
 

 

TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI  

SAU KỲ HỌP THỨ 3 – HĐND TỈNH KHÓA IX 

ĐƠN VỊ: HUYỆN DẦU TIẾNG 

 

1. Cử tri xã Long Tân phản ánh: 

 - Cống thoát nước trên đường ĐT.749a đoạn gần ngã ba Long Tân (cây 

xăng Nam Cường) quá nhỏ không đảm bảo lưu lượng nước thoát khi trời mưa; kiến 

nghị ngành chức năng xem xét, sớm nâng cấp tuyến cống này. 

* Sở Giao thông vận tải trả lời như sau: 

Tuyến đường ĐT.749a được đầu tư trên 10 năm với mặt đường cán đá, láng 

nhựa, hệ thống thoát nước dọc 02 bên tuyến chủ yếu bằng mương đất, riêng tại các 

vị trí giao lộ và khu vực đông dân cư được gia cố bằng mương hộp bê tông. Hiện 

tại, tốc độ đô thị hóa khu vực ngã ba Long Tân (cây xăng Nam Cường) tăng nhanh, 

các lưu vực chứa và thoát nước tự nhiên dọc 2 bên tuyến bị san lấp, không đảm 

bảo khả năng thoát nước của khu vực. 

Sở Giao thông vận tải xin ghi nhận phản ánh của Quý cử tri, sẽ chỉ đạo các 

bộ phận có liên quan kháo sát, có giải pháp khắc phục tồn tại trên.  

- Tuyến đường ĐT.749c từ ngã ba Đòn Gánh đi qua huyện Bàu Bàng có 

chung tình trạng ổ gà, ổ voi chi chít, có cả hầm, hố lớn ngay giữa đường. Đặc biệt 

sau đợt mưa từ tháng 9 đến nay đã làm cho tình trạng hư hỏng ngày càng nghiêm 

trọng, những hố lớn tích trữ nước gây cản trở và tiềm ẩn TNGT; kiến nghị ngành 

chức năng sớm xem xét duy tu, sửa chữa”. 

* Sở Giao thông vận tải trả lời như sau: 

Tuyến ĐT.749c là một trong những trục đường kết nối đường ĐT.749a với 

khu công nghiệp Bàu Bàng, được nâng cấp từ đường huyện lên đường tỉnh,  với 

kết cấu mặt đường sỏi đỏ, tải trọng trục cho phép lưu thông dưới 10 tấn. Từ khi 

được nâng cấp lên đường tỉnh, hàng năm, Sở Giao thông vận tải duy tu, sửa chữa 

mặt đường đảm bảo giao thông được an toàn và thông suốt. Tuy nhiên, trong 

những tháng cuối năm 2016, các phương tiện tải trọng nặng ra vào thường xuyên 

để san lấp mặt bằng khu công nghiệp đã làm hư hỏng mặt đường, với nguồn kinh 

phí đầu năm bố trí cho việc duy tu tuyến đường này có hạn, nên công tác sửa chữa 

khắc phục các hư hỏng do các phương tiện tải nặng gây ra gặp rất nhiều khó khăn. 

Sở Giao thông vận tải xin ghi nhận phản ánh của Quý cử tri, Sở sẽ làm việc 

cơ quan, đơn vị hữu quan có giải pháp khắc phục các tồn tại trên trong thời gian 

tới. 

2. Cử tri xã Long Tân kiến nghị sở TN-MT tỉnh kiểm tra, xử lý việc xả thải 

gây ô nhiễm môi trường của Nhà máy sắt Long Hòa (ấp Hố Đá) và trang trại chăn 

nuôi Gana (ấp Hốc Măng). 

* Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau: 

2.1 Nhà máy sắt Long Hòa 
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Công ty cổ phần thép Bình Dương (Nhà máy sắt Long Hòa) hoạt động với 

ngành nghề sản xuất thép tấm, ống thép tại ấp Long Nguyên, xã Long Hòa, huyện 

Dầu Tiếng. Trong năm 2016, Sở Tài nguyên và Môi trường đã kiểm tra công tác 

bảo vệ môi trường đối với Công ty, kết quả kiểm tra cho thấy, công trình xử lý 

nước thải của Công ty đã xuống cấp, hư hỏng và nước thải được thải trực tiếp ra 

môi trường không qua xử lý. Do đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã lập biên bản 

vi phạm hành chính và kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính và yêu cầu Công ty khẩn trương cải tạo công trình xử lý 

nước thải. Đến nay, Công ty đã xây dựng xong công trình xử lý nước thải và vận 

hành ổn định từ tháng 02 năm 2017. Trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi 

trường sẽ thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường của Công 

ty.  

