
TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI  

SAU KỲ HỌP 8 - HĐND TỈNH KHÓA IX 

ĐƠN VỊ: THỊ XÃ BẾN CÁT 

1. Cử tri ấp Kiến An, xã An Điền phản ánh: Việc công ty MDF xả nước thải 

chưa qua xử lý gây ô nhiễm, làm chết cây trồng (cao su, lúa) của người dân. Đề nghị 

ngành chức năng xử lý. 

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời: 

Công ty Cổ phần MDF Việt Nam có địa chỉ: ấp Kiến An, xã An Điền, thị xã 

Bến Cát, hoạt động sản xuất và gia công các loại ván MDF từ năm 2007 đến nay. 

Trên cơ sở phản ánh của cử tri, năm 2018 Đội liên ngành của UBND tỉnh đã tiến 

hành kiểm tra đột xuất công tác bảo vệ môi trường đối với Công ty, qua kiểm tra cho 

thấy Công ty có một số vi phạm quy định về bảo vệ môi trường (xả nước thải vượt 

quy chuẩn, thực hiện không đúng nội dung Đề án bảo vệ môi trường được phê duyệt) 

và đã tham mưu UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty tại Quyết 

định số 3608/QĐ-XPVPHC ngày 19/12/2018 với số tiền 216.000.000 đồng và yêu 

cầu thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.  

Sở Tài nguyên và Môi trường đã công bố cho chính quyền địa phương và người 

dân có phản ánh kết quả kiểm tra, xử lý nêu trên của Đội liên ngành vào ngày 

08/01/2019 tại UBND xã An Điền. Bên cạnh đó, đã phối hợp cùng chính quyền địa 

phương, người dân và Công ty Cổ phần MDF Việt Nam khảo sát hiện trạng thoát 

nước và khu vực trồng trọt của người dân cho thấy mương thoát nước dẫn ra vị trí 

giáp khu đất trồng trọt của người dân có phản ánh chủ yếu là nước thải, nước mưa 

từ Công ty Cổ phần MDF Việt Nam. Hiện trạng nước tồn đọng tại cuối mương thoát 

nước giáp khu đất trồng trọt của người dân có màu đen, mùi hôi. Hiện trạng cây cao 

su bị cháy lá trên cây, canh tác lúa không hiệu quả là đúng theo nội dung phản ánh 

của người dân. Đối với nội dung kiến nghị của người dân về việc hỗ trợ thiệt hại, 

Công ty Cổ phần MDF Việt Nam đã cam kết sẽ tiếp tục làm việc với chính quyền 

địa phương và người dân để bàn bạc, đưa ra mức hỗ trợ phù hợp. Sở Tài nguyên và 

Môi trường đã đề nghị UBND xã An Điền hỗ trợ cho người dân và Công ty Cổ phần 

MDF Việt Nam trong việc trao đổi bàn bạc mức hỗ trợ phù hợp. 

2. Cử tri ấp Kiến Điền, xã An Điền phản ánh: Việc Công ty Nam Đông xả 

nước thải, khói bụi ra bên ngoài gây ô nhiễm môi trường. Đề nghị ngành chức năng 

xử lý. 

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời: 

Công ty TNHH Nam Đông có địa chỉ tại ấp Kiến Điền, xã An Điền, thị xã Bến 

Cát, hiện đang hoạt động sản xuất tái chế kim loại từ năm 2008 đến nay. Trên cơ sở 
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phản ánh của người dân, năm 2018 Phòng Tài nguyên và Môi trường, Công an thị 

xã Bến Cát đã tiến hành kiểm tra, qua kiểm tra đã phát hiện Công ty có các vi phạm 

về bảo vệ môi trường (xả khí thải vượt quy chuẩn cho phép, thực hiện không đúng 

báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt, đổ thải chất thải rắn không 

đúng quy định) và tham mưu Chủ tịch UBND huyện, UBND tỉnh ban hành 02 Quyết 

định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty với số tiền 300.000.000 đồng, đồng 

thời đã yêu cầu Công ty thực hiện khắc phục theo quy định.  

3. Cử tri ấp An Sơn, xã An Điền kiến nghị: Ngành chức năng sớm thi công 

đắp đê bao sông Thị Tính1. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trả lời: 

Về đầu tư dự án đê bao sông Thị Tính, xã An Điền: Do khu vực này ít chịu ảnh 

hưởng ngập úng do triều cường và xả lũ của hồ Dầu Tiếng mà chủ yếu bị ngập úng 

do ảnh hưởng mưa lớn nước thoát không kịp; đồng thời nguồn kinh phí đầu tư xây 

dựng đê bao rất lớn, hiện nay nguồn kinh phí khó khăn không thể cân đối. Do đó, 

thực hiện phương án duy tu, nạo vét thường xuyên công trình sông Thị Tính và các 

rạch nhánh sẽ khả thi hơn. 

