND ngày 28/12/2009 

của UBND tỉnh Tây Ninh và theo Hướng dẫn số 7009/STNMT – CCQLĐĐ ngày 

28/12/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh, cụ thể như sau: 

+ Đối với khu vực đã có bản đồ địa chính chính quy thì đơn giá trích đo chỉnh lý 

bằng 30% đơn giá theo quy định tại Quyết định số 2724/QĐ-UBND ngày 28/12/2009. 

+ Đối với khu vực chưa được đo đạc bản đồ địa chính chính quy thì đơn giá trích 

đo địa chính bằng đơn giá theo quy định tại Quyết định số 2724/QĐ-UBND ngày 

28/12/2009. 

c. Về chính sách miễn, giảm đối với gia đình chính sách và các trường hợp đo đạc 

lại để tách thửa chia cho con cháu 
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Hiện nay, Trung ương không có quy định nữa nên Trung ương không ban hành 

chính sách miễn giảm chi phí đo đạc đối với gia đình chính sách và các trường hợp đo 

đạc lại để tách thửa chia cho con cháu. 

16. Ý kiến kiến nghị:  Đề nghị chấn chỉnh tình trạng Ngân hàng nông nghiệp 

phát triển nông thôn thực hiện việc cho vay tín chấp thông qua các tổ chức chính trị - xã 

hội như Hội nông dân, Hội phụ nữ…nhưng lại giữ sổ đỏ giấy đất của người dân, không 

làm thủ tục thế chấp tại cơ quan có thẩm quyền là không đúng quy định (Cử tri xã Mỏ 

Công – Tân Biên). 

Giải trình: 

Theo quy định tại Điều 9 về cơ chế bảo đảm tiền vay của Nghị định số 

55/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển 

nông nghiệp, nông thôn: Tổ chức tín dụng được xem xét cho khách hàng vay có bảo 

đảm hoặc không có bảo đảm bằng tài sản đối với khách hàng là cá nhân, hộ gia đình với 

mức tối đa là 500 triệu đồng (tùy vào mục đích vay vốn). Đối tượng khách hàng được 

vay không có tài sản bảo đảm phải nộp cho tổ chức tín dụng cho vay giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất (đối với các đối tượng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) 

hoặc giấy xác nhận chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đất không có 

tranh chấp do Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận.  

Hiện nay, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tây Ninh 

đang thực hiện cho vay không có tài sản bảo đảm thông qua các tổ chức chính trị- xã 

hội như Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Tây Ninh. Việc Ngân hàng nông 

nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh giữ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

của khách hàng vay không có tài sản bảo đảm là đúng theo quy định của Chính phủ về 

chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. 

17. Ý kiến kiến nghị:  Đề nghị tỉnh có giải pháp lâu dài để giải quyết tình trạng 

người Campuchia đi ăn xin trên địa bàn tỉnh, nhất là ở khu vực trung tâm thành phố Tây 

Ninh. (cử tri Đồng Khởi – Châu Thành) 

Giải trình: 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, từ tháng 02 năm 2007 đến nay, Sở Lao động - 

Thương binh và  ã hội đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức nhiều đợt tập 

trung quản lý người Campuchia lang thang xin ăn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và lập thủ 

tục, hồ sơ giao trả những người ăn xin cho các cơ quan chức năng của các tỉnh thuộc 

Vương quốc Campuchia thông qua Lãnh sự quán của Vương quốc Campuchia tại thành 

phố Hồ Chí Minh và qua đường tiểu ngạch theo sự thống nhất với các cơ quan chức 

năng của các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia. 

Một số giải pháp lâu dài để giải quyết tình trạng người Campuchia đi ăn xin trên 

địa bàn tỉnh: 

- Thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp với các lực lượng chức năng của 

Campuchia tuyên truyền, vận động người dân Campuchia trở về quê hương sinh sống, 

làm ăn. 

- Chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và  ã hội sẽ tiếp tục phối hợp với các Sở, 

ngành chức năng liên quan và các địa phương có người Campuchia lang thang xin ăn tổ 
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chức nhiều đợt tập trung, quản lý đối tượng này để bàn giao cho chính quyền các tỉnh 

bạn. 

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng quản lý tốt đường biên giới, hạn chế tình trạng 

người dân Campuchia dễ dàng qua lại khu vực biên giới. 

18. Ý kiến kiến nghị:  Những năm gần đây, tình trạng ly hôn gia tăng đặc biệt là 

ở các cặp vợ chồng trẻ dẫn tới việc trẻ em trong các gia đình này không được chăm sóc, 

giáo dục tốt, để lại nhiều hệ lụy cho xã hội. Đề nghị các ngành chức năng có giải pháp 

để kéo giảm tình trạng này (cử tri thị trấn Tân Biên). 

Giải trình: 

Hàng năm, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh và Hội đồng Phối hợp phổ biến, 

giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh ban hành Kế hoạch công tác PBGDPL trên địa bàn 

tỉnh; trong đó, hướng dẫn, chỉ đạo các cấp, ngành tăng cường triển khai các văn bản 

pháp luật về hôn nhân và gia đình cho toàn thể cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh 

như: Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Bình đẳng 

giới; Luật Trẻ em…, đồng thời chủ động tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật 

về hôn nhân và gia đình bằng nhiều hình thức như: Tổ chức Hội nghị triển khai; biên 

soạn, in ấn, phát hành tờ gấp Hỏi – đáp; viết bài thông tin tuyên truyền; tổ chức thi tìm 

hiểu pháp luật… 

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, tình trạng ly hôn gia tăng, đặc biệt là ở các 

cặp vợ chồng trẻ dẫn tới việc trẻ em trong các gia đình này không được chăm sóc, giáo 

dục tốt, để lại nhiều hệ lụy cho xã hội theo tình hình chung và kiến nghị của cử tri. 

Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh 

liên quan, Ủy ban nhân dân các cấp chủ động nắm tình hình, phối hợp với các tổ chức 

chính trị - xã hội nghiên cứu các giải pháp để hạn chế tình trạng trên, từng bước kéo 

giảm hệ lụy xã hội. Trong đó tập trung vào các nhiệm vụ sau: 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, PBGDPL một cách sâu rộng và bằng nhiều 

hình thức đa dạng, phù hợp cho toàn thể cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh để cán bộ 

và nhân dân hiểu biết pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; tập trung vào 

các văn bản pháp luật sau: Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Phòng, chống bạo lực gia 

đình; Luật Bình đẳng giới; Luật Trẻ em…Trong đó, tập trung tuyên truyền các quy định 

của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của vợ chồng; nghĩa vụ của cha mẹ đối với con; 

trách nhiệm của cha mẹ đối với con sau khi cha mẹ ly hôn; quyền của trẻ em… 

- Nâng cao hiệu quả công tác tư vấn tiền hôn nhân cho các cặp nam nữ như: kỹ 

năng và kiến thức cần thiết cho cuộc sống vợ chồng nhằm giúp cho vợ chồng chuẩn bị 

tâm lý và các kỹ năng cần thiết trong xử lý những mâu thuẫn phát sinh trong đời sống 

vợ chồng, xây dựng gia đình hạnh phúc, ấm no, bền vững. 

- Xử lý kịp thời các hành vi bạo hành, bạo lực gia đình và hỗ trợ kịp thời cho nạn 

nhân bạo lực gia đình. Đồng thời, thường xuyên theo dõi những trẻ em tại địa phương 

có cha mẹ ly hôn để kịp thời giúp đỡ, hỗ trợ, hạn chế trẻ em vi phạm pháp luật. 

- Tăng cường năng lực cho cán bộ hòa giải ở cơ sở kịp thời phát hiện và hòa giải 

những mâu thuẫn, tranh chấp trong gia đình. 
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Đề nghị Tòa án nhân dân khi giải quyết ly hôn cho vợ chồng, cần giải thích rõ 

trách nhiệm của cha mẹ đối với con sau khi ly hôn để cha mẹ thực hiện đầy đủ trách 

nhiệm của mình đối với con theo quy định của pháp luật. 

Với trách nhiệm và các nhiệm vụ đề ra nêu trên sẽ góp phần hạn chế tình trạng ly 

hôn trên địa bàn tỉnh. 

19. Ý kiến kiến nghị:  Đề nghị Sở Y tế có biện pháp hiệu quả để nâng cao chất 

lượng khám và chữa bệnh của Bệnh viện tuyến tỉnh và huyện (cụ thể là ở Bệnh viện đa 

khoa tỉnh, TTYT Tân Châu), khắc phục việc thiếu thuốc, chẩn đoán bệnh thiếu chính 

xác gây nguy hiểm cho bệnh nhân (TTYT Trảng Bàng); tiếp tục chỉ đạo chấn chỉnh thái 

độ phục vụ của nhân viên y tế tại các bệnh viện công lập trên địa bàn (TTYT Trảng 

Bàng); chấn chỉnh tình trạng bán vé số, mua bán hàng rong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, 

các cơ sở y tế, Trung tâm y tế huyện góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm, an ninh trật 

tự (cử tri Đồng Khởi, An Cơ, Hòa Thạnh – Châu Thành; cử tri xã Trà Vong  - Tân Biên; 

cử tri xã Thạnh Bình – Tân Biên; cử tri xã Lộc Hưng - Trảng Bàng). 

Giải trình: 

* Các biện pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của tuyến tỉnh và 

huyện:   

Sở Y tế đã liên kết, hợp tác với các trường Đại học thực hiện các lớp đào tạo, tập 

huấn trong và ngoài tỉnh để nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ tại tỉnh; 

mời các bác sĩ ở bệnh viện tuyến trên (Bệnh viện Thống Nhất, Chợ Rẫy, …) hợp tác, 

chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ đào tạo kỹ thuật; bố trí thêm số bàn khám bệnh, tăng cường 

nhân viên hỗ trợ, phục vụ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác 

khám, chữa bệnh, … 

Sắp tới, Tỉnh sẽ triển khai dự án triển khai Bệnh viện vệ tinh tại BVĐK Tây Ninh, 

thiết lập hệ thống thông tin tim mạch (MUSE), Dự án thiết lập hệ thống Hội chẩn y tế 

trực tuyến/ từ xa,… 

* Về nội dung cử tri phản ánh thiếu thuốc Ở Trung tâm Y tế Trảng Bàng:  

Thực tế một số bệnh nhân sau khi khám bệnh ở tuyến trên (ví dụ: bệnh viện Chợ 

Rẫy…) đem toa về lĩnh thuốc bảo hiểm y tế thì Trung tâm Y tế Trảng Bàng chưa đáp 

ứng được, nhưng Trung tâm vẫn có thuốc cùng nhóm có tác dụng giống nhau để thay 

thế trong điều trị. 

- Một vài Trung tâm Y tế khác, việc thiếu thuốc điều trị chỉ mang tính chất tạm 

thời tại một thời điểm do yếu tố khách quan (cung ứng hay nhập thuốc chưa kịp tại thời 

điểm đó, nhưng ngày hôm sau có đủ thuốc). Tuy nhiên, các Trung tâm vẫn có thuốc 

cùng nhóm có tác dụng điều trị giống nhau để thay thế trong điều trị (do hiện nay thuốc 

cùng 01 hoạt chất, nhưng rất có nhiều tên thương mại lưu hành trên thị trường). 

Hiện nay, các Trung tâm Y tế luôn đảm bảo đủ thuốc phục vụ bệnh nhân. Tuy 

nhiên, UBND tỉnh đã giao Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện chấn chỉnh ngay vấn đề này. 

Sở Y tế đã có nhiều văn bản chỉ đạo (Công văn số 09/SYT-NVD ngày 

11/01/2017, Công văn số 183/SYT-NVD ngày 12/6/2017, Công văn 555/SYT-NVY 

ngày 31/7/2017) cho các đơn vị và hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu 
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thầu và cung ứng thuốc đúng quy định. Hiện nay, các Trung tâm Y tế đảm bảo đủ thuốc 

phục vụ bệnh nhân.  

* Về trường hợp tử vong của bệnh nhân sinh năm 1929, ngụ tại ấp An Hội, 

xã An Hòa huyện Trảng Bàng vào ngày 06/02/2017:  

Chẩn đoán của Trung y tế Trảng Bàng: Theo dõi nhồi máu cơ tim trên bệnh nhân 

viêm phổi + ngộ độc thức ăn bệnh lý đi kèm tăng huyết áp.  

Sở Y tế đã tiến hành họp hội đồng chuyên môn vào ngày 10/02/2017 gồm  lãnh 

đạo Sở Y tế và phòng chuyên môn, bệnh viện đa khoa tỉnh, bệnh viện Lao và bệnh phổi, 

Trung tâm giám định pháp Y để nhận định về nguyên nhân tử vong, kết quả là tử vong 

do nhồi máu cơ tim xuyên thành vùng trước vách trên bệnh nhân viêm phổi nặng + tăng 

huyết áp + suy tim.  

Đồng thời Sở Y tế đã phối hợp cơ quan chức năng tiến hành khám tử thi và giám 

định các mẫu vật. Căn cứ kết luận pháp y số 22/PY-2017 ngày 10/3/2017 của Phòng kỹ 

thuật hình sự Công an tỉnh Tây Ninh kết luận: bệnh nhân bị tử vong là do bệnh lý nhồi 

máu cơ tim cấp/xơ hóa mạch vành/viêm phổi kẻ. Kết luận này cũng phù hợp với nhận 

định của Hội đồng chuyên môn Sở Y tế.  

Sở Y tế đã tổ chức họp với Trung tâm Y tế Trảng Bàng chấn chỉnh hoạt động 

chuyên môn tại Trung tâm Y tế Trảng Bàng để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. 

* Tiếp tục chấn chỉnh thái độ phục vụ của nhân viên y tế tại các bệnh viện 

công lập trên địa bàn 

- Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục Quán triệt nội dung quyết định 2151/QĐ-

BYT, ngày 04/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về đổi mới phong cách thái độ phục vụ, 

nâng cao kỹ năng giao tiếp hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Triển khai đường dây 

nóng, hòm thư góp ý, tăng cường bố trí bàn đón tiếp và lực lượng tiếp sức người bệnh 

để hướng dẫn bệnh nhân các thủ tục cần thiết trong khám chữa bệnh nhằm tạo sự hài 

lòng  cho người bệnh, gắn với phong trào xây dựng cơ sở “  anh- Sạch- Đẹp”. Lắp đặt 

thêm hệ thống Camera ghi hình và ghi âm để giám sát tinh thần thái độ phục của các 

cán bộ y tế trong thực hiện nhiệm vụ cũng như sự chấp hành nội qui định của bệnh viện 

đối với bệnh nhân và thân nhân. 

- Tiếp tục tập huấn kỹ năng giao tiếp, quy tắc ứng xử theo Thông tư 07/2014/TT-

BYT, ngày 25/02/2014 “Quy định về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người 

lao động làm việc tại các cơ sở Y tế”.  

- Áp dụng bộ công cụ tiến hành “Đánh giá sự hài lòng của người bệnh” định kỳ 

hằng quý, để đánh giá thái độ phục vụ, chăm sóc người bệnh của nhân viên y tế. 

* Chấn chỉnh tình trạng bán vé số, mua bán hàng rong tại bệnh viện đa khoa 

tỉnh, các cơ sở y tế, Trung tâm Y tế huyện góp phần đảm bảo an toàn thực phẩm, 

an ninh trật tự 

Sở Y tế đã chỉ đạo và nhắc nhở trong cuộc họp giao ban về tình trạng bán vé số 

và mua bán hàng rong. Đồng thời, hiện nay đa số các đơn vị đã có những giải pháp chấn 

chỉnh tình trạng bán vé số, mua bán hàng rong trong bệnh viện như: Giao bộ phận chức 

năng tăng cường tuần tra kiểm soát đặc biệt tại các khu vực đối tượng thường xuyên 

xâm nhập; Tiếp tục tuyên truyền, sinh hoạt, phát loa, làm bảng thông báo đến toàn thể 
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nhân viên Y tế, bệnh nhân, thân nhân người bệnh việc nghiêm cấm mua hàng rong và vé 

số tại bệnh viện để mọi người biết và cùng nhau thực hiện.  

20. Ý kiến kiến nghị:  Hiện trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ phổ 

biến cho học sinh học thêm (lớp 11 và 12), đóng mỗi môn học từ 4 đến 5 triệu đồng. 

