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PHỤ LỤC 2 

( 22 ý kiến, kiến nghị chưa giải quyết dứt điểm) 

 

1. Ý kiến kiến nghị: Tuyến kênh TN17-19 đoạn qua ấp Thanh Sơn, Thanh 

Thuận, Thanh Phước thiết kế chưa phù hợp nên không đủ nước tưới vùng hạ lưu, đề 

nghị sửa chữa, nâng cấp. (cử tri Thanh Điền - Châu Thành) 

Giải trình: 

Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng ngành Nông nghiệp và PTNT; Công ty Cổ 

phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi (HEC-II) đã phối hợp UBND Thanh Điền và Xí nghiệp 

thủy lợi Châu Thành xác định lại cụ thể thực trạng diện tích tưới của tuyến kênh TN17-

19 để làm cơ sở tính toán thiết kế lại để đảm bảo kênh TN17-19 không thiếu nước về 

cuối kênh. Hiện nay việc thiết kế đã xong, sẽ hoàn thành việc sửa chữa, nâng cấp trước 

ngày 25/12/2017 để kịp tưới vụ Đông Xuân 2017-2018. 

2. Ý kiến kiến nghị: Cử tri tiếp tục đề nghị UBND Tỉnh và ngành chức năng sớm 

có kế hoạch nạo vét kênh tiêu cầu Rỗng Tượng trên địa bàn xã Gia Bình nhằm hạn chế 

tình trạng ngập úng ảnh hưởng đến sản xuất của người dân (cử tri xã Gia Bình -Trảng 

Bàng); 

Giải trình: 

Dự án Nạo vét kênh tiêu cầu Rỗng Tượng do Ban quản lý Dự án Đầu tư và Xây 

dựng ngành Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư, đã được phê duyệt BCKTKT tại 

Quyết định số 482/QĐ-SKHĐT ngày 27/10/2017. Hiện nay, UBND tỉnh đang xem xét 

bố trí vốn để triển khai thực hiện dự án trong năm 2018. 

3. Ý kiến kiến nghị: Tuyến đường 785 từ KàTum đi Tân Hà đang thi công cống 

thoát nước, vì vậy khi có mưa, cũng như nước từ Campuchia đổ về không thể theo cống 

đổ xuống suối được gây ngập úng cục bộ cho khu vực này, làm thiệt hại 17 ha mía, mì 

của bà con nông dân. Kiến nghị UBND tỉnh khảo sát để có mức hỗ trợ cho bà con nhằm 

giảm bớt thiệt hại cho bà con nông dân (cử tri xã Tân Đông – Tân Châu).      

Giải trình: 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ trì tổ chức họp với Sở Giao thông 

Vận tải, UBND huyện Tân Châu, UBND xã Tân Đông và các đơn vị liên quan  ngày 

16/11/2017) để bàn bạc, xem xét hỗ trợ một phần thiệt hại cho nhân dân xã Tân Đông, 

theo đó: Cuộc họp v n chưa thống nhất nguyên nhân gây ra thiệt hại cây tr ng của nhân 

dân xã Tân Đông, với l  do thời gian xảy ra thiệt hại vào tháng 4/2017, tuy nhiên đến 

cuối tháng 6/2017 cử tri kiến nghị và tại thời điểm xảy ra thiệt hại không có  iên  ản 

kiểm tra hiện trường, đánh giá t  lệ thiệt hại của UBND xã Tân Đông với các  ên có 

liên quan như Ban Quản l  dự án giao thông Vận tải, đơn vị thi công tuyến đường 785 

từ Kà Tum đi Tân Hà.  

Do đó, để có cơ sở xác định nguyên nhân gây ra thiệt hại, UBND tỉnh giao Sở 

Nông nghiệp và PTNT tiếp tục phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, UBND huyện Tân 

Châu, UBND xã Tân Đông và các đơn vị liên quan tổ chức gặp và thu thập thông tin 
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các hộ dân bị thiệt hại hoa màu trên địa  àn xã Tân Đông trong tháng 11/2017, qua đó 

sẽ đề xuất phương án xử l  đúng quy định. 