2.2 Trang trại chăn nuôi Gana 

Công ty TNHH Chăn nuôi Gana Systems hoạt động với ngành nghề chăn 

nuôi heo tại ấp 5, xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng. Công ty đã lập bản cam kết bảo 

vệ môi trường và được Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng xác nhận tại văn bản số 

05/GXN-UBDN ngày 23/3/2007. Do Công ty thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy 

ban nhân dân huyện Dầu Tiếng nên Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 

631/STNMT-CCBVMT ngày 27 tháng 02 năm 2017 đề nghị Phòng Tài nguyên và 

Môi trường huyện Dầu Tiếng phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Long Tân tiếp tục 

kiểm tra công tác bảo vê ̣ môi trường đối với Công ty TNHH Chăn nuôi Gana 

Systems Việt Nam và xử lý vi phạm (nếu có) và báo cáo kết quả về Sở Tài nguyên 

và Môi trường. Sau khi có kết quả kiểm tra Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tổng 

hợp và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh trả lời cho cử tri được rõ. 

 3. Cử tri xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng kiến nghị các cơ quan chức 

năng xem xét, lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại ngã ba đường ĐT744 với ĐH711; 

đoạn đường ngay ngã tư Chú Thai (ấp Chợ). 

* Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh trả lời như sau:  

Việc bổ sung đèn tín hiệu giao thông tại ngã ba đường ĐT.744 với ĐH.711 và 

ngã tư Chú Thai đã được Sở Giao thông Vận tải đề nghị Ban Quản lý dự án Đầu tư 

Xây dựng tỉnh tại văn bản số 441/SGTVT-QLGT ngày 19/01/2017.  

Đến nay, Ban đã yêu cầu đơn vị tư vấn thiết kế lập hồ sơ thiết kế bổ sung hệ 

thống tín hiệu giao thông nói trên để đảm bảo an toàn giao thông trên đường 

ĐT.744. 

4. Cử tri ấp Gò Mối, xã Thanh Tuyền không đồng ý với kết quả đọ độ bụi của 

Trung tâm quan trắc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) về mức độ ô nhiễm 

không khí tại Nhà máy Xi măng Ba Đình vì hiện tại mức độ ô nhiễm nghiễm trọng, 

đặc biệt tiếng ồn (đến 01 giờ sáng) ảnh hưởng cuộc sống người dân, tiếp tục kiến 

nghị ngành chức năng có hướng giải quyết. 

* Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau: 
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Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Ba Đình hoạt động sản xuất bê 

tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao tại ấp Gò Mối, xã Thanh Tuyền, 

huyện Dầu Tiếng và đã được UBND huyện Dầu Tiếng cấp Giấy xác Bản cam kết 

bảo vệ môi trường. Theo phản ánh cử tri, Đoàn thanh tra liên ngành UBND huyện 

Dầu Tiếng đã kiểm tra, trưng cầu Trung tâm Quan trắc - Kỹ thuật Tài nguyên và 

Môi trường đo đạc chất lượng không khí xung quanh, tiếng ồn. Kết quả cho thấy, 

hàm lượng bụi xung quanh vượt quy chuẩn cho phép 1,1 lần, riêng tiếng ồn dưới 

ngưỡng quy chuẩn, Đoàn thanh tra liên ngành đã tham mưu Ủy ban nhân dân 

huyện ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và yêu cầu thực hiện biện 

pháp khắc phục hậu quả theo quy định. Trên cơ sở phản ánh cử tri, Sở Tài nguyên 

và Môi trường đã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng chỉ đạo 

tiếp tục kiểm tra, giám sát việc khắc phục của Chi nhánh Công ty, việc đo đạc chất 

lượng không khí xung quanh, bụi và tiếng ồn phải có sự phối hợp giám sát của 

người dân và thông báo kết quả giải quyết đến cử tri được biết.  

 

 