Vậy có đúng quy định không? Một số hộ nghèo, khó khăn không có tiền đóng tiền học 

cho con, kiến nghị ngành chức năng xem xét lại vấn đề này. (cử tri xã Ninh Điền – 

Châu Thành) 

Giải trình: 

Trong hè 2017,  nhà trường chỉ có tổ chức dạy bồi dưỡng, ôn tập cho học sinh thi 

lại (không có thu phí học sinh) và tổ chức bồi dưỡng dạy học sinh giỏi cho 5 bộ môn: 

Văn, Lý, Hóa, Sinh, Sử theo kế hoạch (nhà trường chi trả cho giáo viên dạy).  Ngoài ra, 

trường không có tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường. 

21. Ý kiến kiến nghị: Cử tri phản ánh tại trụ sở tiếp công dân tỉnh: người dân đề 

nghị xin gặp lãnh đạo, cán bộ tại trụ sở tiếp công dân yêu cầu phải có hồ sơ rồi mới 

được gặp, như vậy có đảm bảo theo quy định tiếp công dân không? (cử tri xã Thái Bình 

– Châu Thành)  

Giải trình: 

Căn cứ Điều 11 Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra 

Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân thì công dân đến Trụ sở Tiếp công dân xin 

gặp lãnh đạo, cán bộ trực tiếp công dân sẽ tiếp và yêu cầu công dân cung cấp đầy đủ 

những nội dung sau (thường gọi là hồ sơ, vụ việc): 

- Địa điểm, thời gian phát sinh vụ việc. 

- Người bị khiếu nại là cá nhân, cơ quan, tổ chức nào. 

- Nội dung khiếu nại và thẩm quyền giải quyết. 

- Đối tượng khiếu nại là quyết định hành chính hay hành vi hành chính. 

- Quá trình xem xét, giải quyết (nếu có): cơ quan đã giải quyết; kết quả giải 

quyết; hình thức văn bản giải quyết của cơ quan có thẩm quyền. 

- Yêu cầu của người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (thể hiện bằng đơn). 

Trường hợp công dân không cung cấp đủ các nội dung (hồ sơ) nêu trên cho cán 

bộ trực tiếp tiếp công dân thì sẽ không được giải quyết đăng ký gặp lãnh đạo theo quy 

định.  

22. Ý kiến kiến nghị: Hiện nay, theo quy định của tỉnh, những người hoạt động 

không chuyên trách ở cấp xã có bằng tốt nghiệp đại học được hỗ trợ 500.000 

đồng/người/tháng; cao đẳng là 300.000 đồng/người/tháng. Mức hỗ trợ này chỉ hỗ trợ 

cho những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, không hỗ trợ cho những 

người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố. Do đó, kiến nghị tỉnh xem xét, có 

hỗ trợ cho những người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố tốt nghiệp đại học, 

cao đẳng. (cử tri phường Hiệp Ninh, TP Tây Ninh) 

Giải trình: 

Qua khảo sát và đánh giá thực trạng cho thấy đa số người hoạt động không 

chuyên trách ở ấp, khu phố là số người lớn tuổi, cán bộ hưu trí và thời gian tham gia 
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hoạt động tại ấp, khu phố theo nhiệm kỳ 2,5 năm, hết nhiệm kỳ có thể nghỉ hoặc chưa 

hết nhiệm kỳ đã xin nghỉ vì nhiều lý do khác nhau, công tác không ổn định lâu dài. 

Đồng thời do khả năng cân đối ngân sách của tỉnh chỉ đảm bảo cho việc ổn định tổ chức 

bộ máy và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Do đó, UBND tỉnh 

không trình HĐND tỉnh quy định hỗ trợ theo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với 

người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố. 

23. Ý kiến kiến nghị: Cử tri phản ánh tình trạng tụ tập đua xe trái phép trên đoạn 

đường ấp Cẩm An, xã Cẩm Giang (Đoạn Trạm dừng chân Minh Anh) vào lúc 1 đến 2 

giờ sáng gây mất trật tự và dễ xảy ra tai nạn. Kiến nghị ngành chức năng tăng cường 

công tác tuần tra, kiểm soát và xử phạt nghiêm để hạn chế tình trạng đua xe (Cử tri xã 

Cẩm Giang – Gò Dầu);  Tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm (chạy quá 

tốc độ, chở quá tải, lấn tuyến,…) nhằm góp phần hạn chế tai nạn giao thông. 

Giải trình: 

Từ đầu năm 2017 đến nay, UBND tỉnh đã ban hành 22 văn bản chỉ đạo chung và 

theo chuyên đề. Trong đó, chỉ đạo Công an tỉnh huy động tối đa lực lượng, phương tiện 

tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, xử lý nghiêm, kiên 

quyết các lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như: điều khiển 

phương tiện tham gia giao thông chạy quá tốc độ quy định, quá nồng độ cồn, chở hàng 

quá tải trọng cho phép, đi không đúng phần đường, làn đường quy định, đua xe trái 

phép trên địa bàn tỉnh… 

Kết quả, Từ đầu năm 2017 đến nay, đã tổ chức 25.739 lượt tuần tra, kiểm soát, 

lập biên bản 19.308 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt 13.715 trường hợp = 

19,7 tỷ đồng. Trong đó, có 6.140 trường hợp vi phạm quá nồng độ cồn, 2.552 trường 

hợp chuyển hướng không đảm bảo an toàn, 904 trường hợp chạy quá tốc độ, 891 trường 

hợp chở hàng hóa quá tải, 511 trường hợp không nhường đường...Đã tổ chức 1.270 

lượt, huy động nhiều lực lượng tuần tra, kiểm soát công khai, kết hợp mật phục phòng, 

chống đua xe trái phép trên các tuyến đường trọng điểm, xử lý số thanh thiếu niên 

thường xuyên tụ tập, điều khiển xe môtô chạy tốc độ cao, biểu diễn, lạng lách, đánh 

võng; lập biên bản 913 trường hợp vi phạm, nhắc nhở 17 trường hợp, tạm giữ 703 xe 

môtô, giải tán 403 nhóm thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya, lập hồ sơ quản lý 76 đối 

tượng thường xuyên tụ tập chạy xe môtô tốc độ cao gây mất an ninh, trật tự. 

UBND tỉnh giao Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông tăng 

cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm là nguyên 

nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng, chống 

đua xe trái phép. 

24. Ý kiến kiến nghị: Đề nghị UBND Tỉnh có biện pháp chấn chỉnh và xử lý 

trách nhiệm đối với một số cơ quan, ngành chưa thực hiện tốt hoặc chậm thực hiện 

nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiều vấn liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người 

dân (cụ thể như việc xử lý ô nhiễm môi trường, tình trạng khai thác đất, cát không đúng 

quy định... ; tình trạng yếu kém trong khám chữa bệnh, thái độ phục vụ của y bác sĩ, 

nhân viên y tế…) (cử tri xã An Tịnh, Lộc Hưng - Trảng Bàng). 

Giải trình: 

UBND tỉnh trân trọng ghi nhận các kiến nghị của cử tri về việc chấn chỉnh và xử 

lý trách nhiệm các cơ quan, ban, ngành về việc thực hiện nhiệm vụ được giao, đây là 
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yêu cầu chính đáng của cử tri đồng thời đã thể hiện vai trò giám sát hoạt động của cơ 

quan Nhà nước. UBND tỉnh đề nghị cử tri tiếp tục có những  phản ánh kiến nghị cụ thể 

các vụ việc để UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh các cơ quan, ban, ngành trong 

thực hiện nhiệm vụ được giao, qua đó nâng cao trách nhiệm, nâng cao chất lượng hoạt 

động của cơ quan Nhà nước trong giải quyết thủ tục hành chính và cung ứng dịch vụ 

công, xử lý các vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân, phục vụ tốt hơn 

cho người dân, doanh nghiệp. Các phản ánh kiến nghị cụ thể của cử tri UBND tỉnh sẽ 

xem xét, xử lý đúng theo quy định của pháp luật.  

25. Ý kiến kiến nghị:  Đề nghị ngành chức năng kiểm tra việc bệnh viện Lê 

Ngọc Tùng và Cao Văn Chí ép người dân khi đến khám phải nhập viện điều trị và khám 

tất cả các khoa khi không có nhu cầu  cử tri xã  uối Đá – Dương Minh Châu). 

Giải trình: 

Hiện nay bệnh viện đa khoa tư nhân Cao Văn Chí và Lê Ngọc Tùng đã thực hiện 

khám chữa bệnh cho bệnh nhân bảo hiểm y tế. 

- Đối với người bệnh có thẻ BHYT: Bác sĩ khi khám và điều trị phải tuân thủ 

hoàn toàn các quy định của ngành Y tế và bảo hiểm xã hội như sau:  ác định bệnh theo 

đúng mã ICD10; Đảm bảo chẩn đoán và điều trị đúng bệnh nếu cần thì chỉ định thực 

hiện cận lâm sàng, nhưng phải phù hợp với bệnh lý lâm sàng, không được lạm dụng; 

Việc chuyển bệnh nhân đến các phòng khám chuyên khoa khác chỉ thực hiện khi Bác sĩ 

điều trị ban đầu nhận thấy người bệnh có nhiều bệnh cần phải được Bác sĩ chuyên khoa 

phù hợp thăm khám kỹ hơn. 

Như vậy, nếu bệnh viện không thực hiện đúng quy trình sẽ bị Bảo hiểm xã hội từ 

chối thanh toán và thiệt hại bệnh viện sẽ phải chịu. 

- Đối với người bệnh khám dịch vụ: Bác sĩ chuyên khoa khám, tư vấn và chỉ định 

thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh theo yêu cầu chuyên môn. Quyền quyết 

định điều trị và làm các xét nghiệm hoàn toàn do người bệnh chủ động lựa chọn và 

quyết định. Ngoài ra một số bệnh nhân khi đến khám bệnh tại Khoa Khám hoặc vào cấp 

cứu tại Khoa Cấp cứu có những triệu chứng bệnh nặng thì sẽ được Bác sĩ yêu cầu nhập 

viện điều trị. Trường hợp này Bác sĩ luôn tư vấn cho bệnh nhân các nguy cơ khi từ chối 

điều trị nội trú. 

Tuy nhiên trong một vài trường hợp vẫn có xảy ra tình trạng thực hiện không 

đúng quy trình chuyên môn đặc biệt đối với bệnh nhân khám dịch vụ. UBND tỉnh đã chỉ 

đạo Sở Y tế phối hợp với Bảo hiểm xã hội tiếp tục rà soát, chấn chỉnh hoạt động chuyên 

môn tại 2 bệnh viện trên. 

Trong tháng 7, Sở Y tế đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội tổ chức họp sơ kết đánh 

giá công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho tất cả cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y 

tế nhà nước và tư nhân dưới sự chủ trì của lãnh đạo UBND tỉnh. Qua đó, UBND tỉnh đã 

chỉ đạo các vấn đề liên quan đến công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế nhằm giúp cho 

các bệnh viện công lập và tư nhân thực hiện tốt hơn trong thời gian tới, cụ thể: 

Bố trí cán bộ tư vấn rõ cho người bệnh chọn lựa dịch vụ kỹ thuật nào được bảo 

hiểm y tế chi trả, dịch vụ kỹ thuật nào bệnh nhân phải tự chi trả; dịch vụ kỹ thuật nào 

mặc dù đã được BHYT chi trả nhưng giá thu của bệnh viên cao hơn thì phải tư vấn rõ 

cho bệnh nhân phải chi trả phần chênh lệch. 
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Thực hiện nghiêm túc các quy trình chuyên môn trong chuẩn đoán và điều trị 

bệnh, đặc biệt bác sĩ chuyên khoa khám cần tăng cường tư vấn và chỉ định thực hiện các 

xét nghiệm, chuẩn đoán hình ảnh phù hợp với bệnh lý lâm sàng, không được lạm dụng 

các kỹ thuật cận lâm sàng để giảm chi phí cho người bệnh. 

26. Ý kiến kiến nghị: Kiến nghị ngành chức năng kiểm tra đột xuất việc xử lý 

nước thải đối với các lò mì Hồng Cúc, Sầm Nhứt và các lò mì xung quanh khu vực Cầu 

Suối Tre trên địa bàn xã Hòa Hiệp để xử lý kịp thời vấn đề ô nhiễm môi trường. Vấn đề 

này cử tri kiến nghị nhiều lần và được ngành chức năng trả lời đã có định kỳ tổ chức 

kiểm tra, lấy mẫu và xử lý đúng quy định; nhưng thực tế mùi hôi, màu sắc nguồn nước 

theo cử tri là không bình thường, vẫn có khả năng các doanh nghiệp này xả lén nước 

thải chưa qua xử lý ra ngoài môi trường gây ô nhiễm khu vực này (cử tri xã Hòa Hiệp – 

Tân Biên). 

Giải trình: 

Có 04 nhà máy mì hoạt động tại khu vực cử tri phản ánh gồm Công ty TNHH 

Sầm Nhứt, Công ty TNHH MTV Hồng Cúc, Công ty TNHH MTV Dương Minh Tuyền 

và Công ty TNHH Tapioca Việt Nam. Năm 2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã 

thanh tra công tác bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH Sầm Nhứt, Công ty TNHH 

Tapioca Việt Nam, đang dự thảo kết luận thanh tra. Công ty TNHH MTV Dương Minh 

Tuyền xả nước thải vượt quy chuẩn cho phép nên ngày 02/6/2017 UBND tỉnh đã ban 

hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 1213/QĐ-XPVPHC với tổng số tiền 

288 triệu đồng.  

Ngày 01/7/2017, UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường  chủ trì, phối 

hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tân Biên kiểm tra đột xuất Nhà máy chế 

biến tinh bột khoai mì thuộc Công ty TNHH MTV Hồng Cúc và Công ty TNHH Sầm 

Nhứt. Kết quả: Nhà máy thuộc Công ty TNHH MTV Hồng Cúc đang tạm ngưng hoạt động 

từ ngày 01/6/2017 do hàng không xuất bán được và để bảo trì máy móc; Nhà máy thuộc 

Công ty TNHH Sầm Nhứt ngưng hoạt động từ ngày 03/6/2017 đến ngày 28/6/2017, vào 

thời điểm kiểm tra Nhà máy đang vận hành hệ thống xử lý nước thải, Đoàn kiểm tra lấy 01 

mẫu nước thải của Nhà máy trước khi thải ra suối Bà Sự, kết quả như sau: 

- Đối với Nhà máy chế biến tinh bột khoai mì của Công ty TNHH Sầm Nhứt (Nhà 

máy): ngày 01/7/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với Phòng Tài 

nguyên và Môi trường huyện Tân Biên kiểm tra đột xuất và lấy mẫu nước thải xả ra môi 

trường của Nhà máy. Kết quả: có 08/8 thông số gồm: pH, nhu cầu oxy sinh học (BOD), 

nhu cầu oxy hóa học (COD), chất rắn lơ lửng (SS), Amoniac (N-NH4), tổng Ni tơ (N), tổng 

Phospho (P), vi sinh Coliform là các thông số đặc trưng của ngành chế biến khoai mì đều 

đạt cột A, QCVN 40:2011/BTNMT quy định về nước thải công nghiệp.  

- Đối với Nhà máy chế biến tinh bột khoai mì của Công ty TNHH-MTV Hồng Cúc 

(Nhà máy): ngày 27/7/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với Phòng 

Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Sở Công Thương kiểm tra đột xuất và lấy 

mẫu nước thải xả ra môi trường của Nhà máy. Kết quả: có 05/5 thông số gồm đặt trưng của 

ngành chế biến khoai mì gồm pH, COD, TSS, tổng N, tổng P đều đạt cột A, QCVN 

40:2011/BTNMT. 

Để thường xuyên giám sát xả nước thải của các lò mì nói trên, Sở Tài nguyên và 

Môi trường đã cung cấp số điện thoại đường dây nóng của Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi 
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trường trên các phương tiện thông tin của địa phương để các tổ chức, người dân biết, phối 

hợp, nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm thì thông báo theo các số điện thoại để kịp thời xử 

lý. 

27. Ý kiến kiến nghị: Cử tri phản ánh Cống tiêu luồng số 3 (suối Cây Sung, dự 

án Phước Hòa) quá nhỏ, nước thoát không kịp gây ngập. Đề nghị ngành chức năng cho 

lắp đặt cống mới lớn hơn. (cử tri An Cơ – Châu Thành) 

Giải trình: 

Cống tiêu luồn số 3 (Suối cây sung, dự án Phước Hòa) là cống K3+171 nằm trên 

kênh tiêu cống số 1 thuộc gói thầu xây lắp 05 kênh tiêu, Khu tưới Tân Biên, dự án Thủy 

lợi Phước Hòa và khu vực ngập úng sau UBND xã An Cơ mà cử tri phản ánh cũng 

thuộc khu vực của cống này. Hiện tại, cống này là cống cũ, khẩu độ D=150cm, trước 

cống được bố trí ngưỡng tràn cao 0.77m. 