4. Ý kiến kiến nghị: Tuyến đường Phước Vinh - Sóc Thiết - Tà Xia hiện nay hư 

hỏng nặng, người dân đi lại khó khăn, cử tri đã có kiến nghị và được UBND tỉnh trả lời 

sẽ thực hiện trong năm 2018. Tuy nhiên, hiện nay tuyến đường này hư hỏng rất nặng, có 

đoạn người dân không đi lại được phải đi nhờ qua nhà người dân. Đề nghị sửa chữa gấp 

đoạn này để người dân đi lại được thuận tiện. (cử tri xã Hòa Hiệp – Tân Biên) 

Giải trình: 

Đây là tuyến đường cấp phối sỏi đỏ, lượng xe máy cày chở nông sản lưu thông 

lớn nên dễ phát sinh hư hỏng, hiện Sở GTVT cho tiếp tục sửa chữa dự kiến hoàn thành 

trong tháng 12/2017. 

5. Ý kiến kiến nghị: Đề nghị UBND tỉnh và ngành chức năng sớm có giải pháp 

đẩy nhanh tiến độ phê duyệt và chi trả kinh phí hỗ trợ giải phóng mặt bằng liên quan 

đến dự án thi công đường H  Chí Minh qua khu vực Trảng Bàng (cử tri xã Gia Bình - 

Trảng Bàng). 

Giải trình: 

Dự thảo Phương án B i thường hỗ trợ và Tái định cư thực hiện dự án đường H  

Chí Minh đã được Hội đ ng B i thường hỗ trợ và Tái định cư huyện Trảng Bàng lập 

hoàn chỉnh, đang trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình UBND tỉnh phê 

duyệt. Sau khi phương án   i thường bổ sung được phê duyệt, Trung tâm Phát triển 

Quỹ đất tỉnh Tây Ninh - Chi nhánh tại Trảng Bàng sẽ tiến hành chi trả tiền b i thường 

bổ sung cho các tổ chức, cá nhân theo quy định. Dự kiến đầu tháng 12/2017 sẽ chi trả 

bổ sung cho các tổ chức, cá nhân. 

6. Ý kiến kiến nghị: Sửa chữa hệ thống mương thoát nước đoạn từ khu vực chợ 

Hòa Bình đến khẩu Phước Tân  ĐT 781). (Cử tri xã Thành Long – Châu Thành) 

Giải trình: 

Hiện nay địa phương đã vận động người dân thống nhất giao mặt bằng để triển 

khai nạo vét mương dọc khu vực chợ Hòa Bình, dự kiến hoàn thành trong tháng 

12/2017.  

7. Ý kiến kiến nghị: Lắp đặt hệ thống thoát nước dọc đường 782  đoạn qua ấp 4, 

ấp 5, xã Bàu Đ n, đường xuống chùa Phước Minh) nhằm hạn chế tình trạng ngập úng 

khi mùa mưa đến (Cử tri xã Bàu Đồn – Gò Dầu). 

Giải trình: 

Qua kiểm tra tại khu vực ấp 4, ấp 5, xã Bàu Đ n, hiện tại không có mương thoát 

nước dọc dài khoảng 1,2Km, nếu lắp đặt hệ thống cống thoát nước dọc ước kinh phí 

khoảng 1,5 t  đ ng, để giảm kinh phí cho công tác duy tu, sửa chữa hệ thống cống dọc 

trên tuyến và tránh lãng phí, hiện nay, đã có nhà đầu tư đề xuất đầu tư dự án nâng cấp 

mở rộng đường từ QL.22 (tuyến tránh Trảng Bàng) đến cửa khẩu Chàng Riệc (g m: 

ĐT.782 - ĐT.784 - ĐT.793 ĐT.792). Hệ thống thoát nước dọc trên tuyến sẽ được đầu tư 

xây dựng hoàn chỉnh trong dự án. 
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8. 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: 

- Tuyến đường 782 hiện nay đã lắp đặt xong 02 chốt đèn tín hiệu giao thông 

 đường 782 giao ngã ba Cây Trắc và đèn tìn hiệu ngã ba Xóm Bố) dự kiến trong tháng 

12/2017 sẽ bố trí thêm 02 chốt đèn tín hiệu giao thông  ngã  a xã Phước Đông và cổng 

chính khu công nghiệp Phước Đông).  