4. Cử tri ấp Kiến Điền, xã An Điền kiến nghị: Ngành chức năng sớm nâng 

cấp, mở rộng đường ĐT748. 

Sở Giao thông Vận tải trả lời: 

Ngày 15/4/2013, UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư nâng cấp, mở 

rộng ĐT.748 tại Công văn số 931/UBND -KTTH, giao Ban Quản lý dự án Đầu 

tư Xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, do khó khăn về nguồn vốn, Ủy ban 

nhân dân tỉnh cho tạm dừng triển khai dự án tại Công văn số 2856/UBND-KTTH 

ngày 25/9/2013; 

Ngày 21/8/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương triển khai thực 

hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng ĐT.748; ngày 22/6/2016, 

Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định 

số 151/HĐND-KTNS, theo đó, dự án được chia làm 02 giai đoạn với thời gian 

khoảng 10 năm, cụ thể: giai đoạn 2016 ÷ 2020 thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư 

và đền bù giải tỏa; giai đoạn 2021 ÷ 2025 thực hiện hoàn thành dự án. Để sớm 

phê duyệt dự án nâng cấp, mở rộng ĐT.748, Sở Giao thông vận tải đã có nhiều 

văn bản góp ý quy mô đầu tư dự án, gần đây nhất, Sở Giao thông vận tải có Công 

văn số 4022/SGTVT-QLCL ngày 31/8/2018. 

 
1 Số thứ tự 13, Phụ lục 3, Báo cáo số 254/BC-UBND ngày 26/10/2018 của UBND tỉnh về kết quả giải quyết kiến 

nghị của cử tri tại kỳ họp thứ Bảy - HĐND tỉnh khoá IX  
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Sở Giao thông vận tải xin ghi nhận, sẽ tiếp tục đôn đốc chủ đầu tư dự án sớm 

hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư để trình UBND tỉnh chuyển sang bước thực hiện 

đầu tư. 

5. Cử tri khu phố 8, phường Chánh Phú Hòa kiến nghị: Ngành chức năng 

lắp đặt hệ thống cống thoát nước trên tuyến đường ĐT.741; bên cạnh đó khắc phục 

tình trạng mặt đường bị nổi gờ, gợn sóng đoạn từ phường Chánh Phú Hòa đến 

phường Hòa Lợi để hạn chế tai nạn giao thông. 

Sở Giao thông Vận tải trả lời: 

Sở Giao thông Vận tải đã tham mưu và được UBND tỉnh chấp thuận cho chủ 

trương đầu tư bổ sung hệ thống thoát nước dọc ĐT.741 đoạn qua khu vực khu phố 

8 phường Chánh Phú Hòa vào dự án Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.741 - phần đầu 

tư bổ sung  tại Công văn số 4367/UBND-KTTH ngày 16/11/2016.   

Đến nay, hồ sơ thiết kế cơ sở dự án đầu tư bổ sung đã được Sở GTVT thẩm 

định thiết kế cơ sở tại Công văn số 4741/SGTVT-QLGT ngày 15/10/2018. 

Hiện nay, Chủ đầu tư dự án đang hoàn thiện phương án tài chính để cập nhật vào 

dự án bổ sung, trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt. 

-Về lắp đặt hệ thống cống thoát nước trên tuyến đường ĐT741: dự kiến triển 

khai thi công trong năm 2019. 

-Về ý kiến phản ánh tình trạng mặt đường đoạn  từ phường Chánh Phú Hòa 

đến phường Hòa Lợi nổi gờ, gợn sóng: Công tác duy tu, sửa chữa đã được Chủ đầu 

tư dự án thực hiện thường xuyên liên tục và đến cuối tháng 12/2018, đoạn đường 

này không còn hư hỏng. Trong quá trình quản lý và khai thác, nếu phát sinh hư hỏng 

nền, mặt đường, Sở Giao thông vận tải sẽ chỉ đạo Chủ đầu tư dự án sửa chữa khắc 

phục ngay để đảm bảo an toàn giao thông. 

6. Cử tri khu phố An Hòa, phường Hòa Lợi kiến nghị: Ngành chức năng xem 

xét lắp đặt dải phân cách trên tuyến đường ĐT741 (đoạn từ ngã ba Phú Hòa đến 

ngã tư Hòa Lợi, An Hòa) nhằm hạn chế tai nạn giao thông. 