Theo tính toán của thiết kế, việc thi công nâng cấp lần này chỉ cần đập bỏ phần 

ngưỡng tràn trước thượng lưu cống là đủ để tiêu thoát nước cho khu vực, đơn vị thi 

công đã thực hiện hoàn thành công việc trên. 

28. Ý kiến kiến nghị: Dự án kênh tiêu Phước Hòa thi công cống qua đường thoát 

nước từ các xã lân cận, mặt cống nhỏ dễ gây ngập úng khu vực sau UBND xã An Cơ. 

Kiến nghị ngành chức năng khảo sát làm kè để tránh nước chảy hư đường liên xã (cụ 

thể l  Hương lộ 16, đoạn qua tổ 4, ấp An Thọ). Đồng thời, tại các cống qua đường, đề 

nghị làm rào chắn tại các miệng cống để đảm bảo an toàn. (cử tri An Cơ – Châu Thành) 

Giải trình: 

* Dự án kênh tiêu Phước Hòa thi công cống qua đường thoát nước từ các xã lân 

cận, mặt cống nhỏ dễ gây ngập úng khu vực sau UBND xã An Cơ. Kiến nghị ngành 

chức năng khảo sát làm kè để tránh nước chảy hư đường liên xã (cụ thể là Hương lộ 16, 

đoạn qua tổ 4, ấp An Thọ): (Trùng với câu 27) 

* Tại các cống qua đường, đề nghị làm rào chắn tại các miệng cống để đảm bảo 

an toàn:  

Cống qua đường mà cử tri phản ánh là cống K0+763 kênh tiêu cống số 3. Theo 

thiết kế được duyệt, để đảm bảo an toàn cho giao thông, tại thượng hạ lưu công trình sẽ 

được bố trí 10 cọc tiêu (05 cọc cho mỗi bên). Hiện nay, đơn vị thi công đã thực hiện 

hoàn thành công việc trên. 

29. Ý kiến kiến nghị: Hiện nay các tuyến đường bờ kênh Phước Hòa tại xã Trà 

Vong và Mỏ Công hiện đang xuống cấp, xuất hiện nhiều “ổ gà” và “ổ voi”, đề nghị tăng 

cường công tác bảo dưỡng, sửa chữa các tuyến đường này để tạo điều kiện cho người 

dân lưu thông và vận chuyển hàng hóa (cử tri xã Trà Vong, Mỏ Công – Tân Biên). 

Giải trình: 

Hiện nay tình trạng mưa lớn kéo dài, nhiều xe tải trên 3 tấn chạy trên đường bờ 

kênh chính Phước Hòa nhiều, chất lượng mặt đường bị xuống cấp. Do nguồn kinh phí 

duy tu sửa chữa hàng năm của Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh hạn 

chế nên trước mắt Công ty đã phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, chính quyền địa 

phương lập biển báo hạn chế xe trên 03 tấn lưu thông trên các tuyến đường trên; đồng 
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thời phối hợp với chính quyền địa phương vận động nhân dân có phương tiện vận 

chuyển sửa chữa nhỏ các vị trí hư hỏng. 

Về lâu dài, Công ty sẽ thống kê các tuyến đường bờ kênh cần duy tu, bảo dưỡng 

trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí sửa chữa tạo điều kiện cho người dân lưu thông 

và vận chuyển hàng hóa.  

30. Ý kiến kiến nghị: Khu vực xã Thạnh Tây, không đủ nước để trồng trọt, sản 

xuất, đề nghị tỉnh có biện pháp để cung cấp nước đầy đủ cho người dân phục vụ sản 

xuất nông nghiệp (cử tri xã Thạnh Tây – Tân Biên). 

Giải trình: 

Dự án thủy lợi Phước Hòa (Khu tưới Tân Biên) đã hoàn thành, trong đó đã đầu tư 

trên địa bàn xã Thạnh Tây 02 tuyến kênh: N2-20 dài 580m, diện tích tưới thiết kế 52ha 

và N2-2 dài 1.630m, diện tích tưới thiết kế 159ha, tuy nhiên chưa được đầu tư kênh nội 

đồng. Vì vậy để giải quyết, trước mắt đề nghị UBND huyện Tân Biên chỉ đạo UBND 

địa phương phối hợp với Công ty vận động nhân dân xây dựng kênh nội đồng. 

Vừa qua, Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh đã giao cho đơn vị 

quản lý trực tiếp kênh chính Tân Biên khảo sát hiện trường, đề xuất chính quyền địa 

phương vận động nhân dân khu vực làm kênh nội đồng. Đến nay đã vận động nhân dân 

khu tưới xây dựng được 03 tuyến kênh nội đồng với tổng chiều dài 750m (Kênh N2-22-

2A tại vị trí K0+536 kênh N2-22, dài 150m; Kênh N2-22-1-9 tại vị trí K0+914 kênh 

N2-22-1, dài 300m; Kênh N2-22-1-11 tại vị trí K1+064 kênh N2-22-1, dài 300m. 

Dự kiến, thời gian tới sẽ vận động bà con trên vùng tưới xây dựng thêm 03 kênh 

nội đồng mới dài 1.400m (Kênh N2-22-3 tại vị trí K1+000 kênh N2-22, dài 1.000m; 

Kênh N2-22-2-4 tại vị trí K0+536 bờ hữu kênh N2-22-1, dài 200m; Kênh N2-22-1-5 tại 

vị trí K0+356 bờ tả kênh N2-22-1, dài 200m. 

Về lâu dài, để phát huy hiệu quả của các tuyến kênh N2-20 và N2-22, Công ty 

TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh khảo sát hiện trường, quy hoạch hệ thống 

kênh mương nội đồng để đề xuất UBND huyện đầu tư theo quy định phân cấp quản lý.  

31. Ý kiến kiến nghị: Việc thi công Kênh Thủy lợi Phước Hòa (đã hoàn thành 

giai đoạn 1 từ năm 2009-2012), phần đất nhỏ lẻ của người dân còn lại khi kênh đi qua 

không canh tác được, Ban quản lý kênh thủy lợi đã làm việc thống nhất thu hồi và đền 

bù (có thông báo cho người dân từ n m 2015) nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện, đề 

nghị ngành chức năng sớm trả lời cho người dân biết khi nào thực hiện. (cử tri xã Tân 

Bình – Tân Biên). 

Giải trình: 

Việc thi công kênh thủy lợi Phước Hòa đã hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử 

dụng. Công tác thu hồi và đền bù phần đất nhỏ lẻ của người dân khi kênh đi qua do 

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tân Biên thực hiện. Hiện nay kinh phí đền bù đã 

được Trung ương chuyển về Kho bạc tỉnh và chỉ cho phép thực hiện giải ngân đến cuối 

năm 2017 (nếu quá thời hạn trên sẽ bị thu hồi kinh phí). Vì vậy, Sở Nông nghiệp và 

PTNT đã có Công văn số 1955/SNN-KHTC ngày 15/8/2017 đề nghị UBND huyện Tân 

Biên chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tân Biên sớm khẩn trương thực hiện 

giải quyết dứt điểm công tác đền bù cho người dân trong năm 2017.   
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32. Ý kiến kiến nghị: Trạm cấp nước sạch cho dân tộc tại ấp Tân Đông, xã Tân 

Thành đã hư hỏng bồn chứa nước và lưới lọc nước, làm thất thoát nước, gây lãng phí. 

Kiến nghị tỉnh sớm sửa chữa, khắc phục (cử tri xã Tân Thành – Tân Châu). 

Giải trình: 

Công trình cấp nước ấp Tân Đông, Tân Thành, Tân Châu được xây dựng năm 

2006. Năm 2013, công trình được sửa chữa các hạng mục: bể chứa, bể lọc, sơn tháp 

nước, nhà quản lý, hàng rào, sân nền. 

Hiện nay, đài nước (bồn chứa nước) 10m
3
 đã bị hỏng, thường xuyên rỉ nước 

thành dòng khi đài nước đầy. Qua phản ánh của cử tri, do nguồn kinh phí hạn chế nên 

Trung tâm Nước sạch và VSMTNT chưa thay thế đài nước 10 m
3
, trước tiên đã sửa 

chữa, khắc phục tạm thời, ổn định cung cấp nước cho đồng bào dân tộc. 

Thời gian tới, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với 

các sở, ngành có liên quan xem xét, đề xuất bố trí nguồn kinh phí để thực hiện sữa chữa 

trong năm 2018 đảm bảo cấp nước cho đồng bào dân tộc.  

33. Ý kiến kiến nghị: Đề nghị trang bị máy phát điện dự phòng tại trạm cấp nước 

sạch xã Phan,  Lộc Ninh và Bến Củi để khi cúp điện trạm vẫn cung cấp nước cho người 

dân  cử tri xã Phan,  ến Củi,  ộc Ninh – Dương Minh Châu). 

Giải trình: 

Trước mắt nhằm khắc phục vấn đề này, khi có lịch cúp điện, Trung tâm Nước 

sạch và VSMTNT bơm nước dự phòng đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của hộ dân; đồng 

thời sẽ có thông báo sớm đến các hộ dân sử dụng nước của trạm để các hộ dân dự trữ 

nước sử dụng. Về lâu dài, UBND tỉnh giao ngành xem xét, đầu tư máy phát điện trang 

bị cho các khu vực công trình cấp nước trên địa bàn tỉnh (hiện nay do thiếu ngân sách 

chưa thực hiện được đề nghị này). 

34. Ý kiến kiến nghị: Đèn tín hiệu giao thông tại ngã 3 Á Đông thường xuyên hư 

hỏng, công nghệ lạc hậu. Kiến nghị lắp đặt mới để bảo đảm an toàn giao thông. (Cử tri 

xã Thái Bình – Châu Thành) 

Giải trình: Sở GTVT đã lắp đặt xong trong tháng 7/2017. 

35. Ý kiến kiến nghị: Tại ngã tư Cây Cầy - giao điểm Thạnh Bình (Tân Biên) và 

Thạnh Đông (Tân Châu) hệ thống đèn tín hiệu hoạt động không đồng bộ, rất dễ gây tai 

nạn cho  người tham gia giao thông, cử tri phản ánh đã lâu, và tại báo cáo số 91/BC-

UBND ngày 9/4/2017 của UBND đã trả lời “U ND tỉnh đã giao huyện chỉ đạo các 

ngành chức n ng tiến hành kiểm tra, khảo sát để lập dự toán sửa chữa nhằm đảm bảo 

an toàn giao thông tại khu vực này trong thời gian tới” nhưng đến nay chưa khắc phục. 

Đề nghị sớm chỉ đạo xử lý dứt điểm tình trạng này (cử tri xã Thạnh Bình – Tân Biên). 

Giải trình: UBND huyện Tân Châu đã sửa chữa xong, đưa vào hoạt động chốt 

đèn tín hiệu ngã tư cây Cầy.   

36. Ý kiến kiến nghị:  Đề nghị UBND tỉnh và ngành lao động, thương binh và xã 

hội tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện chế độ 

ưu đãi với người có công và gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh; đồng thời, có thông 

báo cụ thể những trường hợp chưa hoặc không thuộc diện được hưởng các chế độ ưu 

đãi theo quy định (cử tri xã Đôn Thuận, Trảng Bàng). 
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Giải trình: 

Hàng năm, Sở Lao động - Thương binh và  ã hội đều có kế hoạch kiểm tra việc 

chi trả chế độ trợ cấp ưu đãi người có công và việc chăm lo đối tượng chính sách tại địa 

phương đang trực tiếp quản lý đối tượng. Qua kiểm tra công tác chi trả trợ cấp ưu đãi 

hàng tháng, các khoản phụ cấp và tiền tết cho đối tượng hưởng chính sách ưu đãi người 

có công tại các địa phương được thực hiện kịp thời, đúng quy định và Sở Lao động - 

Thương binh và  ã hội sẽ tiếp tục tăng cường tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất 

trong thời gian tới.  

Đối với những trường hợp chưa hoặc không thuộc diện được hưởng các chế độ 

ưu đãi theo quy định, Phòng Người có công thuộc Sở Lao động - Thương binh và  ã 

hội phối hợp Phòng Lao động - Thương binh và  ã hội các huyện, thành phố thẩm định 

cụ thể từng hồ sơ và đều trả lời bằng văn bản cho đối tượng.  

37. Ý kiến kiến nghị: Việc cấp bảo hiểm y tế cho thân nhân con em làm nghĩa vụ 

quân sự quá chậm trễ, có trường hợp 1 năm mới được cấp hoặc đi nghĩa vụ về nhưng 

cha mẹ vẫn chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế, ảnh hưởng quyền lợi của thân nhân. 

Ngành chức năng xem xét nên cấp ngay từ ngày quân nhân lên đường nhập ngũ. (cử tri 

An Cơ, Phước Vinh – Châu Thành) 

Giải trình: Hiện nay, tại Bộ CHQS tỉnh và Sư đoàn BB5 đã cấp phát thẻ BHYT 

cho thân nhân con em làm nghĩa vụ quân sự đầy đủ. Đề nghị cử tri có kiến nghị, vui 

lòng nêu rõ tên quân nhân và thuộc đơn vị nào, để có căn cứ trả lời cho cử tri được rõ. 

38. Ý kiến kiến nghị: Kiến nghị tỉnh có quy định về việc quản lý đối với loại 

hình karaoke lưu động (thùng loa kẹo kéo), vì hiện chưa có quy định về quản lý đối với 

loại hình này, địa phương khó quản lý, cử tri bức xúc, phản ánh nhiều. (cử tri Thái Bình, 

Thành Long – Châu Thành) 

Giải trình: 

Trung ương đã có quy định cụ thể việc xử lý các vi phạm về hoạt động đối với 

loại hình âm thanh di động này đã có quy định, trong đó xác định rõ mức và thẩm quyền 

xử phạt của các ngành, các cấp.  

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với loại hình âm thanh di động, 

UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành 

phố thực hiện các giải pháp sau: 

- Tăng cường Tuyên truyền hướng dẫn các tổ chức, cá nhân cho thuê âm thanh di 

động đăng ký kinh doanh (quy định tại Khoản 2, Điều 3. Nghị định số 103/2009/NĐ-

CP). 

- Nghiêm túc thực hiện đảm bảo trách nhiệm của các ngành, các cấp trong việc 

chấn chỉnh công tác quản lý các hoạt động âm thanh di động trên địa bàn tỉnh; trong đó 

nâng cao trách nhiệm của Ủy ban nhân dân địa phương và Ban chỉ đạo phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp. 

- Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở 

Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức Hội 

nghị tập huấn triển khai các quy định xử phạt, hướng dẫn thực hiện mức âm thanh theo 

Quy chuẩn số 26:2010/BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn 
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kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn cho các cá nhân đang kinh doanh loại hình âm thanh di 

động trên địa bàn tỉnh; đồng thời tổ chức cho hộ kinh doanh, hộ gia đình cam kết không 

vi phạm về tiếng ồn; đề xuất trang bị phương tiện đo độ ồn cho các đội kiểm tra liên 

ngành văn hóa - xã hội các cấp.  

Ngày 05/6/2017 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn số 

793/SVHTTDL-QLVH về việc chấn chỉnh các hoạt động gây tiếng ồn quá quy định tại 

khu dân cư trên địa bàn tỉnh gửi UBND, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành 

phố. 

39. Ý kiến kiến nghị: Vào các ngày lễ, tết hàng năm UBND Tỉnh đều có thông 

báo về việc nghỉ lễ, tết và quy định treo cờ Tổ quốc, tuy nhiên trên thực tế có một số 

người dân không biết để thực hiện, các Tổ tự quản phải đi đến từng nhà để thông báo 

treo cờ Tổ quốc, trường hợp các hộ không có người ở nhà phải đi hai hoặc ba lần mới 

thông báo được. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo thông báo treo cờ Tổ quốc vào các ngày 

lễ, tết trên các phương tiện thông tin đại chúng (Đài phát thanh – truyền hình, Đài 

truyền thanh) để dân biết, thực hiện. (cử tri xã Tân Phong – Tân Biên) 

Giải trình: 

Trong những năm qua, vào các dịp lễ, Tết, UBND tỉnh đều có thông báo nghỉ lễ 

và treo cờ Tổ quốc. Tất cả Thông báo đều được đăng trên Cổng thông tin điện tử của 

tỉnh, được Đài Phát thanh truyền hình và Đài truyền thanh đưa tin, được đăng trên Báo 

Tây Ninh điện tử và báo giấy. 