- ĐT.789  ổ sung biển  áo, sơn gờ giảm tốc đưa vào h  sơ sửa chữa vừa đường  

ĐT.789, đang  àn giao tuyến triển khai thi công trong tháng 11/2017.  

- ĐT.787 đã khảo sát bổ sung biển báo hiệu, sẽ lắp đặt trong tháng 12/2017. 

9. Ý kiến kiến nghị: Sớm triển khai dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh lộ 6 

 ĐT 787B - từ ngã tư Hai Châu đến Bùng Binh) góp phần giảm tai nạn giao thông. 

Trong khi chờ nâng cấp, mở rộng, vừa qua tuyến đường này đã được sửa chữa, nhưng 

hiện có đoạn chưa được khắc phục, sửa chữa hoàn chỉnh  đoạn trước chợ Cầu Xe, xã 

Hưng Thuận) (Cử tri xã Hưng Thuận – huyện Trảng Bàng); 

Giải trình: 

Sở GTVT đã tổ chức kiểm tra, xác định khối lượng hư hỏng phát sinh trên tuyến, 

sẽ sửa chữa hoàn thành các hư hỏng trong năm 2017. Riêng phần mương thoát nước, đã 

khảo sát và lập xong h  sơ, đang thẩm định để trình phê duyệt; thi công hoàn thành 

trước tết Nguyên đán 2018. 

10. Ý kiến kiến nghị: Cử tri đề nghị dặm vá, sửa chữa đường 789 đoạn Bến Củi 

đi Đôn Thuận (huyện Trảng Bàng) (Cử tri xã Chà Là và Bến Củi – Dương Minh Châu). 

Giải trình: 

Tuyến đường ĐT789 sẽ được sửa chữa vừa trong năm 2017  đã đưa vào kế hoạch 

sửa chữa vừa năm 2017). Hiện nay, đang tổ chức đấu thầu, tiến hành thi công trong quí 

IV/2017. 

11. Ý kiến kiến nghị: Sớm thi công đường ngã  a Đất Sét đi Bến Củi, trong khi 

chờ nâng cấp, đề nghị ngành chức năng dặm vá, sửa chữa đoạn khu vực Trường Tiểu 

học  ộc Ninh, đoạn khu vực  ộc Hiệp và đoạn Cầu Tàu, ấp 1, xã Bến Củi  Cử tri xã 

  c  inh và Bến Củi – Dương Minh Châu). 

Giải trình: 

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Đất Sét - Bến củi đã có trong kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2016-2020, dự án dự kiến sẽ thực hiện đầu tư trong năm 2018. 

Trong thời gian chờ dự án thực hiện, Sở GTVT đã tổ chức sửa chữa các hư hỏng lớn 

trên tuyến để đảm  ảo ATGT, đang triển khai thi công duy tu sửa chữa đoạn khu vực 

Trường Tiểu học  ộc Ninh, khu vực  ộc Hiệp và đoạn Cầu Tàu, ấp 1, xã Bến Củi, hoàn 

thành trong tháng quý IV/2017. 
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12. Ý kiến kiến nghị: Đề nghị sửa chữa đường 795  đoạn từ chợ Suối Dây đến 

ngã tư Khu Vực), vì hiện nay bị hư hỏng nặng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao 

thông (Cử tri xã Suối Dây – Tân Châu). 

Giải trình:  

Các hư hỏng trên tuyến đường này đã được thi công xong nền đá vào giữa tháng 

10/2017. Tuy nhiên do thời tiết mưa nhiều và liên tục kéo dài trong thời gian qua nên 

phần mặt nhựa chưa thi công được. Khi thời tiết thuận lợi, sẽ thi công hoàn thành phần 

mặt đường nhựa  trong năm 2017). 

