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PHỤ LỤC II 

( 08 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: 

Ngày 17/7/2017 Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức cuộc họp để xác định 

nguyên nhân gây thiếu nước kênh TN17-19 theo ý kiến của cử tri phản ánh và đề xuất 

giải pháp xử lý, thành phần tham dự gồm: Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban Quản lý Dự 

án ngành Nông nghiệp – PTNT, Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh, 

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi (HEC-II) và UBND xã Thanh Điền.Trong 

đó, Sở đã kết luận và giao trách nhiệm cụ thể từng đơn vị có liên quan. Đến nay tiến độ 

thực hiện xử lý việc thiếu nước kênh TN17-19 như sau: 

- Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi đã tiến hành nạo vét các cống qua 

đường tại K0+494, K1+701, K2+200 kênh TN17-19. Riêng phần nạo vét đáy kênh bị 

bồi cục bộ, Công ty đã tiến hành đo đạc lập hồ sơ duy tu sửa chữa, tổ chức thi công nạo 

vét trong đợt cắt nước chuyển vụ từ ngày 31/7/2017 đến 15/8/2017. Hiện nay Công ty 

vẫn đang tổ chức tưới luân phiên trên tuyến cho hết vụ Hè Thu 2017. 

- 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 tính toán thiết kế đã xong, dự kiến thực hiện hoàn thành trước 

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 đã được UBND tỉnh bố trí vốn thực 

hiện chuẩn bị đầu tư dự án trong năm 2017 tại Quyết định số 828/QĐ-UBND ngày 

11/4/2017 do Ban quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng ngành Nông nghiệp và PTNT làm 

chủ đầu tư. Hiện nay, dự án trên đang được triển khai lập báo cáo đề xuất chủ trương 

đầu tư, dự kiến phê duyệt báo cáo KTKT trong năm 2017 và sẽ được UBND tỉnh bố trí 

vốn 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).      
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Giải trình: 

Sau khi chính quyền địa phương kiểm tra thực tế, diện tích thiệt hại đề nghị hỗ trợ 

trên địa bàn xã Tân Đông là diện tích đất quy hoạch đất trồng lúa, không phải đất quy 

hoạch trồng cây mía, mì nên các hộ bị thiệt hại không đủ điều kiện để được hỗ trợ theo 

quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính 

phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. 

Thời gian xảy ra thiệt hại vào tháng 4/2017 nhưng tại thời điểm xảy ra thiệt hại 

không có biên bản kiểm tra thiệt hại giữa UBND xã Tân Đông, đơn vị thi công và Ban 

Quản l  dự án giao thông Vận tải. V  vậy, trong tháng 8/2017, ngành đã chủ trì tổ chức 

cuộc họp mời Sở Giao thông vận tải, UBND huyện Tân Châu và các đơn vị liên quan 

trao đổi, bàn bạc để đề ra phương án xử lý, xem xét hỗ trợ một phần thiệt hại cho nhân 

dân xã Tân Đông khôi phục sản xuất (như đề xuất của UBND huyện Tân Châu). 

4. Ý kiến kiến nghị: Cử tri kiến nghị nâng cấp các tuyến đường: 

a. 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 Phước Vinh – Sóc Thiết – Tà Xia nối từ đường 

tỉnh 788 đến đường tỉnh 783; dự án đầu tư nâng cấp tuyến đường đã có trong kế hoạch 

đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, dự kiến đầu tư vào năm 2018 từ nguồn vốn 

ngân sách tỉnh và Trung ương hỗ trợ. Để đảm bảo ATGT trong thời gian dự án chưa 

thực hiện, Sở GTVT đã cho ban gạt, sửa chữa đoạn từ Phước Vinh đến Sóc Thiết cuối 

năm 2016. Sở GTVT đang tiếp tục triển khai sửa chữa, hoàn thành trong tháng 9/2017. 

b. 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 Hồ Chí Minh qua khu vực Trảng Bàng (cử tri xã Gia Bình - Trảng Bàng). 

Giải trình: 

Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện dự án đường Hồ Chí Minh 

qua khu vực huyện Trảng Bàng đã được UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt tại Quyết định 

số 1608/QĐ-UBND ngày 25/8/2010. Phạm vi nút giao thông trên đường Xuyên Á hiện 

nay đã chi trả tiền xong cho các hộ dân theo phương án cũ và các hộ dân đã đồng ý bàn 

giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Đồng thời phương án bổ sung đã họp và niêm yết, 

hết thời gian lấy ý kiến, Hội đồng bồi thường huyện Trảng Bàng đang tr nh Sở Tài 

nguyên Môi trường thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt. Dự kiến thời gian chi trả dứt 

điểm trong tháng 9/2017. 

5. Ý kiến kiến nghị: Cử tri kiến nghị làm hệ thống thoát nước các tuyến 

đường: 

a. Sửa chữa hệ thống mương thoát nước đoạn từ khu vực chợ Hòa B nh đến khẩu 

Phước Tân (ĐT 781). (Cử tri xã Thành Long – Châu Thành) 

Giải trình: 
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Nội dung này đã được cử tri kiến nghị trước kỳ họp thứ 3, UBND tỉnh đã giao Sở 

GTVT phối hợp với UBND huyện Châu Thành và UBND xã Thành Long kiểm tra, 

nhận thấy: Đường ĐT.781 đoạn khu vực chợ Hòa B nh đa số nhà dân xây dựng chiếm 

hành lang an toàn đường bộ (đến mép mặt đường), để thi công mương thoát nước phải 

giải tỏa các hộ lấn chiếm. Địa phương đang vận động người dân để triển khai, nạo vét 

mương thoát nước. 

b. Lắp đặt hệ thống thoát nước dọc đường 782 (đoạn qua ấp 4, ấp 5, xã Bàu Đồn, 

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 Đồn, 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 tỷ đồng, 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 (gồm: 

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. 

6. 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.789 bổ sung biển báo, sơn gờ giảm tốc các tuyến giao cắt vào hồ sơ sửa chữa 

vừa đường  ĐT.789, đang tr nh thẩm định. 
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