Ngoài ra, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch căn cứ các quy định đã tham mưu 

UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo việc treo cờ Tổ quốc gửi các sở, ngành, địa 

phương.  

Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn không ít hộ gia đình chưa nắm được thông tin, 

tiếp thu ý kiến của cử tri, để đảm bảo các quy định vào các ngày lễ lớn, các sự kiện 

chính trị của địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ 

đạo các ngành, các cấp tăng cường thông tin tuyên truyền nhiều lần, nhiều kỳ để người 

dân biết, hưởng ứng, đồng thời nhắc nhở để đảm bảo mọi người, mọi nhà nghiêm túc 

thực hiện. 

Ngày 23/8/2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn số 

1176/SVHTTDL-QLVH về việc treo cờ Tổ quốc dịp Lễ  02/9/2017 đến các huyện, 

thành phố. 

40. Ý kiến kiến nghị: Cử tri là người cao tuổi phản ảnh việc chi chế độ trợ cấp 

bảo trợ xã hội cho người cao tuổi trước đây do công chức lao động thương binh xã hội 

và Hội người cao tuổi xã nhận kinh phí và chi trả kịp thời đến tận nhà người cao tuổi. 

Nhưng từ tháng 3/2017 đến nay, việc chi trả giao cho Bưu điện huyện thực hiện, nhân 

viên Bưu điện hàng tháng chi trả tại UBND xã, những người cao tuổi đi lại khó khăn 

nếu không đến nhận trực tiếp được thì phải làm giấy ủy quyền cho người nhà nhận thay, 

gây bất tiện, phiền hà cho người cao tuổi. Kiến nghị tỉnh xem xét điều chỉnh lại quy 

định. (Cử tri xã Long Thành Bắc – Hòa Thành) 

Giải trình: 

Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính 

sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Thông tư liên tịch số 
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29/2014/TTLT-BLĐTB H-BTC ngày 24/10/2016 của Liên Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 

136/2013/NĐ-CP, quy định: Về địa điểm chi trả chế độ chính sách (Điểm a, Khoản 3, 

Điều 9, Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTB H-BTC): tập trung tại điểm giao 

dịch tại xã, phường, thị trấn hoặc tại nơi ở của người khuyết tật đặc biệt nặng, người 

khuyết tật nặng, người cao tuổi không có người nhận trợ cấp thay. 

Trường hợp người cao tuổi không đến nhận trực tiếp được thì phải làm giấy ủy 

quyền cho người nhà nhận trợ cấp thay là đúng quy định của pháp luật. 

Qua ý kiến cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và  ã hội 

phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức kiểm tra việc thực hiện chi trả trợ cấp xã hội hàng 

tháng ở các địa phương trong tỉnh để đảm bảo công tác này sẽ được thực hiện ngày càng 

tốt hơn, phù hợp với quy định của chính sách và hoàn cảnh gia đình, điều kiện sức khỏe 

của người cao tuổi và đối tượng bảo trợ xã hội. 

Ngày 09/8/2017, Sở Lao động – Thương binh và  ã hội đã phối hợp Bưu điện 

tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác chi trả trợ giúp xã hội qua hệ thống Bưu 

điện trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2017 (Báo cáo số 1968/BC-SLĐTB H 

ngày 01/9/2017) và hai cơ quan đã thống nhất sẽ phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát 

trong thời gian tới để việc thực hiện công tác này ở các địa phương ngày càng tốt hơn, 

thuận lợi hơn cho đối tượng thụ hưởng chính sách bảo trợ xã hội theo đúng chính sách 

quy định. 

41. Ý kiến kiến nghị: Đề nghị ngành chức năng tỉnh sớm giải quyết việc xà lan 

Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công gây sạt lở bờ rạch, sạt lở đất sản 

xuất nông nghiệp gây ảnh hưởng nặng đến sản xuất của nhân dân (cử tri xã An Hòa – 

Trảng Bàng). 

Giải trình:  

Đoạn rạch Trảng Bàng từ Cầu Hàn đến tiếp giáp sông Vàm Cỏ Đông có chiều dài 

khoảng 03km, bên trái là đất khu công nghiệp Thành Thành Công, bên phải là đất của 

nhân dân thuộc 02 xã Gia Bình và An Hòa. Hiện trên đoạn rạch này còn khoảng 80 hộ 

dân cất nhà ở và đất sản xuất nông nghiệp chuyên trồng lúa nước. Vị trí này UBND tỉnh 

không cấp giấy phép khai thác khoáng sản. 

Theo kết quả kiểm tra ngày 04/8/2017 của Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Trảng 

Bàng, vị trí này có sạt lở đúng như phản ánh của cử tri, nguyên nhân chính là trên đoạn 

rạch này có 02 bến bãi tập kết cát, đá của DNTN Lê Thành Công (phía bờ phải) và 

Công ty TNHH Quỳnh Tiến Phát (do KCN Thành Thành Công cho thuê đất, xà lan chở 

cát, đá công suất lớn thường xuyên qua lại). KCN Thành Thành Công đã khắc phục 

xong các vị trí bị sạt lở. 

42. Ý kiến kiến nghị: Khắc phục, gia cố lại hai đầu cầu Bến Sỏi (mối nối giữa 

cầu với đường). Tại hai đầu cầu Bến Sỏi đã được sửa chữa, khắc phục năm 2016, nay 

tiếp tục bị hỏng, vị trí từ cầu xuống đường có khoảng cách, ảnh hưởng đến việc lưu 

thông của phương tiện, nhất là đối với xe tải nặng dễ gây nguy hiểm cho xe lưu thông. 

(Cử tri xã Thành Long – Châu Thành) 
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Giải trình: Tại vị trí đường lên cầu Bến Sỏi (phía xã Trí Bình) bị lún cục bộ, 

không êm thuận cho các phương tiện lưu thông. Sở GTVT đã sửa chữa xong trong 

tháng 8/2017. 

43. Ý kiến kiến nghị:  Đề nghị sửa chữa, nâng cấp tuyến đường 781 từ ngã ba Bờ 

Hồ đi Tân Châu, hiện nay xe lưu thông nhiều, hư hỏng trầm trọng  củ tri xã  uối Đá – 

Dương Minh Châu). 

Giải trình: 

Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.781 từ ngã ba Bờ hồ đến ngã tư Tân Hưng 

đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, dự án dự kiến thực 

hiện đầu tư trong năm 2019. Trong thời gian chờ dự án thực hiện, Sở GTVT đã triển 

khai thi công sửa chữa xong trong tháng 8/2017. 

44. Ý kiến kiến nghị: Cử tri kiến nghị làm hệ thống thoát nước tuyến ĐT 796 

(đoạn giáp ĐT 781 đi Ninh Điền) vì hiện tại không có hệ thống mương thoát nước, vào 

mùa mưa thường xuyên bị ngập nước. (Cử tri xã Thành Long – Châu Thành) 

Giải trình: Sở GTVT đã giao đơn vị tư vấn bổ sung mương dọc vị trí này vào 

công trình sửa chữa vừa đường ĐT 796, đã xong trong tháng 8/2017. 

45. Ý kiến kiến nghị: Tuyến đường 781 thuộc địa bàn xã Thành Long lượng xe 

lưu thông nhiều, đường hẹp, nhiều xe chạy tốc độ cao, có 02 điểm chợ và 04 trường học 

nhưng không có biển báo hiệu trường học, chợ. Đề nghị lắp đặt biển báo hiệu trường 

học, chợ và gờ giảm tốc để xe lưu thông trên đường giảm tốc độ khi đến các khu vực 

này. (Cử tri xã Thành Long – Châu Thành) 

Giải trình: Sở GTVT đã thay thế xong biển báo bị mờ. Đã sơn gờ giảm tốc xong 

trong tháng 8/2017. 

46. Ý kiến kiến nghị: Làm gờ giảm tốc độ khu vực trường Mẫu giáo An Cơ 

(điểm trường tại ấp Sa Nghe) và đầu kênh TN 21 (tại ngã 3 đường Tỉnh lộ 788 giao với 

đường vô tổ 3, ấp Sa Nghe). (Cử tri xã An Cơ – Châu Thành) 

Giải trình: Sở GTVT đã sơn gờ giảm tốc xong trong tháng 8/2017. 

47. Ý kiến kiến nghị:  Đề nghị lắp đèn báo nguy hiểm và làm gờ giảm tốc tại ngã 

ba đường 784 và ĐH14 tại cổng ấp Ninh Hưng II  cử tri xã Ch     – Dương Minh 

Châu). 

Giải trình: Sở GTVT đã sơn gờ giảm tốc xong trong tháng 8/2017. 

48. Ý kiến kiến nghị: Kiến nghị ngành chức năng tổ chức khảo sát và lắp đặt hợp 

lý hệ thống tín hiệu giao thông (đèn đường, biển báo) tại một số vị trí giao cắt với các 

tuyến đường tỉnh (ĐT782, ĐT789, ĐT 787, ...)(cử tri Trảng Bàng). 

Giải trình: 

* Sở GTVT đã kiểm tra các điểm giao cắt các tuyến đường tỉnh (ĐT.782, ĐT.789 

ĐT.787…) 

- ĐT.782 đã bổ sung xong biển báo  trong tháng 8/2017. 

- ĐT.787 đã sơn xong gờ giảm tốc trên tuyến ĐT787.  
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49. Ý kiến kiến nghị: Đường Quốc lộ 22B, khu vực ngã tư Bông Trang (xã 

Thạnh Đức) thường xuyên tập trung mua bán đông người và các phương tiện chạy rất 

nhanh gây mất an toàn giao thông.  

Giải trình: Sở GTVT đã có Văn bản gửi UBND huyện Gò Dầu, Thường trực 

Ban ATGT huyện kiểm tra thực hiện.  

50. Ý kiến kiến nghị: Tuyến đường Quốc lộ 22B, nhiều hộ dân xây dựng, lấn 

chiếm vỉa hè lòng lề đường để ở và mua bán gây cản trở giao thông (tỉnh  lộ 781 từ ngã 

tư Trảng Lớn đến thị trấn Châu Thành), gây khó khăn và nguy hiểm cho người dân khi 

tham gia lưu thông. Đề nghị các ngành chức năng giải tỏa để bảo đảm an toàn giao 

thông. Đồng thời, các đoạn đường này, mương thoát nước 2 bên đường bị bồi lấp không 

thoát nước được, gây ô nhiễm môi trường và nhiều tấm đan đậy đã bị hư hỏng gây nguy 

hiểm cho người đi đường, đề nghị xem xét giải quyết. (cử tri xã Trà Vong, Mỏ Công – 

Tân Biên; xã Thái Bình – Châu Thành)  

Giải trình:  

Đối với đường ĐT.781 từ ngã tư Trảng Lớn đến thị trấn Châu Thành:  

- ĐT 781 Sở GTVT Tây Ninh đã giao Công ty CP xây dựng giao thông Tây Ninh 

thực hiện. 

- Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, buôn bán gây cản trở giao thông, Sở 

GTVT đã có Văn bản gửi UBND huyện Châu Thành, Thường trực Ban ATGT huyện 

kiểm tra thực hiện. 

51. Ý kiến kiến nghị: Đề nghị ngành chức năng xem xét, hỗ trợ huyện Trảng 

Bàng thực hiện dự án đường từ Quốc Lộ 22 vào An Thới, An Hòa vì hiện nay tuyến 

đường này xuống cấp khá nặng và mặt đường quá hẹp (Cử tri xã Gia Bình – huyện 

Trảng Bàng). 

Giải trình:  

- Đường nối QL22 vào ấp An Thới, xã An Hòa là đường Bình Nguyên. Theo quy 

hoạch điều chỉnh giao thông nông thôn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2010 đến năm 2020 

được duyệt tại Quyết định số 2729/QĐ-UBND ngày 27/12/2012 của UBND tỉnh, 

Đường Bình Nguyên (ĐH.108) thuộc hệ thống đường huyện trên địa bàn huyện Trảng 

Bàng và trong giai đoạn đến năm 2020 quy hoạch đạt đường cấp IV đồng bằng. 

- Đường Bình Nguyên có tổng chiều dài 3.100m, điểm đầu giao QL22 tại 

Km42+885 thuộc ấp Bình Nguyên xã Gia Bình, điểm cuối tại rạch Trảng Bàng thuộc ấp 

An Thới xã An Hòa, có kết cấu mặt đường đá dăm láng nhựa rộng 3.5m, lề đất rộng mỗi 

bên 1,0m. Tuyến đường này được đầu tư khá lâu (khoảng năm 2007 từ nguồn vốn WB 

tài trợ) nên hiện nay mặt láng nhựa bị lão hóa, bong tróc nặng, nước xâm thực xuống 

nền đường làm xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi gây khó khăn trong việc đi lại, vận chuyên 

hàng hóa nông sản của người dân trong khu vực.   

- Qua kết quả khảo sát, kiểm tra hiện tuyến như trên: 

+ Trước mắt, đề nghị UBND huyện Trảng Bàng sửa chữa để đảm bảo an toàn 

giao thông, hạn chế tình trạng xuống cấp của tuyến và đáp ứng nguyện vọng của cử tri 

xã Gia Bình. 
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+ Về lâu dài, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Sở Giao thông 

Vận tải, huyện Trảng Bàng rà soát, thẩm định tham mưu cấp thẩm quyền xem xét bổ 

sung dự án vào kế hoạch đầu tư công của tỉnh để làm cơ sở đầu tư dự án theo quy hoạch 

được duyệt. 

52. Ý kiến kiến nghị: Cử tri đề nghị dặm vá, sửa chữa đường 784 đoạn từ cầu 

K13 đến cầu kênh tiêu Bến Đình 

Giải trình: Đường ĐT784 từ Cầu K13 đến cầu Kênh tiêu Bến Đình hiện nay đã 

duy tu, sữa chữa xong đoạn, tuyến này. 

53. Ý kiến kiến nghị: Sớm xử lý hệ thống mương thoát nước dọc đường 782 

(đoạn qua khu vực ấp Phước Đức B và đoạn đầu đường 782 rẽ vào Hương lộ 2 thuộc ấp 

Suối Cao B) vì hiện nay nước không thoát được, nên thường xuyên gây ngập cục bộ 

(Cử tri xã Phước Đông – huyện Gò Dầu). 

Giải trình:  

Qua khảo sát đoạn tuyến đường ĐT782 giao đường Hương lộ 02, tại vị trí  lề 

ĐT782 thấp, không có mương thoát nước, Sở GTVT đã thực hiện xong việc nạo vét 

mương khoảng 300m, thảm nâng mặt đường bằng BTN 5cm. 

54. Ý kiến kiến nghị: Cử tri đề nghị nâng cấp, mở rộng mương thoát nước dọc 

hai bên đường 781 (đoạn từ ngã ba Suối Đá đến xã Phan), vì hiện nay, khi trời mưa lớn 

nước không thoát kịp gây ngập úng cục bộ (Cử tri xã Suối Đá – Dương Minh Châu). 

Giải trình: 

Qua khảo sát cùng đơn vị tuần tra (Công ty CPXD giao thông Tây ninh), hiện nay 

tại khu vực này khi mưa lớn nước chảy tràn qua mặt đường do lượng nước từ Núi đỗ về 

nhiều. Tuy nhiên chỉ xảy ra trong thời gian ngắn khi có mưa lớn, khi mưa tạnh lượng 

nước thoát hết. Hiện nay, nguồn vốn đầu tư nâng cấp có giá trị lớn và nguồn vốn duy tu 

hạp hẹp, nên chưa có kế hoạch thực hiện mương thoát nước này. 

55. Ý kiến kiến nghị: Hiện nay, đường 794 (đoạn trụ điện số 27) đơn vị đã thi 

công xong phần cống hộp, tuy nhiên, khi có mưa lớn lượng nước từ cống hộp đổ ra gây 

sạt lở đất của người dân. Đề nghị ngành chức năng xem xét làm bờ kè tại khu vực này 

để hạn chế tình trạng sạt lở (Cử tri xã Suối Ngô – Tân Châu). 

Giải trình: 

Trước đây bờ kè đá học từ cửa xả miệng cống ra khoảng 100m và một đoạn 

mương bên phải để hạn chế nước đạp, gây sạt lỡ đã được xây dựng xong. Hiện nay, 

phần kè đá học bên trái cũng đã thi công xong. 

56. Ý kiến kiến nghị: Mở dải phân cách trước chợ Phước Đông để người dân 

được thuận tiện cho việc đi lại  

Giải trình: Đã thực hiện xong mở dải phân cách trước chợ Phước Đông. 