13. Ý kiến kiến nghị: Sớm lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại cổng chính Khu 

công nghiệp Phước Đông và ngã  a đường vào UBND xã Phước Đông, vì hiện nay, các 

phương tiện lưu thông ở khu vực này rất đông, dễ xảy ra tai nạn, đặc biệt là giờ cao 

điểm (lúc công nhân ra vào ca) 

Giải trình: Hiện nay đơn vị tư vấn đã khảo sát, đang  tiến hành lập h  sơ  áo cáo 

kinh tế kỹ thuật trình thẩm định trong tháng 11/2017. 

14. Ý kiến kiến nghị: Kiến nghị ngành chức năng xem xét lắp đặt đèn tín hiệu 

giao thông trước UBND xã Long Thuận  ngã tư đường 786 - đường vào Trung tâm Văn 

hóa xã Long Thuận), vì hiện nay, khu vực này thường xảy ra tai nạn giao thông (Cử tri 

xã Long Thuận – huyện Bến Cầu). 

Giải trình: 

Qua khảo sát tại UBND xã Long Thuận  ngã tư đường 786 - đường vào Trung 

tâm Văn hóa xã  ong Thuận), việc bố trí đèn tín hiệu giao thông tại vị trí này, qua khảo 

sát nhận thấy phương án chưa được tối ưu, vì: đây là vị trí ngã tư cận liền ngã ba nên 

việc lắp đặt đèn tín hiệu tương đối phức tạp, ghi nhận kiến nghị cử tri, UBND tỉnh giao 

Sở GTVT giao đơn vị tư vấn nghiên cứu các phương án tổ chức giao thông, để lựa chọn 

phương án tối ưu nhất và triển khai thi công trong quí IV/2017.   

15. Ý kiến kiến nghị:  ắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư đường 784 đi 

vào xã Phước Ninh  

Giải trình: Hiện nay đơn vị tư vấn đã khảo sát, đang  tiến hành lập h  sơ  áo cáo 

kinh tế kỹ thuật trình thẩm định trong tháng 11/2017. 

16. Ý kiến kiến nghị: Đề nghị ngành chức năng sớm hỗ trợ kinh phí để triển khai 

đầu tư hệ thống xử l  nước thải tại thị trấn Châu Thành nhằm giải quyết tình trạng ô 

nhiễm môi trường khu vực Cống Kiểu (Cử tri xã Trí Bình – Châu Thành). 

Giải trình: 

- Việc triển khai đầu tư hệ thống xử l  nước thải tại thị trấn Châu Thành: Trong 

đ  án Quy hoạch chung thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh (Quyết 

định số 327/QĐ-UBND ngày 11/02/2010 và Quyết định số 436/QĐ-UBND ngày 

28/02/2017 của UBND tỉnh) đã có nội dung quy hoạch xây dựng đợt đầu đến năm 2015, 

trong đó “hệ thống thoát nước bẩn sinh hoạt được thiết kế riêng ở những tuyến đường 

chưa có hệ thống thoát nước. Trên tuyến ĐT 781 đoạn trước UBND huyện và Huyện Ủy 

xây dựng hệ thống cống bao, thu gom nước thải sinh hoạt đưa về trạm xử lý nước thải 

tập trung Q = 1.300 m
3
/ngày, quy mô 0,6 – 1,0 ha được xây dựng phía Bắc thị trấn. 
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Tổng chiều dài mạng lưới thoát nước bẩn 11.290 m, trong đó ngắn hạn 640m”. Tuy 

nhiên, đến nay chưa triển khai do chưa có ngu n vốn. 

- Đối với tình trạng ô nhiễm môi trường khu vực Cống Kiểu:  

Tình trạng ô nhiễm môi trường khu vực Cống Kiểu là do nước thải từ thị trấn 

Châu Thành hiện có 19 cơ sở sản xuất bún, hủ tiếu, miến, sắn dây, trong đó tháng 4, 5 

năm 2017 Sở Tài nguyên và Môi trường đã khảo sát lấy m u đánh giá ô nhiễm tại Cống 

Kiểu và có văn  ản đề nghị  UBND huyện Châu Thành xây dựng trạm xử l  nước thải 

tập trung nhằm để chấm dứt tình trạng ô nhiễm. Đến nay, UBND huyện đã có Tờ trình 

trình UBND tỉnh xin chủ trương lập dự án xây dựng hệ thống nước thải tập trung khu 

vực thị trấn Châu Thành, nhưng do ngu n vốn ngân sách của Tỉnh còn nhiều khó khăn 

do đó chưa  ố trí vốn để thực hiện dự án. 