57. Ý kiến kiến nghị:  Đề nghị xem xét, lắp đặt biển báo giao thông, gờ giảm tốc, 

kẻ vạch qua đường tại Trường THCS Chà Là và Trường Tiểu học Bình Linh (đường 

784) 

Giải trình: Đã thực hiện xong. 
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58. Ý kiến kiến nghị: Đề nghị ngành chức năng sớm có phác đồ điều trị dịch 

bệnh trên cây trồng (mía, mì, cao su...) và vật nuôi để hạn chế thiệt hại cho người dân 

trong sản xuất nông nghiệp (Cử tri xã Suối Ngô – Tân Châu). 

Giải trình: 

Trong những năm gần đây, tình hình dịch bệnh trên vật nuôi luôn được ngành 

kiểm soát, phòng ngừa hiệu quả, không xảy ra dịch bệnh nguy hiểm gây thiệt hại, các cơ 

sở, vùng an toàn dịch bệnh tiếp tục được triển khai.  

Riêng dịch bệnh trên cây trồng diễn biến phức tạp xuất hiện gây hại cụ thể trên 

cây mía (sâu đục thân loài mới, bệnh trắng lá), cây khoai mì (rệp sáp bột hồng, bệnh lỡ 

cổ rễ gây thối gốc và củ, bệnh khảm lá), cây cao su (bệnh nấm hồng, phấn trắng, vàng 

rụng lá do nấm Corynespora),….  

Thời gian qua, UBND tỉnh đã giao ngành nông nghiệp triển khai đồng bộ các giải 

pháp xử lý các dịch bệnh trên cây trồng từ công tác thông tin tuyên truyền trên các báo, 

đài, tổ chức tập huấn, phát tờ rơi, tổ chức tọa đàm chuyên mục trên đài phát thanh 

truyền hình, đồng thời cử cán bộ kỹ thuật thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, dự báo 

tình hình dịch hại và đề ra các giải pháp xử lý kịp thời dịch bệnh góp phần ngăn chặn 

hiệu quả tình hình dịch bệnh xảy ra. Đặc biệt, ngành đã đăng tải trên cổng thông tin điện 

tử của Sở Nông nghiệp và PTNT phác đồ điều trị dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi (địa 

chỉ: sonongnghiep.tayninh.gov.vn/dự báo dịch bệnh cây trồng vật nuôi). 

59. Ý kiến kiến nghị: Cử tri đề nghị bê tông hóa hai bên bờ và lắp đặt cống thoát 

nước tại suối Cầu Đúc (đoạn từ đường 782 đến cầu Thum The) để hạn chế sạt lở và 

ngăn ngừa tình trạng ô nhiễm môi trường khu vực này (Cử tri xã Phước Thạnh – Gò 

Dầu). 

Giải trình: 

Hệ thống thoát nước Suối Cầu Đúc đã được thông thoáng, sau khi thực hiện bê 

tông hai bên bờ đoạn từ K0 đến đường 782 vào năm 2016; riêng đoạn từ đường 782 đến 

cầu Thum The chưa được thực hiện bê tông; theo phản ánh của cử tri, ngành đã chỉ đạo 

Ban Quản lý Dự án Đầu tư và  ây dựng ngành Nông nghiệp và PTNT khảo sát thực 

trạng; kết quả đoạn này lòng suối rộng, nền đất hai bên bờ kênh ổn định, nước chảy 

thông thoáng, không có hiện tượng sạt lở, hơn nữa do nguồn kinh phí hạn hẹp nên 

không triển khai thực hiện bê tông hóa đoạn từ đường 782 đến cầu Thum The theo kiến 

nghị của cử tri. 

60. Ý kiến kiến nghị: Đề nghị ngành chức năng có kế hoạch nạo vét, khai thông 

rạch Bàu Rong ra cầu Bình Thủy nhằm khắc phục tình trạng ngập úng cho cánh đồng 

của xã Gia Bình để người dân an tâm sản xuất (Cử tri xã Gia Bình – Trảng Bàng). 

Giải trình: 

Dự án nạo vét rạch Bàu Rong ra cầu Bình Thủy thuộc xã Gia Bình, huyện Trảng 

Bàng đã được phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Trảng Bàng rà soát đưa vào kế 

hoạch sửa chữa năm 2018 từ nguồn kinh phí hỗ trợ đất lúa trình UBND huyện Trảng 

Bàng phê duyệt (Báo cáo số 65/BC-PNN ngày 13/7/2017 các tuyến kênh chưa kiên cố 

hóa, kênh tiêu đề nghị nạo vét, đê bao và trạm cấp nước đề nghị thực hiện). 
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61. Ý kiến kiến nghị: Đề nghị ngành chức năng sớm khảo sát, đầu tư thi công đê 

bao tiểu vùng tại Tổ 4, 5, 6, ấp Phước Hội, xã Phước Chỉ để phục vụ cho 200 ha đất sản 

xuất, vì hiện nay, một số hộ không sản xuất được phải bỏ địa phương đi nơi khác sinh 

sống (Cử tri xã Phước Chỉ – Trảng Bàng). 

Giải trình: 

Hiện nay, trên địa bàn tại xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng đã hoàn thành đưa 

vào sử dụng 02 đê bao Tiểu vùng 01, 02 và đang triển khai xây dựng Đê bao ấp Phước 

Hội, xã Phước Chỉ nằm ở khu vực phía Nam rạch Nhà Thờ. Đê bao tiểu vùng tại Tổ 4, 

5, 6, ấp Phước Hội, xã Phước Chỉ mà cử tri kiến nghị là Đê bao tiểu vùng nằm ở phía 

Bắc rạch Nhà Thờ phục vụ khoảng 250 ha đất sản xuất. Do nguồn vốn trung hạn giai 

đoạn 2016-2020 có hạn, việc bố trí sẽ xem xét từng loại công trình theo thứ tự ưu tiên; 

vì vậy, công trình này ngành sẽ xem xét đề xuất đầu tư trong giai đoạn 2021-2025. 

62. Ý kiến kiến nghị: Đề nghị chủ đầu tư khảo sát, sửa chữa cống thoát nước đê 

bao tiểu vùng 1 (thuộc tổ 8, ấp Phước Đông, xã Phước Chỉ) bị sụp, lún không thoát 

được nước từ chợ Bình Thạnh chảy xuống, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời 

sống, sức khỏe của người dân khu vực này. Tại Báo cáo số 207/BC-UBND ngày 

07/7/2017 của UBND tỉnh về việc tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ 

họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, UBND tỉnh có trả lời về nội dung 

này: “giao ngành đề nghị UBND huyện Trảng Bàng chỉ đạo UBND xã Phước Chỉ kiểm 

tra khắc phục….”, nhưng giải pháp này không khả thi (Cử tri xã Phước Chỉ – Trảng 

Bàng). 

Giải trình: 

Đê bao tiểu vùng 1 thuộc dự án Đê bao chống lũ ven sông Vàm Cỏ đã nghiệm 

thu, bàn giao cho UBND xã Phước Chỉ đưa vào sử dụng năm 2013. Ngày 25/7/2017, 

ngành đã có văn bản số 1736/SNN-CCTL đề nghị UBND huyện Trảng Bàng chỉ đạo 

UBND xã Phước Chỉ kiểm tra khắc phục để không ảnh hưởng đến sản xuất của người 

dân (người hưởng lợi trong vùng dự án).  

Hiện nay, UBND huyện Trảng Bàng đã chỉ đạo UBND xã Phước Chỉ khắc phục 

tạm thời bằng cách khai thông hai bên mang cống để tiêu thoát nước; về lâu dài UBND 

huyện đưa vào kế hoạch sửa chữa năm 2018 từ nguồn kinh phí hỗ trợ đất lúa.   

63. Ý kiến kiến nghị: Cử tri kiến nghị ngành chức năng sớm cho ý kiến đối với 

những trường hợp rừng trồng bị lâm tặc chặt phá nhưng chưa vận chuyển đi được thì xử 

lý như thế nào? Đề nghị ngành chức năng xem xét cho phép người trồng rừng được tận 

thu đối với những trường hợp này (Cử tri xã Suối Ngô – Tân Châu). 

Giải trình: 

Ban quản lý rừng phòng hộ Dầu Tiếng và các hộ nhận khoán trồng, chăm sóc, 

bảo vệ rừng trồng phải có trách nhiệm tổ chức quản lý, bảo vệ rừng trồng, không để bị 

phá, khai thác trái phép lâm sản. Khi xảy ra phá rừng, khai thác trái phép lâm sản, thì 

tùy theo mức độ, Ban quản lý rừng và hộ nhận khoán phải chịu trách nhiệm do không 

làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng. 

Đối với lâm sản bị khai thác trái phép, nhưng đối tượng vi phạm không kịp lấy đi, 

thì lâm sản này sẽ được Chủ rừng (Ban quản lý rừng) xử lý theo quy định pháp luật. 
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64. Ý kiến kiến nghị: Để đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan tại các xã nông 

thôn mới, đề nghị ngành chức năng sớm có giải pháp hữu hiệu để xử lý tình trạng rác 

thải sinh hoạt phát sinh ngày càng nhiều tại địa bàn các xã hiện nay (Cử tri xã An Tịnh – 

Trảng Bàng). 

Giải trình: 

Theo Kế hoạch số 1552/KH-UBND ngày 12/6/2017 của UBND tỉnh về việc thu 

gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai 

đoạn 2017 – 2020, trong đó đã nêu rõ giải pháp cụ thể và xác định rõ trách nhiệm của 

chính quyền địa phương cấp huyện, cấp xã, tổ chức, cá nhân và hộ gia đình, đơn vị thu 

gom, vận chuyển trong việc xử lý rác thải, cụ thể như sau: 

a. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, chỉ đạo và giải quyết các yêu cầu về 

chuyên môn của cấp xã trong việc thực hiện kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý rác 

sinh hoạt nông thôn trên địa bàn. 

- Chỉ đạo các phòng, ban liên quan, Ủy ban nhân dân cấp xã thực tốt kế hoạch thu 

gom, phân loại, vận chuyển và xử lý rác sinh hoạt nông thôn trên địa bàn và bố trí, phê 

duyệt kinh phí cho các xã xây dựng nông thôn mới thực hiện kế hoạch. 

- Hàng năm, vào các ngày hưởng ứng kỷ niệm về môi trường, xây dựng Kế hoạch 

chi tiết để huy động lực lượng (tổ chức, cá nhân, hộ gia đình) tham gia vệ sinh, thu gom, xử 

lý triệt để rác thải phát sinh tại các khu vực công cộng, khu lưu giữ rác tạm thời, chợ, 

đường giao thông, khai thông kênh mương, cống thoát nước,... 

- Có cơ chế, chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình tham 

gia thực hiện phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý rác sinh hoạt nông thôn trên địa 

bàn. 

b. Ủy ban nhân dân cấp xã 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách và pháp luật về bảo vệ môi trường nói 

chung và Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý rác sinh hoạt nông thôn trên địa bàn. Vận 

động các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình tham gia thực hiện kế hoạch. 

- Hàng năm, xây dựng kế hoạch, kinh phí thực hiện Kế hoạch trình Ủy ban nhân 

dân cấp huyện phê duyệt và tổ chức thực hiện. 

- Bố trí điểm lưu giữ rác tạm thời đạt quy định, hợp đồng với đơn vị, tổ chức có chức 

năng thu gom, vận chuyển rác đến khu xử lý tập trung theo quy hoạch của tỉnh. 

- Khuyến khích cộng đồng dân cư thành lập tổ chức tự quản về bảo vệ môi 

trường; quy định về tổ chức, hoạt động và tạo điều kiện để tổ tự quản về bảo vệ môi 

trường hoạt động có hiệu quả. 

- Giám sát, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch. Phát hiện, xử lý theo thẩm quyền các 

hành vi vứt rác, đổ rác bừa bãi không đúng nơi quy định, gây ô nhiễm môi trường, ảnh 

hưởng đến cảnh quan và kế hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. 

c. Tổ chức, cá nhân và hộ gia đình có phát sinh rác thải sinh hoạt 

- Giảm thiểu, thu gom, phân loại và chuyển rác thải sinh hoạt đến đúng nơi quy 

định của địa phương; giữ gìn vệ sinh nơi công cộng. 
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- Các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình phải thu gom rác bằng thủ công hàng ngày 

hoặc cách ngày; thu gom, phân loại, lưu giữ rác trong bao bì hoặc thiết bị phù hợp, đảm 

bảo vệ sinh môi trường và vận chuyển đến đúng nơi quy định của địa phương. 

- Nộp đủ và đúng thời hạn phí dịch vụ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt theo quy 

định của pháp luật. Nghiêm cấm việc vứt rác, đổ rác bừa bãi ra đường giao thông nông 

thôn hoặc sông, suối, kênh, rạch, ao hồ,… gây mất vệ sinh và ô nhiễm môi trường. 

- Tham gia hoạt động bảo vệ môi trường công cộng và tại khu dân cư. 

d. Trách nhiệm của đơn vị thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt nông thôn 

- Bảo đảm yêu cầu về nhân lực, phương tiện và thiết bị chuyên dụng để thu gom, 

vận chuyển rác thải sinh hoạt đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và quy trình quản lý theo quy 

định. Không để rơi vãi rác thải, phát tán bụi, mùi hoặc nước rò rỉ gây ảnh hưởng xấu 

đến môi trường trong quá trình thu gom, vận chuyển rác. 

- Thông báo về thời gian, địa điểm, tần suất và tuyến thu gom rác tại các khu dân cư. 

- Thu gom, vận chuyển rác thải đến nơi lưu giữ rác tạm thời của địa phương và 

chuyển đến khu xử lý tập trung theo quy hoạch của tỉnh. 

- Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh 

hoạt theo quy định cho cơ quan chuyên môn về môi trường. 

65. Ý kiến kiến nghị: Cử tri phản ánh việc xả thải (hóa chất tẩy rửa mì) của xe 

tải 50C - 389.03 thuộc lò mì Sầm Hên - Sầm Phát ngụ tại xã An Cơ, huyện Châu Thành 

ra đường (đoạn từ Chợ Dốc – Ngã Ba Vịnh) gây ô nhiễm môi trường. Đề nghị ngành 

chức năng kiểm tra, xử lý (Cử tri thị trấn Tân Biên – Tân Biên). 

Giải trình: 

Vụ việc xe tải 50C - 389.03 xả nước thải theo phản ánh của cử tri xảy ra nhanh ở 

một thời điểm nhất định; người dân đã phát hiện hành vi vi phạm nhưng cơ quan chức 

năng chưa lập được hồ sơ xác định mức độ vi phạm nên chưa đủ cơ sở để xử phạt vi 

phạm hành chính theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Tuy nhiên, qua trao 

đổi với Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh thì vụ việc 

này đã được Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh theo 

dõi, bắt quả tang việc xả nước thải của các xe tải trong tuyến đường nêu trên và lập hồ 

sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ xe tải với số tiền trên 40 triệu đồng. UBND 

tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan thường 

xuyên kiểm tra, giám sát về hành vi nêu trên. Hiện nay, vẫn chưa phát hiện thêm trường 

hợp tương tự. 

Trường hợp, người dân tiếp tục phát hiện các vi phạm tương tự, phải thông báo về 

UBND cấp xã theo tinh thần chỉ đạo của Công văn số 2071/UBND-KTN ngày 

26/7/2016 của UBND tỉnh để kiểm tra xác minh vụ việc, xác định hành vi, đối tượng vi 

phạm, mức độ vi phạm, lập hồ sơ xử lý đúng theo thẩm quyền tại Khoản 1, Điều 48, 

Nghị định số 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo UBND huyện 

để giải quyết.  

66. Ý kiến kiến nghị: Cử tri nhiều lần phản ánh tình trạng xả nước thải ra suối của 

lò mì Trường Hưng, ngành chức năng đã kiểm tra, xử lý và báo cáo: “hệ thống xử lý nước 
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thải đạt cột A, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường và được cấp giấy phép xả thải 

vào nguồn nước và đã ngưng hoạt động từ tháng 3/2017 đến nay", nhưng hiện nay nước 

suối quanh khu vực lò mì vẫn còn mùi hôi. Đề nghị ngành chức năng tăng cường công tác 

kiểm tra đột xuất đối với lò mì này để có giải pháp xử lý hiệu quả hơn (Cử tri xã Thạnh 

Bình – Tân Biên). 

Giải trình: 

Nhà máy chế biến tinh bột mì (Nhà máy) của Công ty TNHH Trường Hưng 

(Công ty) đã ngưng hoạt động sản xuất từ ngày 01/4/2017 để sửa chữa, bảo trì dây 

chuyền sản xuất. Ngày 30/8/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với 

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tân Châu kiểm tra đột xuất tại Nhà máy của 

Công ty. Kết quả: Nhà máy vẫn đang tạm ngưng hoạt động sản xuất, không có nước thải 

xả ra suối Ky. Theo kết quả quan trắc tháng 6,7,8 năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường thì nguồn nước khu vực cầu Cần Đăng (hạ nguồn suối Ky) đạt cột B1 Quy chuẩn 

QCVN 08-MT:2015/BTNMT quy định chất lượng nước dùng cho mục đích tưới tiêu, 

thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác.  

Nhà máy đã tạm ngưng hoạt động từ ngày 01/4/2017 đến ngày 10/10/2017, từ 

ngày 11/10/2017 Nhà máy đang hoạt động thử máy, do đó nước thải phát sinh đang lưu 

chứa trong hệ thống xử lý nước thải (công suất 2.800 m
3
/ngày.đêm) chưa xả thải ra môi 

trường. Qua liên hệ với phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tân Biên và UBND xã 

Thạnh Đông cho biết nhà máy vẫn chưa xả thải ra môi trường.  

67. Ý kiến kiến nghị: Doanh nghiệp khai thác đất ở ấp Bình Long đã bị xử lý vi 

phạm về khai thác đất vượt độ sâu. Tuy nhiên, hiện nay chưa làm rõ việc vi phạm lưu 

không kênh TN17, chưa thực hiện khắc phục lấp lại phần đất vượt quá độ sâu theo quy 

định, việc khai thác quá sâu ảnh hưởng đến việc tích nước ao nuôi cá các hộ dân xung 

quanh. Đề nghị ngành chức năng có giải pháp xử lý (Cử tri xã Thái Bình – Châu 

Thành). 

Giải trình: 

* Về vi phạm lưu không kênh TN17:  

Ngày 12/9/2017, UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với 

UBND huyện Châu Thành, UBND xã Thái Bình, Công ty TNHH MTV khai thác thủy 

lợi Tây Ninh tổ chức kiểm tra, xác định phạm vi bảo vệ công trình kênh TN17 tại vị trí 

Doanh nghiệp khai thác đất ở ấp Long Bình, xã Thái Bình, huyện Châu Thành theo ý 

kiến của cử tri, kết quả như sau: 

Doanh nghiệp khai thác đất là Công ty TNHH MTV Quốc Anh, khu vực đất đã 

khai thác là hai ao tại vị trí K14+340 đến K14+525 (180m) bên bờ tả kênh TN17, tại 

thời điểm kiểm tra có hàng rào bảo vệ bằng cột bê tông, dây kẽm gai. Theo quy định tại 

điểm a, khoản 2, Điều 4 Quyết định số 49/2013/QĐ-UBND ngày 07/11/2013 của 

UBND tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi 

trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, theo đó: “…2. Đối với kênh nổi: a) Kênh nổi có lưu lượng 

lớn hơn 10m
3
/s; phạm vi vùng phụ cận tính từ chân mái ngoài của kênh trở ra là 05m”. 

Kênh TN17 là kênh nổi có lưu lượng
 
là 12,45m

3
/s lớn hơn 10m

3
/s, do đó phạm vi 

vùng phụ cận tính từ chân mái ngoài của kênh trở ra là 05m. Qua kết quả đo đạc thực tế 

tại hiện trường, khoảng cách từ chân mái ngoài kênh TN17 đến ao tại các vị trí 
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K14+340 là 8,4m, K14+400 là 7,9m, K14+525 là 16,6m. Như vậy, Doanh nghiệp khai 

thác đất không vi phạm phạm vi bảo vệ công trình kênh TN17. 

* Về khắc phục phần đất vượt quá độ sâu theo quy định:  

Ngày 29/10/2015, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2465/QĐ-UBND xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, trong đó:  

- Hình thức xử phạt chính: 120.000.000 đồng 

- Hình thức phạt bổ sung: Do công ty đã bán toàn bộ khối lượng đất khai thác 

vượt ra ngoài phạm vi hoặc độ cao của khu vực được phép khai thác, do đó buộc Công 

ty phải nộp bằng tiền quy đổi theo giá khoáng sản tại Quyết định số 14/2011/QĐ-

UBND ngày 09/5/2011 của UBND tỉnh Tây Ninh là 40.000đồng/m
3
: 15.013,63 m3 x 

40.000 đồng = 600.545.200 đồng (Sáu trăm triệu năm trăm bốn mươi lăm ngàn hai trăm 

đồng). Theo điểm m, khoản 3, điều 2, Nghị định số 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 

của Chính phủ quy định biện pháp khắc phục hậu quả: “ uộc nộp lại toàn bộ khối 

lượng khoáng sản hoặc giá trị bằng tiền có được do việc khai thác ngoài diện tích khu 

vực khai thác; do khai thác vượt quá công suất được phép khai thác gây ra”. Trường 

hợp của Công ty TNHH MTV Quốc Anh được UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính 

trong đó hình thức phạt bổ sung là nộp bằng tiền nên không phải hoàn thổ. 

* Việc khai thác quá sâu ảnh hưởng đến việc tích nước ao nuôi cá các hộ dân 

xung quanh. Ngày 31/8/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với phòng Tài 

nguyên và Môi trường huyện Châu Thành, UBND xã Thái Bình và Trưởng ấp Bình 

Long tiến hành kiểm tra khảo sát, xác minh vị trí cử tri xã Thái Bình, huyện Châu 

Thành phản ánh, nội dung như sau: 

- Vị trí cử tri phản ánh thuộc ấp Bình Long, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, 

tỉnh Tây Ninh đã được UBND tỉnh cấp phép khai thác khoáng sản đất san lấp đến nay 

đã hết hạn. Tại thời điểm kiểm tra, vị trí này không có hoạt động khai thác, có tứ cận 

như sau: 

+ Đông: Giáp đất thuộc trại thực nghiệm sinh học (trại heo cũ) và đất ao cũ của 

Công ty TNHH MTV Quốc Anh. 

+ Tây: Giáp kênh TN17. 

+ Nam: Giáp đất trống của dân. 

+ Bắc: Giáp đất trồng cây hằng năm của dân. 

Xung quanh khu vực hầm đã khai thác được rào chắn bằng hàng rào kẽm gai trụ 

bê tông, tứ cận không tiếp giáp ao nuôi trồng thuỷ sản của dân. Tuy nhiên, tại khu vực 

phía Đông Bắc hầm đất (cách hầm khoảng 150 m) có 01 ao nuôi cá thuộc đất của hộ 

ông Trịnh Khắc Trung, diện tích ao khoảng 1000m
2
, tại thời điểm kiểm tra ghi nhận 

mực nước trong ao cách mặt đất tự nhiên khoảng 0,3-0,4m, ao tù không có nguồn nước 

ra và nguồn nước dẫn vào. Do đó, ảnh hưởng đến việc tích nước ao nuôi cá các hộ dân 

xung quanh là không đúng theo phản ánh. 

68. Ý kiến kiến nghị: Đề nghị ngành chức năng kiểm tra chấn chỉnh hoạt động 

của mỏ đá Lộc Trung xay đá quá giờ quy định (trưa, tối) gây tiếng ồn, bụi và đá văng 

vào khu vực nhà dân làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Vấn đề này cử tri đã 
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kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được khắc phục gây bức xúc trong nhân dân (Cử tri xã 

Lộc Ninh – Dương Minh Châu). 

Giải trình: 

Ngày 21/06/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì phối hợp với Sở Công 

Thương, Sở Xây dựng, UBND huyện Dương Minh Châu, Phòng Tài nguyên và Môi 

trường huyện Dương Minh Châu, UBND xã Lộc Ninh tiến hành giám sát đo các chỉ 

tiêu: Độ ồn và độ rung của các thiết bị khai thác, chế biến tại mỏ đá xây dựng Lộc 

Trung thuộc ấp Lộc Trung, xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh của 

Công ty Cổ phần Khoáng sản FICO Tây Ninh và xác định khoảng cách an toàn khi nổ 

mìn, từ ranh giới mỏ đến hộ nhà ông Trần Văn Long và ông Phan Văn Hai, ngụ tại ấp 

Lộc Trung, xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. 

Kết quả đo đạc, phân tích không khí, chấn động của Trung tâm Quan trắc Môi 

trường ghi nhận các chỉ tiêu: Độ ồn, độ rung và chấn động do nổ mìn. Cụ thể như sau: 

- Tại hộ nhà ông Phan Văn Hai ngụ tại ấp Lộc Trung, xã Lộc Ninh, huyện Dương 

Minh Châu, tỉnh Tây Ninh:  

+ Độ ồn 64,2/70bB (nguồn phát sinh do máy nghiền) nằm trong giới hạn cho 

phép theo QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;  

+ Độ rung 39,3/70dB (nguồn phát sinh do máy nghiền) nằm trong giới hạn cho 

phép theo QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung;  

+ Vận tốc dao động cực trị 2,88/25,4mm/s (chấn động nổ mìn) nằm trong giới 

hạn cho phép theo QCVN 02:2008/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong 

bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp. 

- Tại hộ nhà ông Trần Văn Long, ngụ tại ấp Lộc Trung, xã Lộc Ninh, huyện 

Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh:  

+ Độ ồn 51,9/70bB (nguồn phát sinh do máy nghiền) nằm trong giới hạn cho 

phép theo QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;  

+ Độ rung 31,8/70dB (nguồn phát sinh do máy nghiền) nằm trong giới hạn cho 

phép theo QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung;  

+ Vận tốc dao động cực trị 4,62/25,4mm/s (chấn động nổ mìn) nằm trong giới 

hạn cho phép theo QCVN 02:2008/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong 

bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp. 

Khoảng cách từ hộ nhà ông Trần Văn Long và ông Phan Văn Hai đến vị trí bãi 

mìn ngày 11/5/2017 đều năm ngoài phạm vi 300m (QCVN 02:2008/BCT khoảng cách 

an toàn 200m đối với công trình và 300m đối với người). 

Do đó, theo kết quả đo đạc, các chỉ tiêu: Độ ồn, độ rung, chấn động do nổ mìn và 

khoảng cách an toàn khi nổ mìn tại mỏ đá xây dựng Lộc Trung thuộc ấp Lộc Trung, xã 

Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh, đều nằm trong giới hạn cho phép 

theo Quy chuẩn Việt Nam. 

Vấn đề này đã được UBND huyện Dương Minh Châu chủ trì giải quyết cùng với 

Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Thanh tra tỉnh… đã 

tham gia xử lý nhiều lần (lần gần nhất là ngày 06/10/2017). Hiện nay, UBND tỉnh đã 
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giao Sở Công Thương hướng dẫn về Quy trình nổ mìn cho UBND huyện Dương Minh 

Châu để huyện giám sát và yêu cầu Công ty thực hiện đúng quy trình (Công văn số 

1698/SCT-KTATMT ngày 25/8/2017); đồng thời mời các hộ dân liên quan thông báo 

kết quả đo đạc các chỉ tiêu và thường xuyên tuyên truyền pháp luật về khoáng sản và 

các văn bản liên quan cho người dân được biết. 

69. Ý kiến kiến nghị: Đề nghị ngành chức năng sớm cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất cho Họ đạo Cao đài An Thới (thửa đất ở Điện thờ Phật Mẫu do trước đây 

có chủ trương thu hồi phục vụ quy hoạch phát triển Khu công nghiệp, nhưng về sau 

không thực hiện thu hồi; hồ sơ đề nghị cấp Giấy CNQSDĐ hiện đã gửi về Sở Tài 

nguyên và Môi trường) (Cử tri xã An Hòa – Trảng Bàng). 

Giải trình: 

Ngày 23/02/2010, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 360/QĐ-UBND về việc 

thu hồi 836,8 m
2
 đất tại ấp An Thới, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, 

thuộc quyền sử dụng của Điện thờ Phật mẫu ấp An Thới. 

Ngày 27/02/2012, UBND huyện Trảng Bàng có Công văn số 168/UBND về việc 

giữ lại phần đất Điện thờ Phật mẫu ấp An Thới, xã An Hòa, thuộc dự án Khu Công 

nghiệp và Dịch vụ Bourbon An Hòa (nay là Công ty CP Khu công nghiệp Thành Thành 

Công). 

Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh thu hồi Quyết định số 360/QĐ-UBND ngày 

23/02/2010, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Họ đạo Cao đài An Thới cung cấp hồ 

sơ có liên quan cho Sở Tài nguyên và Môi trường làm cơ sở tham mưu UBND tỉnh xem 

xét, quyết định thu hồi Quyết định số 360/QĐ-UBND ngày 23/02/2010 và quyết định 

giao đất, cấp Giấy CNQSDĐ cho Họ đạo Cao đài An Thới theo đúng quy định.  

Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 5968/STNMT-CCQLĐĐ ngày 

24 tháng 10 năm 2017 gửi Họ đạo Cao đài An Thới yêu cầu cung cấp hồ sơ có liên quan 

cho Sở Tài nguyên và Môi trường làm cơ sở tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết. 

70. Ý kiến kiến nghị: Đề nghị ngành chức năng xem xét thu hồi một số diện tích 

đất cặp hai bên đường của Công ty cao su Tân Biên từ Tổ 9 đến Tổ 18, ấp 2, xã Suối 

Ngô giao cho UBND xã để làm quỹ đất công bố trí làm đất ở cho dân (Cử tri xã Suối 

Ngô – Tân Châu). 

Giải trình: 

- Công ty cao su Tân Biên (nay đổi tên là Công ty TNHH MTV cao su Tân Biên) 

được UBND tỉnh cho thuê 6.800,14 ha đất tại huyện Tân Biên và Tân Châu, tỉnh Tây 

Ninh theo Quyết định 2209/QĐ-UBND ngày 20/10/2009 và Quyết định số 2376/QĐ-

UBND ngày 17/10/2014 của UBND tỉnh. 

- Thực hiện Quyết định 375/QĐ-UBND ngày 21/02/2014 của UBND tỉnh về việc 

phê duyệt Đề án di dời dân ra khỏi đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, UBND 

tỉnh ban hành Quyết định số 1655/QĐ-UBND ngày 20/7/2015 về việc thu hồi 4,89 ha 

đất tại xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh để giao cho UBND huyện Tân Châu 

bố trí di dời dân ra khỏi đất lâm nghiệp. 

 - Theo đề nghị của cử tri huyện Tân Châu, căn cứ Điều 63 Luật Đất đai năm 

2013 quy định:  
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"Điều 63. Căn cứ thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển 

kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng 

Việc thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi 

ích quốc gia, công cộng phải dựa trên các căn cứ sau đây: 

1. Dự án thuộc các trường hợp thu hồi đất quy định tại Điều 61 và Điều 62 của 

Luật này; 

2. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền phê duyệt; 

3. Tiến độ sử dụng đất thực hiện dự án". 

Đối chiếu Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 kỳ đầu 

(2011-2015) của huyện Tân Châu đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 

2196/QĐ-UBND ngày 01/11/2013; Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, 

kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Tây Ninh đang trình Bộ Tài 

nguyên và Môi trường thẩm định để trình Chính phủ phê duyệt; Kế hoạch sử dụng đất 

năm 2017 của huyện Tân Châu đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 

379/QĐ-UBND ngày 20/02/2017 thì khu đất cặp hai bên đường 794 của Công ty TNHH 

MTV cao su Tân Biên, UBND huyện Tân Châu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là đất 

trồng cây lâu năm. 

Căn cứ quy định nêu trên thì việc đề nghị của cử tri huyện Tân Châu chưa đủ cơ 

sở để UBND tỉnh xem xét, quyết định thu hồi đất, giao đất cho UBND huyện Tân Châu 

bố trí khu dân cư.  

Ngày 24 tháng 10 năm 2017 Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 

5967/STNMT-CCQLĐĐ gửi UBND huyện Tân Châu tiếp thu ý kiến góp ý của cử tri, đồng 

thời  rà soát nhu cầu đất ở trên địa bàn xã Suối Ngô, đối chiếu Quy hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội; Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện Tân Châu được phê duyệt tham mưu, đề 

xuất UBND tỉnh theo thẩm quyền. 

71. Ý kiến kiến nghị: Hiện nay, việc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) của 

nhân dân còn nhiều bất cập, cụ thể trường hợp người có thẻ BHYT khám chữa bệnh tại 

Trung tâm Y tế huyện, sau đó được giới thiệu chuyển tuyến đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

(điều trị ngoại trú), trong quá trình điều trị có phát sinh bệnh khác thì Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh không điều trị (với lý do Trung tâm Y tế huyện không giới thiệu) mà hướng 

dẫn về Trung tâm Y tế huyện, trong khi đó Trung tâm Y tế huyện lại trả lời thẻ BHYT 

đã chuyển về tỉnh nên không điều trị nữa. Do đó, bệnh nhân không biết điều trị ở đâu. 