Đối với tình trạng ô nhiễm khu vực Cống Kiểu, UBND tỉnh đã giao cho Sở Tài 

nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan kiểm tra nguyên 

nhân gây ô nhiễm môi trường và tham mưu xử lý. 

  Đối với 19 cơ sở sản xuất bún, hủ tiếu, miến, sắn dây: UBND huyện Châu 

Thành đã thành lập đoàn kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính của 09/19 cơ sở với tổng 

số tiền phạt là 15.750.000 đ ng, biện pháp khắc phục hậu quả là yêu cầu phải xây dựng 

hệ thống xử l  đạt quy chuẩn quy định trước khi xả ra môi trường. UBND huyện Châu 

Thành có Kế hoạch tổ chức phúc tra tình hình khắc phục đối với các cơ sở này, bắt đầu 

từ 23/10/2017, Sau khi UBND huyện báo cáo kết quả khắc phục, UBND tỉnh giao Sở 

Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh 

Đối với tình trạng ô nhiễm khu vực Cống Kiểu, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ 

trì, phối hợp với sở, ngành liên quan thường xuyên kiểm tra nguyên nhân gây ô nhiễm 

và tham mưu xử l  đúng quy định. 

17. Ý kiến kiến nghị: Hiện nay, đoạn cuối kênh tiêu T2B4 có lắp đặt miệng cống 

nhưng rất hẹp và không có bửng chắn để người dân thuận tiện trong việc lấy nước vào 

mùa nắng. Đề nghị ngành chức năng xem xét lắp đặt cống lớn hơn và  ửng chắn tại 

cuối kênh tiêu T2B4 (Cử tri xã Bàu Đồn – Gò Dầu). 

Giải trình:  

Kênh tiêu ở xã Bàu Đ n là kênh T4B-2 không phải là T2B4. Theo ý kiến của cử 

tri kênh T4B-2 tại vị trí trí K2+895 CQĐ KHB BxH= 1,0x1,2), tuyến kênh trên đã được 

ngành phân khai chi tiết kinh phí duy tu sửa chữa kênh mương ngu n thủy lợi phí năm 

2017 tại Quyết định số 306/QĐ-SNN ngày 28/7/2017.  

Hiện Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh đang triển khai thực 

hiện sửa chữa cải tạo, dự kiến hoàn thành cuối năm 2017. 

18. Ý kiến kiến nghị: Tuyến kênh N26 (khu vực đường Xuyên Á) vào mùa mưa 

thường xuyên bị ngập úng. Đề nghị ngành chức năng xem xét, có giải pháp khắc phục 

tình trạng trên (Cử tri xã An Tịnh – Trảng Bàng). 

Giải trình:  

Khu vực ngập úng vào mùa mưa mà cử tri phản ánh liên quan đến 02 công trình 

tuyến kênh N26 và kênh chính Đức Hòa. Vì vậy, trong tháng 11/2017, UBND tỉnh giao 
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Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khảo sát thực 

tế hiện trạng để có hướng giải quyết dứt điểm tình trạng trên đáp ứng kiến nghị của cử 

tri. 

19. Ý kiến kiến nghị: Kiến nghị ngành chức năng sớm thi công trạm cấp nước 

sạch cho người dân ấp An Thới, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng (Cử tri xã An Hòa – 

Trảng Bàng). 

Giải trình: 

Ngày 03/4/2017, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chủ trì tổ chức họp với Công ty Cổ 

phần Shiny Việt Nam, Sở Kế hoạch và Đầu tư,…về việc đầu tư xây dựng công trình cấp 

nước sạch ấp An Thới, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, theo đó: Thống nhất việc đầu tư 

Trạm cấp nước sạch cho người dân ấp An Thới, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng giao 

Công ty Cổ phần Shiny Việt Nam đề xuất dự án đầu tư. 