Đề nghị ngành chức năng có hướng dẫn cụ thể về vấn đề này để tạo thuận lợi cho người 

dân khi tham gia khám chữa bệnh BHYT (Cử tri xã Trường Đông – Hòa Thành). 

Giải trình: 

Hiện nay, khám chữa bệnh cho người có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) đã thông 

tuyến huyện trên toàn quốc. Tại khu khám của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh tiếp 

nhận các trường hợp chuyển tuyến từ các Trung tâm y tế huyện, thành phố, cũng như từ 

hai bệnh viện tư nhân trên địa bàn tỉnh chuyển về. Qua tiếp nhận và thăm khám, căn cứ 

vào chẩn đoán từ giấy chuyển tuyến của tuyến huyện, các bác sĩ tại bệnh viện Đa khoa 

tỉnh sẽ giải quyết tình trạng bệnh hiện có hoặc sẽ bổ sung thêm chẩn đoán bên cạnh 

chẩn đoán nếu có phát sinh bệnh khác và tiếp tục điều trị nhằm giúp điều trị người bệnh 
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được điều trị toàn diện. Bên cạnh đó, phòng Kế hoạch tổng hợp của Bệnh viện đa khoa 

còn chủ động liên hệ với tuyến huyện qua điện thoại để bổ sung thông tin chuyển tuyến 

nếu chưa đầy đủ để giải quyết sớm nhất nhu cầu của người bệnh.  

UBND tỉnh đã giao Sở Y tế tăng cường chỉ đạo bệnh viện đa khoa tỉnh và TTYT 

các huyện, thành phố tiếp nhận bệnh nhân và điều trị đúng quy định. 

Ngày 04/10/2017 Sở Y tế đã có công văn số 708/SYT-NVY chỉ đạo tất cả các cơ 

sở khám chữa bệnh, đồng thời tại cuộc họp với lãnh đạo các đơn vị tại Sở Y tế ngày 

06/10/2017, lãnh đạo Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện tiếp nhận bệnh nhân 

và điều trị đúng quy định. 

72. Ý kiến kiến nghị: Cử tri phản ánh chất lượng khám chữa bệnh và thái độ 

phục vụ của đội ngũ Y, Bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh chưa tốt (cụ thể, Phòng 

khám số 21 Khoa nội Thần kinh), chỉ khám qua lời khai của bệnh nhân và kê đơn thuốc, 

bệnh nhân sau khi khám bệnh về uống thuốc theo toa của Bác sĩ nhưng bệnh càng nặng 

thêm. Trong quá trình khám bệnh các Y, Bác sỹ không đeo bảng tên nên cử tri không 

kiến nghị được chính xác tên Bác sỹ (Cử tri xã Tân Hưng – Tân Châu). 

Giải trình: 

Tại bệnh viện Đa khoa tỉnh: Phòng khám số 20: khám Tâm thần - Thần Kinh; 

phòng khám số 21: Khám sức khỏe - Tiền phẫu. Qua phản ánh của cử tri, UBND tỉnh đã 

giao Sở Y tế chỉ đạo bệnh viện đa khoa kịp thời nhắc nhở nhân viên khoa khám nói 

riêng cũng như toàn thể bệnh viện nói chung về nâng cao chất lượng phục vụ cũng như 

tinh thần, thái độ phục vụ trong công tác khám, chữa bệnh, đặc biệt chấn chỉnh các nhân 

viên đang làm việc phải mặc trang phục, đeo bảng tên đúng qui định.  

Ngày 04/10/2017 Sở Y tế đã có công văn số 708/SYT-NVY chỉ đạo tất cả các cơ 

sở khám chữa bệnh, đồng thời tại cuộc họp với lãnh đạo các đơn vị tại Sở Y tế ngày 

06/10/2017, lãnh đạo Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tiếp tục nâng cao tinh thần thái 

độ phục vụ của nhân viên y tế theo các hướng dẫn Bộ Y tế đã ban hành, tiếp tục triển 

khai tập huấn về kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho cán bộ y tế, duy trì thường xuyên đường 

dây nóng, hòm thư góp ý theo đúng quy định; định kỳ trực tiếp lấy phiếu đánh giá về 

mức độ hài lòng của người bệnh, lắp đặt camera theo dõi, giám sát tinh thần, thái độ 

phục vụ của nhân viên y tế để chấn chỉnh kịp thời. Thường xuyên nhắc nhở nhân viên y 

tế khi đang làm việc phải mặc trang phục, đeo bảng tên đúng qui định. 

73. Ý kiến kiến nghị: Thủ tục đăng ký khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh còn chậm (khâu nộp sổ khám bệnh, khu vực đăng ký khám bệnh nhỏ, hẹp nhưng 

lượng người đăng ký đông, không đủ chỗ ngồi, nên người dân phải ngồi ở xa chờ đọc 

tên không nghe), đề nghị ngành chức năng quan tâm đến việc tinh gọn thủ tục để tiết 

kiệm thời gian cho bệnh nhân. Đồng thời, cử tri cũng phản ánh tại Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh, các bảng hiệu, khẩu hiệu để nhắc nhở bệnh nhân quá nhiều gây mất mỹ quan, cần 

có biện pháp chấn chỉnh (Cử tri phường Ninh Thạnh – TP Tây Ninh). 

Giải trình: 

Trong năm 2017 và những năm tới, bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh tiếp tục 

thực hiện chương trình "Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám, chữa 

bệnh, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh có đóng bảo hiểm y tế", cải tiến quy trình 

khám, chữa bệnh theo hướng đơn giản, thuận tiện cho người bệnh như:  
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Khoa khám bệnh: từ khu vực đón tiếp bệnh nhân đến chỗ khám lâm sàng, cận 

lâm sàng đều được sắp xếp theo dây chuyền liên hoàn, có bảng chỉ dẫn rõ ràng, quy 

trình khám bệnh, bảng giá viện phí, đối tượng ưu tiên và số điện thoại đường dây nóng. 

- Tổ chức bộ phận tiếp đón, thông tin, hướng dẫn người bệnh các thủ tục đến 

khám, nhập viện hoặc phải chuyển tuyến sau khi khám bệnh. 

- Áp dụng quy trình phát số thứ tự khám, phòng khám, thông báo số trên bảng 

điện tử tại các phòng khám, phát qua loa  … tránh cảnh chen chút, mất trật tự. 

- Tại khu chờ khám: Bệnh viện trang bị thêm ghế ngồi, quạt máy, nước uống 

nóng, lạnh tiệt trùng … giúp bệnh nhân thoải mái hơn khi chờ khám. 

- Bệnh viện tiếp tục cải tiến quy trình tiếp nhận, khám bệnh, xét nghiệm, thu phí, 

cấp thuốc theo hướng ngày càng tinh gọn, thuận lợi, khoa học. 

-  Định kỳ trực tiếp lấy phiếu đánh giá về mức độ hài lòng của người bệnh tại cơ 

sở khám, chữa bệnh. Qua kết quả đánh giá, phản ánh của người bệnh, Ban Giám đốc có 

cơ sở kịp thời chấn chỉnh, xử lý các trường hợp được phản ánh. 

- Tổ chức nhiều hình thức truyền thông, tuyên truyền, hướng dẫn các nội dung 

quy định về nội quy của bệnh viện, quy trình khám bệnh, chữa bệnh, nhằm làm cho 

người bệnh, thân nhân người bệnh hiểu và hợp tác, tuân thủ tốt các quy định của bệnh 

viện.  

-  Lắp đặt camera ở các khu vực tập trung đông bệnh nhân như khu đón tiếp, bàn 

khám, thu viện phí, để theo dõi hoạt động, giám sát tinh thần, thái độ phục vụ của nhân 

viên y tế. 

- Thời gian tới bệnh viện tiếp tục sửa chữa khoa khám bệnh, tăng bàn tiếp nhận, 

tăng bàn thu viện phí cũng như cửa phát thuốc nhằm giảm thời gian chờ đợi của bệnh 

nhân, tại khoa cận lâm sàng: Hẹn rõ thời gian trả kết quả xét nghiệm và kết quả chẩn 

đoán hình ảnh.  

Bệnh viện đang xây dựng các quy trình chuyên môn, các hướng dẫn, quy định, 

nội quy, sơ đồ, biển báo dễ thấy, dễ đọc, dễ hiểu. Có màn hình Led công khai giá dịch 

vụ khám bệnh… 

UBND tỉnh đã giao Sở Y tế tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri và tiếp tục chỉ 

đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh tiếp tục chấn chỉnh, cải tạo tại khoa khám bệnh đặc biệt là 

khâu thủ tục đăng ký khám chữa bệnh. 

Ngày 04/10/2017 Sở Y tế đã có công văn số 708/SYT-NVY chỉ đạo tất cả các cơ 

sở khám chữa bệnh, đồng thời tại cuộc họp với lãnh đạo các đơn vị tại Sở Y tế ngày 

06/10/2017, lãnh đạo Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tiếp tục chấn chỉnh, cải tạo tại 

khoa khám bệnh đặc biệt là khâu thủ tục đăng ký khám chữa bệnh. Việc treo các bảng 

hiệu, khẩu hiệu, biển báo cần có sự bố trí, sắp xếp hợp lý, khoa học giúp người bệnh dễ 

đọc, dễ theo dõi và thực hiện theo quy định. 

74. Ý kiến kiến nghị: Các công trình văn hóa thể thao của tỉnh đầu tư tốn kém 

nhiều kinh phí, nhưng việc quản lý, sử dụng chưa tốt, nhanh xuống cấp. Đề nghị ngành 

chức năng quan tâm hơn trong công tác quản lý để bảo đảm sử dụng công trình được 

hiệu quả hơn (Cử tri Phường 3 – TP Tây Ninh). 

Giải trình: 
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Hầu hết các công trình văn hóa, thể thao của tỉnh gắn liền với sự đầu tư và phát 

triển hệ thống thiết chế văn hóa. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có khoảng 224 thiết chế văn 

hóa, thể thao công lập, được xây dựng và đi vào hoạt động, quản lý theo từng cấp (Thiết 

chế Văn hóa Thể thao cấp tỉnh: 07; cấp huyện: 14 (9 Trung tâm VHTT và 05 thư viện 

cấp huyện); cấp xã: 81 Trung tâm văn hóa, thể thao và học tập cộng đồng với ... sân 

bóng đá; ấp có 122 nhà văn hóa ấp). 

Riêng đối với các công trình văn hóa, thể thao, du lịch do Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch quản lý, sử dụng như: Thư viện tỉnh; Bảo tàng tỉnh; Trung tâm văn hóa tỉnh; 

Trung tâm thi đấu thể thao tỉnh,... đã được Ủy ban nhân dân tỉnh đầu tư xây dựng từ rất 

lâu khoảng gần 20 năm, có công trình trên 20 năm. Thời gian qua Ủy ban nhân dân tỉnh 

bố trí ngân sách sửa chữa nâng cấp một số công trình như: Trung tâm văn hóa tỉnh; 

Trung tâm thi đấu thể thao tỉnh; Sân vận động tỉnh. Đồng thời, Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch cũng đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng quy chế bảo quản, sử dụng có 

hiệu quả các công trình được giao quản lý. 

Hệ thống cơ sở vật chất văn hóa, thể thao cấp huyện do UBND cấp huyện quản 

lý, hầu hết xây dựng đã lâu và đang được khai thác sử dụng, phục vụ tốt các nhiệm vụ 

tuyên truyền chính trị ở địa phương, là nơi sinh hoạt vui chơi, giải trí, học tập của nhân 

dân trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao và học tập cộng đồng (phụ lục số 1).  

Thiết chế văn hóa, thể thao cấp xã, đa phần được xây dựng từ vốn chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (22/81 trung tâm) và từ năm 2012 – 2015 

được nâng cấp sửa chữa từ vốn chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa. 

- Thời gian qua, Tỉnh ủy và UBND tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo việc sử dụng, khai 

thác hiệu quả cơ sở vật chất VHTT đã được đầu tư cụ thể: Tỉnh ủy ban hành Công văn 

số 633-CT/TU ngày 23/7/2014 về việc nâng cao chất lượng Trung tâm Văn hóa, Thể 

thao và Học tập cộng đồng ở các xã, phường, thị trấn. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: 

Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND ngày 22/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Quyết 

định ban hành quy chế tổ chức, hoạt động Trung tâm Văn hóa, Thể thao và học tập cộng 

đồng xã, phường, thị trấn; Quyết định 08/2014/QĐ-UBND ngày 02/4/2014 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Quyết định ban hành quy chế tổ chức, hoạt động Nhà văn hóa ấp; Quyết 

định số 483/QĐ-UBND ngày 09/3/2010 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ mức phụ cấp 

kiêm nhiệm cho lãnh đạo Trung tâm Văn hoá, Thể thao, học tập cộng đồng xã, phường, 

thị trấn; Quyết định 19/2013/QĐ-UBND ngày 24/4/2013 của UBND tỉnh Quyết định 

quy định mức thù lao công tác viên văn hóa, thể dục thể thao; Kế hoạch thực hiện 

Chương trình hành động số 41-CTr/TU ngày 18 tháng 8 năm 2014 của Tỉnh ủy. Ngoài 

ra hàng năm, ban hành Kế hoạch thực hiện nâng cao chất lượng thiết chế văn hóa từ tỉnh 

đến cơ sở. 

- Sở VHTTTDL phối hợp Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường tổ 

chức các hoạt động, kiểm tra, khảo sát, hỗ trợ kinh phí từ nguồn chương trình mục tiêu 

quốc gia về văn hóa để chống xuống cấp các cơ sở vật chất (từ năm 2016, nguồn vốn từ 

chương trình mục tiêu về văn hóa không còn thực hiện). 

- Sở VHTTDL tổ chức các đợt kiểm tra, khảo sát đánh giá công tác quản lý, sử 

dụng cơ sở vật chất văn hóa, thể thao và đưa nội dung quản lý cơ sở vật chất văn hóa, 

thể thao vào thang điểm thi đua đánh giá, xếp loại hàng năm. 

- Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực tổ chức các hoạt động. 
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- Để sử dụng, khai thác có hiệu quả các công trình văn hóa thể thao của tỉnh trong 

thời gian tới: 

+ Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết việc Thực hiện Quyết định số 

47/2012/QĐ-UBND ngày 22/10/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và 

hoạt động Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn; 

Quyết định số 2639/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 

Phát triển văn hóa giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020; qua đó đánh giá 

công tác quản lý, kết quả hoạt động, thấy rõ những mặt được và chưa được; đồng thời 

xác định rõ nhiệm vụ quản lý các công trình văn hóa, thể thao ở từng cấp quản lý. 

+ Khảo sát, tổng hợp các công trình văn hóa đang hoạt động đạt hiệu quả; các cơ 

sở vật chất xuống cấp; làm rõ vai trò trách nhiệm tập thể, cá nhân. 

+ Bố trí ngân sách di tu, bảo dưỡng các công trình văn hóa, thể thao. 

+ Tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng hoạt động; gắn công tác quản lý và sử 

dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, công tác thi đua hàng năm. 

+ Mời gọi tổ chức, cá nhân có năng lực xã hội hóa khai thác cơ sở vật chất các 

công trình văn hóa, thể thao từ tỉnh đến cơ sở. 

75. Ý kiến kiến nghị: Hiện nay, một số cơ sở kinh doanh gắn biển quảng cáo 

ngoài trời, làm che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông, ảnh hưởng đến mỹ 

quan đô thị. Đề nghị ngành chức năng trong việc cấp phép quảng cáo, cần quan tâm 

kiểm tra việc gắn biển quảng cáo của các cơ sở kinh doanh đảm bảo theo đúng quy định 

(Cử tri Phường 3 – TP Tây Ninh). 

Giải trình: 

- Hoạt động quảng cáo hiện nay thực hiện theo quy định của Luật Quảng cáo số 

16/2012/QH13 ngày 21/6/2012 và các văn bản triển khai thực hiện Luật. 