Ngành đã có nhiều văn  ản nhắc nhở, đôn đốc Công ty khẩn trương gửi đề xuất 

dự án đầu tư công trình cấp nước ấp An Thới, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng đến Sở Kế 

hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT để làm cơ sở tham mưu UBND tỉnh xem xét 

cho chủ trương đầu tư  thời gian gửi văn  ản chậm nhất ngày 10/10/2017), tuy nhiên đến 

nay Sở chưa nhận được văn  ản của Công ty.  

Do nhu cầu bức xúc kiến nghị của cử tri về vấn đề trên, UBND tỉnh giao Sở NN 

và PTNT xem xét, đề xuất thực hiện theo 02 phương án: 

- Phương án 01  phương án ưu tiên): Tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp khác đầu 

tư thực hiện dự án theo hướng xã hội hóa đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 

số 1351/QĐ-SNN ngày 31/5/2016 Ban hành Danh mục công trình cấp nước sạch nông 

thôn khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 

- Phương án 02: Xin chủ trương UBND tỉnh bổ sung công trình cấp nước ấp An 

Thới, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng vào danh mục đầu tư công giai đoạn 2016-2020 để 

có cơ sở bố trí kinh phí từ ngân sách thực hiện.  

20. Ý kiến kiến nghị: Hiện nay, tình trạng các nhà máy mì thử hàm lượng tinh 

bột (chữ bột) trong củ mì chưa chính xác, còn rất thấp, cách tính không rõ ràng và trừ 

tạp chất 10% là quá cao, gây thiệt hại cho nông dân. Đề nghị ngành chức năng kiểm tra 

và có biện pháp xử lý (Cử tri xã Trường Đông – huyện Hòa Thành). 

Giải trình: 

Để xác định điểm bột của sắn (củ mì) các nhà máy căn cứ theo Quyết định số 

228/1999/QĐ-BKHCN&MT ngày 24/02/1999 của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ 

và Môi trường về việc  an hành quy định tạm thời về phương pháp lấy m u và xác định 

điểm bột của sắn (củ mì) theo nguyên lý t  trọng - đến nay v n còn hiệu lực; Ngoài ra, 

chưa có quy định về phương pháp tính tạp chất, nên hiện tại t  lệ phần trăm trừ do tạp 

chất dựa trên sự thống nhất giữa nhà máy và người dân theo hiện trạng của từng lô 

hàng.  

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ kiến nghị Bộ Khoa học và 

Công nghệ  an hành quy định về phương pháp lấy m u và xác định điểm bột của sắn 

(củ mì) chính xác và rõ ràng hơn. 
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21. Ý kiến kiến nghị: Cử tri phản ánh một số bất cập từ dự án kênh Phước Hòa 

đoạn qua xã An Cơ, huyện Châu Thành như: Tuyến kênh tiêu cống thoát nước số 1 

đoạn qua khu vực ấp An Thọ (cặp Kênh Tây) không làm cống qua đường, gây khó khăn 

cho người dân vận chuyển nông sản; làm kênh trên đường vận chuyển của dân, bỏ lại 

mặt bằng không giống hiện trạng  an đầu (có nhiều lỗ, hang), nên gặp khó khăn cho 

việc đi lại. Đề nghị ngành chức năng phối hợp cùng người dân địa phương  ông Nguyễn 

Văn Tính, tổ 6, ấp An Thọ) kiểm tra, khảo sát thực tế tuyến kênh này để có hướng giải 

quyết phù hợp (Cử tri xã An Cơ – Châu Thành). 

Giải trình: 

Hiện tại, trên hệ thống kênh tiêu cống số 1 còn 02 cống tiêu vào D60 tại các vị trí: 

K1+295 và K1+925 chưa được  thi công. Việc vận chuyển vật tư phục vụ cho công việc 

thi công hai công trình này v n phải thực hiện trên tuyến đường cặp kênh tiêu cống số 1 

đoạn từ K0+246-K0+765 mà cử tri phản ánh có nhiều lỗ, hang.  