- Căn cứ theo quy định hiện hành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan 

chuyên môn được Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ thực hiện thẩm định, trả lời các 

thông báo sản phẩm quảng cáo đối với các hình thức quảng cáo bằng băng rôn (ngang, 

dọc), bảng quảng cáo (pa-nô), quảng cáo bằng đoàn người; không thực hiện cấp giấy 

phép quảng cáo (đã được bãi bỏ theo Luật định). Đối với loại hình bảng quảng cáo gắn 

vào công trình có sẵn có kích thước diện tích >20m
2
, bảng quảng cáo đứng độc lập 

>40m
2
 phải có giấy phép xây dựng của Sở Xây dựng. Việc thực hiện địa điểm quảng 

cáo thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện, các ngành có liên quan, cụ thể: 

+ Quảng cáo trên đường huyện, nội thành nội thị thuộc thẩm quyền quản lý địa 

điểm: UBND các huyện, thành phố; riêng đối với đường 30/4, Cách mạng tháng 8 thuộc 

Thành phố Tây Ninh thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý. 

+ Quảng cáo trên đường tỉnh: Sở Giao thông Vận tải quản lý. 

+ Quảng cáo trên các tuyến quốc lộ Cục Quản lý đường bộ 4.2 quản lý. 

- Việc tăng cường công tác quản lý được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quan 

tâm; cụ thể: đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa 

bàn tỉnh giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020 được UBND tỉnh ban hành tại 

Quyết định số 2146/QĐ-UBND ngày 28/10/2013, trong đó xác định rõ trách nhiệm 

phân cấp cho các ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; hàng năm đều xây 
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dựng kế hoạch và ban hành nhiều văn bản nhắc nhở công tác phối hợp triển khai thực 

hiện quy hoạch, tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản, quy hoạch liên quan đến hoạt 

động quảng cáo; hầu hết các thông báo sản phẩm quảng cáo đều gửi Ủy ban nhân dân 

các huyện, thành phố để tăng cường công tác phối hợp quản lý... 

- Tuy nhiên thực trạng trong thời gian qua một số cơ sở kinh doanh gắn biển 

quảng cáo ngoài trời làm che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông, ảnh hưởng 

đến mỹ quan đô thị, chưa đúng quy định, thực hiện sai địa điểm theo thông báo của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch... 

- Việc dẫn đến các sai phạm trên là do nhiều nguyên nhân: một số địa phương 

chưa xác định rõ nhiệm vụ quản lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn; công tác phối hợp 

còn chưa chặt chẽ; công tác thanh, kiểm tra, xử lý chưa kịp thời; hệ thống văn bản quy 

phạm pháp luật chưa cụ thể, thiếu hướng dẫn, đặc biệt về quản lý biển hiệu; năng lực 

cán bộ thực hiện nhiệm vụ quản lý còn hạn chế...  

- Để khắc phục những tồn tại nêu trên, thời gian tới, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch thực hiện một số giải pháp sau: 

+ Phối hợp các ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai đạt kết quả Kế 

hoạch số 2203/KH-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh, thực hiện Chỉ thị 

số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực, hiệu 

quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh thực hiện quảng cáo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 

+ Tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn 

tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó xác định rõ trách 

nhiệm các ngành, các cấp trong việc phân cấp quản lý thực hiện quy hoạch. 

+ Thực hiện phân cấp quản lý hoạt động quảng cáo; tổ chức tập huấn nâng cao 

năng lực đội ngũ cán bộ, công chức tham mưu hoạt động quảng cáo ở cơ sở. 

+ Tăng cường công tác thanh, kiểm tra xử lý nghiêm các sai phạm. 

76. Ý kiến kiến nghị: Theo quy định, thì quân nhân xuất ngũ được đào tạo nghề 

miễn phí, tuy nhiên hiện nay, quân nhân xuất ngũ được đào tạo nghề lái xe miễn phí 

(hạng B2) tại Trung tâm đào tạo lái xe Thành Đạt, thì Trung tâm ứng trước 1.000.000 

đồng/học viên. Khi học xong Trung tâm không trả lại tiền mà hướng dẫn học viên đến 

Sở Lao động – Thương binh và  ã hội để lấy lại tiền ứng. Tuy nhiên, học viên liên hệ 

với Sở Lao động – Thương binh và  ã hội thì được hướng dẫn đến Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh và khi đến đây học viên không lấy lại được tiền. Đề nghị ngành chức năng xem xét, 

để đối tượng được thuận lợi trong thụ hưởng chính sách của Nhà nước (Cử tri thị trấn 

Tân Biên – Tân Biên). 

Giải trình: 

Về việc tạm ứng thu học phí 1.000.000đ/học viên, Sở Lao động – Thương binh và 

Xã hội không có chủ trương cho các đơn vị thu tạm ứng của học viên là bộ đội xuất ngũ 

và cũng không có hướng dẫn học viên đến Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để lấy lại tiền tạm 

ứng. UBND tỉnh đề nghị học viên liên hệ với Sở Lao động – Thương binh và  ã hội để 

được giải thích cụ thể.  

77. Ý kiến kiến nghị: Đề nghị ngành chức năng xem xét, cấp giấy khai sinh cho 

bé Phạm Thanh Trà Mi (02 tuổi), sinh ra ở nước Cộng hòa Sierra Leone (có giấy chứng 
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sinh) và hiện đang sinh sống cùng bà tại xã Long Chữ, huyện Bến Cầu (do cha chết, mẹ 

mất tích), nhằm tạo điều kiện cho bé được đi học và hưởng các quyền lợi khác của công 

dân Việt Nam (Cử tri xã Long Chữ – Bến Cầu). 

Giải trình: 

Tại Điều 29 Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày  15/11/2015 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch quy định: 

“ Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của trẻ em có cha hoặc mẹ hoặc cả cha 

và mẹ là công dân Việt Nam, thực hiện đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra ở nước 

ngoài mà chưa được đăng ký khai sinh.” 

Tại Khoản 1 Điều 15 Luật Hộ tịch quy định trách nhiệm đăng ký khai sinh: 

“Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày sinh con, cha hoặc mẹ có trách nhiệm đăng ký khai 

sinh cho con; trường hợp cha, mẹ không thể đăng ký khai sinh cho con thì ông hoặc bà 

hoặc người thân thích khác hoặc cá nhân, tổ chức đang nuôi dưỡng trẻ em có trách 

nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ em”. 

Như vậy, trường hợp của cháu Phạm Thanh Trà Mi, sinh ra ở nước Cộng hòa 

Sierra Leone và hiện đang sinh sống tại xã Long Chữ, huyện Bến Cầu nếu cha hoặc mẹ 

hoặc cả cha và mẹ cháu có quốc tịch Việt Nam và nếu cháu Mi chưa được đăng ký khai 

sinh thì căn cứ theo những quy định trên thẩm quyền đăng ký khai sinh sẽ do UBND 

huyện Bến Cầu đăng ký.  

Hiện cha cháu đã chết, mẹ mất tích thì ông hoặc bà hoặc người thân thích khác 

của cháu có thể liên hệ với Phòng Tư pháp huyện Bến Cầu để thực hiện đăng ký khai 

sinh cho cháu theo quy định. 

78. Ý kiến kiến nghị: Đề nghị ngành chức năng xem xét lại hồ sơ đề nghị khen 

thưởng Huân chương kháng chiến chống Mỹ của ông Huỳnh Văn Thành, sinh năm 

1957, ngụ tổ 11, ấp Thành Đông, xã Thành Long. Vì cách đây 2 năm, tỉnh trả hồ sơ, đề 

nghị ông Thành bổ sung thêm phần xác nhận mới của 02 đồng đội tham gia kháng chiến 

cùng ông, nhưng đến nay ông Thành chưa tìm được đồng đội khác (trong khi, hồ sơ đã 

có xác nhận của 5 cá nhân có uy tín: Đại tá Nguyễn Lương, Đại tá Nguyễn Ngọc Đời, 

Thượng tá Nguyễn Văn Được, ông Lê Văn Ba – Hội Nông dân tỉnh, đồng đội Nguyễn 

Văn Tiến) (Cử tri xã Thành Long – Châu Thành). 

Giải trình: 

Ngày 12/9/2011, UBND huyện Châu Thành có gửi Tờ trình số 120/TTr-UBND 

về việc khen thưởng thành tích kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và chuyển toàn bộ 

hồ sơ về Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh, trong đó có tên ông Huỳnh Văn Thành để trình 

Trung ương khen thưởng. Tuy nhiên, hồ sơ của ông Huỳnh Văn Thành không đạt, Ban 

Thi đua Khen thưởng tỉnh trả về trong năm 2011. Từ đó đến nay, ông Huỳnh Văn 

Thành không tiếp tục thực hiện bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của Ban Thi đua Khen 

thưởng tỉnh. Đến ngày 28/7/2017, tại Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh, 

huyện tại xã Thành Long ông Huỳnh Văn Thành mới phản ánh.  

Ngày 03/8/2017, ông Huỳnh Văn Thành có đến Phòng Nội vụ huyện Châu Thành 

trình bày về hồ sơ của Ông đã gửi Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh nhưng không được 

Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh trình Trung ương xem xét. Qua kiểm tra lại hồ sơ và hỏi 

thăm ông Huỳnh Văn Thành được biết đối tượng chỉ có bản khai thành tích tham gia 
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kháng chiến chống Mỹ ký ngày 19/5/2011 là hợp lệ, 06 giấy xác nhận thành tích (Lê 

Văn Ba ngày 18/11/2003; Phòng Tham mưu Bộ CHQS tỉnh ngày 02/12/2009; Ban 

CHQS Tân Biên ngày 01/12/2009; Nguyễn Văn Được ngày 30/10/1996 và 17/11/2003; 

Võ Thành Tiến ngày 29/5/1995; Nguyễn Ngọc Đời ngày 22/8/1996) là phục vụ việc đề 

nghị đối tượng hưởng chế độ một lần theo các Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 

08/11/2005, Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 và Quyết định số 

62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (đã được hưởng theo 

Quyết định số 1455/QĐ-BTL ngày 06/10/2010 về chế độ trợ cấp một lần đối với đối 

tượng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước theo Quyết định số 142/2008/QĐ-

TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ).  

Vì vậy, Phòng Nội vụ huyện Châu Thành đã trao đổi với ông và trực tiếp hướng 

dẫn ông Huỳnh Văn Thành đến Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh để được trả lời cụ thể. 

Ông Huỳnh Văn Thành đã đến Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh và đã được hướng dẫn cụ 

thể, đến nay Ông không còn thắc mắc, kiến nghị. 

79. Ý kiến kiến nghị: Những trường hợp được UBND tỉnh xét đồng ý hỗ trợ đất 

sản xuất và nhà ở từ năm 2015, nhưng đến nay vẫn chưa được nhận đất sản xuất cũng 

như nhà ở. Đề nghị UBND tỉnh xem xét sớm thực hiện hỗ trợ để bà con ổn định cuộc 

sống (Cử tri xã Tân Hiệp – Tân Châu). 

Giải trình: 

Việc tổ chức bình xét tiêu chí lẻ trên địa bàn huyện Tân Châu được thực hiện liên 

tục từ trước đến nay, được UBND tỉnh ban hành nhiều quyết định giải quyết hỗ trợ các 

tiêu chí. 

Ngày 04/11/2015, UBND tỉnh đã họp và cho ý kiến thống nhất thông qua danh 

sách đối tượng được xét theo Báo cáo số 2116/BC-LĐTB H ngày 26/10/2015 của Sở 

Lao động – Thương binh và  ã hội về danh cách các hộ dân được hỗ trợ tiêu chí đất sản 

xuất, vay vốn và thụ hưởng dự án Khu dân cư biên giới Chàng Riệc được xét chọn (đợt 

8) trên địa bàn huyện Tân Biên và Tân Châu (theo Biên bản họp số 247/BB-UBND 

ngày 06/11/2015).  

- UBND tỉnh sẽ phê duyệt khi huyện hoàn thành các thủ tục thu hồi đất của các 

huyện Tân Châu, Tân Biên, Công ty Mía đường. 

- Về quỹ đất sản xuất bố trí cho người dân, UBND tỉnh giao UBND huyện Tân 

Châu khẩn trương thực hiện Bản án số 81/2009/DSST để có quỹ đất giao cho dân. 

Ngoài ra, Công ty TNHH MTV Mía đường Tây Ninh đang thực hiện thanh lý khoảng 

150 ha cây cao su, để giao đất cho tỉnh. Sau khi thủ tục thu hồi đất xong, UBND tỉnh sẽ 

giao cho UBND huyện Tân Châu để bố trí cho các hộ dân trên.  

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với địa phương tiến hành kiểm tra, 

rà soát các hộ có tên trong danh sách (175 hộ) còn đất nơi khác không, báo cáo Hội 

đồng tư vấn 407 của tỉnh xem xét. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh về thủ tục thu hồi 

đất, giao đất đúng quy định của pháp luật về đất đai đối với những hộ được hỗ trợ đất 

sản xuất. 

* Đề nghị UBND huyện Tân Châu rà soát lại việc thực hiện các nội dung được 

UBND tỉnh giao nhiệm vụ tại cuộc họp ngày 04/11/2015 để phối hợp với các cơ quan 

liên quan tiếp tục thực hiện và báo cáo, đề xuất UBND tỉnh theo quy định. 
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80. Ý kiến kiến nghị: Cử tri kiến nghị ngành chức năng sớm có giải pháp khắc 

phục tình trạng thiếu điện, nước sinh hoạt ở khu dân cư Chàng Riệc (Cử tri xã Tân Lập 

– Tân Biên). 

Giải trình: 

- Vấn đề cấp điện cho khu dân cư Chàng Riệc được phân làm hai khu vực gồm 

đất ở và đất sản xuất: 

+ Đối với khu vực đất ở: Ngày 30/8/2017, Điện lực Tân Biên trực thuộc Công ty 

Điện lực Tây Ninh đã phối hợp cùng phòng Kinh tế Hạ tầng, UBND xã Tân Lập kiểm 

tra thực tế tình hình cấp điện cho khu dân cư Chàng Riệc. Kết quả 291 hộ dân trên diện 

tích đất ở đã được cấp điện ổn định, đầy đủ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt, sản xuất.  

+ Đối với khu vực đất sản xuất: Công ty Điện lực Tây Ninh đã đầu tư lưới điện 

trung áp 3 pha 22kV đi ngang khu vực này (trạm biến áp 3x50 kVA). Hiện tại, lưới điện 

chỉ cấp điện cho 01 khách hàng là Công ty TNHH MTV 22/12 và lưới điện hạ áp thuộc 

trạm biến áp 3x50 kVA gồm 1,628 km (lưới hạ áp 3 pha) và 0,675 km (lưới hạ áp 1 

pha) không có khách hàng sử dụng. Các hộ dân có nhu cầu sử dụng điện sản xuất đề 

nghị liên hệ trực tiếp Công ty Điện lực Tây Ninh để được hướng dẫn thực hiện thủ tục 

cấp điện. 

- Công trình cấp nước Khu dân cư Chàng Riệc nằm tại ấp Tân Khai, xã Tân Lập, 

huyện Tân Biên được xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2013 có công suất 

thiết kế 318m3/ngày đêm cấp cho 500 hộ dân. Hiện nay hoạt động với công suất 

283m3/ngày đêm cấp cho 344 hộ dân đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt đầy đủ cho 

người dân tại khu vực trên. Tuy nhiên vào mùa khô, người dân dùng nước sinh hoạt để 

tưới cây phục vụ sản xuất nông nghiệp nên gây thiếu nước cục bộ vào giờ cao điểm. Vì 

vậy, đề nghị chính quyền địa phương vận động người dân sử dụng nước sinh hoạt tiết 

kiệm, hạn chế sử dụng nước của trạm để phục vụ sản xuất nông nghiệp vào mùa khô 

nhằm bảo đảm nước sinh hoạt cho các hộ khác trong khu dân cư. 

81. Ý kiến kiến nghị: Hiện nay các xã nội địa gặp khó khăn về kinh phí đầu tư để 

phát triển kinh tế - xã hội. Đề nghị tỉnh có giải pháp hỗ trợ cho các xã nội địa khó khăn 

có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế - xã hội nhằm nâng cao đời sống người dân trên 

địa bàn (Cử tri xã Trí Bình – Châu Thành). 

Giải trình: 

Hàng năm, vốn đầu tư phát triển được bố trí, phân khai cho các địa phương theo 

kế hoạch, định mức quy định. Trường hợp các xã nội địa gặp khó khăn về kinh phí để 

đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, đề nghị các xã có phương án đầu tư cụ thể 

để báo cáo UBND huyện xem xét giải quyết. Trường hợp vượt quá thẩm quyền và khả 

năng ngân sách của huyện thì huyện báo cáo và đề nghị cơ quan cấp tỉnh có liên quan 

xem xét, tham mưu UBND tỉnh bố trí, hỗ trợ kinh phí theo phân cấp ngân sách. 
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