Theo kế hoạch, trong tháng 12/2017 sau khi đơn vị thi công hoàn thành thực hiện 

02 công trình tiêu nói trên, Ban quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng ngành Nông nghiệp và 

PTNT sẽ yêu cầu đơn vị thi công sửa chữa tuyến đường để thuận lợi cho người dân vận 

chuyển nông sản. 

22. Ý kiến kiến nghị: UBND tỉnh đã có trả lời về ô nhiễm môi trường tại Công 

ty xử lý phế liệu rắn tại Hòa Hội. Tuy nhiên, thực tế hiện tại chưa  ớt tình trạng khói bụi 

và mùi hôi, nhất là vào  an đêm, không khí ngột ngạt, khó thở. Ngoài ra, nước giếng 

sinh hoạt của các hộ dân ở giữa Công ty Hùng Duy và Công ty xử lý phế liệu rắn có mùi 

hôi, nước  ơm lên trong khoảng 5 phút đầu có mùi hôi không sử dụng được. Đề nghị 

tỉnh tiếp tục khảo sát, kiểm tra (lúc công ty đang hoạt đ ng) và có biện pháp khắc phục 

những vấn đề này. (cử tri xã Hòa H i – Châu Thành) 

Giải trình: 

Ngày 28/10 đến ngày 01/11/2017, cử tri xã Hòa Hội và Thành Long, huyện Châu 

Thành phản ánh Nhà máy xử lý phế liệu rắn của Công ty CP xử lý phế liệu rắn Việt Nam 

(Công ty) hoạt động gây ô nhiễm môi trường về khói, bụi, mùi hôi. Ngày 01/11/2017, tại 

Hội trường xã Hòa Hội, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan tổ 

chức cuộc họp với sự tham gia của 21 người dân xã Hòa Hội và Thành  ong để giải quyết 

việc Nhà máy hoạt động gây ô nhiễm môi trường. Sau khi lắng nghe ý kiến người dân và 

các thành viên tham dự cuộc họp, thống nhất: Yêu cầu Công ty tạm ngưng hoạt động đến 

hết ngày 05/11/2017 để thực hiện các biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường; Sở Tài 

nguyên và Môi trường  đã thành lập Tổ giám sát việc khắc phục ô nhiễm môi trường của 

Nhà máy, với sự tham gia của đại diện người dân và mời đơn vị được Bộ Tài nguyên và 

Môi trường cấp phép tiến hành đo đạc, lấy m u phân tích các chất ô nhiễm của Nhà máy để 

đánh giá kết quả khắc phục ô nhiễm môi trường của Công ty. 

Kết quả đo đạc, lấy m u phân tích m u khí thải tại ống khói và m u không khí xung 

quanh thì tại các thời điểm đo cho thấy các thông số đều đạt QCVN 05:2013/BTNMT, 

QCVN 06:2009/BTNMT, QCVN 19:2009/BTNMT.  

Từ ngày 07/11 đến ngày 11/11/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên 

giám sát hoạt động của nhà máy, kết quả giám sát cho thấy Công ty có nhiều cố gắng thay 

đổi quy trình công nghệ sản xuất và xử l , theo đánh giá về cảm quan thì mùi hôi phát sinh 
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từ khí gas dư là có, lúc có lúc không tùy thuộc vào hướng gió, khí thải lò đốt có lúc v n còn 

khói đen, thời điểm  an đêm và lúc thời tiết mưa do độ ẩm thấp nên mùi hôi phát tán xung 

quanh các hộ dân gần Nhà máy.  

Do đó, Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Công ty rà soát lại toàn bộ quy trình 

sản xuất và xử lý khí thải, bụi đạt quy chuẩn quy định trước khi thải ra môi trường, nếu xả 

chất thải vượt quy chuẩn sẽ xử l  nghiêm đúng theo quy định.  

UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị 

liên quan và chính quyền địa phương thông báo kết quả thực hiện biện pháp khắc phục ô 

nhiễm môi trường của Nhà máy đến người dân, lấy ý kiến tập thể người dân về tình hình 

khắc phục của Nhà máy, dự kiến trong tháng 11/2017. 

 

 

 

 

 

 