Sở Giao thông Vận tải trả lời: 

Sở Giao thông Vận tải đã tham mưu và được UBND tỉnh chấp thuận cho chủ 

trương đầu tư bổ sung dãy phân cách trên ĐT.741 đoạn từ ngã ba Phú Hòa đến ngã 

tư Hòa Lợi, An Hòa vào dự án Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.741 – phần đầu tư bổ 

sung tại Công văn số 4367/UBND-KTTH ngày 16/11/2016.  

Đến nay, hồ sơ thiết kế cơ sở dự án đầu tư bổ sung đã được Sở GTVT thẩm 

định thiết kế cơ sở tại Công văn số 4741/SGTVT-QLGT ngày 15/10/2018. 



4 

Hiện nay, Chủ đầu tư dự án đang hoàn thiện phương án tài chính để cập nhật 

vào dự án bổ sung, trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh phê 

duyệt. Dự kiến triển khai thi công trong năm 2019. 

7. Cử tri khu phố Phú Hòa, phường Hòa Lợi kiến nghị: Ngành chức năng 

sớm thi công tuyến đường ĐT741 (đoạn qua phường Định Hòa, Thủ Dầu Một và 

đoạn qua phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát). 

Sở Giao thông Vận tải trả lời: 

Sở Giao thông Vận tải đã tham mưu và được UBND tỉnh chấp thuận cho chủ 

trương đầu tư bổ sung hệ thống thoát nước dọc ĐT.741 đoạn qua khu vực khu phố 

8 phường Chánh Phú Hòa vào dự án Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.741 – phần đầu 

tư bổ sung  tại Công văn số 4367/UBND-KTTH ngày 16/11/2016.   

Đến nay, hồ sơ thiết kế cơ sở dự án đầu tư bổ sung đã được Sở GTVT thẩm 

định thiết kế cơ sở tại Công văn số 4741/SGTVT-QLGT ngày 15/10/2018. 

Hiện nay, Chủ đầu tư dự án đang hoàn thiện phương án tài chính để cập nhật vào 

dự án bổ sung, trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt. 

-Về lắp đặt hệ thống cống thoát nước trên tuyến đường ĐT741: dự kiến triển 

khai thi công trong năm 2019. 

-Về ý kiến phản ánh tình trạng mặt đường đoạn  từ phường Chánh Phú Hòa 

đến phường Hòa Lợi nổi gờ, gợn sóng: Công tác duy tu, sửa chữa đã được Chủ đầu 

tư dự án thực hiện thường xuyên liên tục và đến cuối tháng 12/2018, đoạn đường 

này không còn hư hỏng. Trong quá trình quản lý và khai thác, nếu phát sinh hư hỏng 

nền, mặt đường, Sở Giao thông vận tải sẽ chỉ đạo Chủ đầu tư dự án sửa chữa khắc 

phục ngay để đảm bảo an toàn giao thông. 

8. Cử tri xã Tân Định kiến nghị: Công ty chăn nuôi heo Anova Feed, thuộc 

địa bàn xã Tam Lập, huyện Phú Giáo giáp ranh với ấp Vườn Ươm, xã Tân Định 

chăn nuôi heo với số lượng lớn, mùi hôi thối ảnh hưởng nghiêm trọng đối với người 

dân địa bàn 02 xã Tam Lập và Tân Định. Trong khoảng thời gian từ 20 giờ đến 21 

giờ đêm hằng ngày, Công ty xả nước thải trực tiếp ra Sông Bé gây ô nhiễm nghiêm 

trọng. UBND xã Tân Định nhiều lần kiến nghị UBND huyện Phú Giáo giải quyết 

tình trạng trên nhưng chưa được giải quyết. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành 

chức năng khẩn trương kiểm tra xử lý tình trạng nêu trên. 

Sở Giao thông Vận tải trả lời: 

Công ty Cổ phần Anova Feed hoạt động chăn nuôi heo với số lượng 12.000 

con heo thịt/lứa tại ấp Cây Khô, xã Tam Lập, huyện Phú Giáo từ tháng 2 năm 2018 

đến nay trên cơ sở thuê lại trại chăn nuôi của Hộ kinh doanh Trần Quốc Thái đã 

được phê duyệt đánh giá tác động môi trường cho trại chăn nuôi heo với quy mô 
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chuồng trại 19.000m2, quy mô chăn nuôi 15.000 con heo thịt/lứa. Trên cơ sở phản 

ánh của cử tri, ngày 30/01/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường đã xác minh, kết quả 

cho thấy đơn vị đã thực hiện một số biện pháp bảo vệ môi trường trong hoạt động 

chăn nuôi heo như phun hóa chất sát trùng xung quanh trại và các phương tiện đi lại 

để giảm thiểu mùi hôi, nước thải từ hoạt động chăn nuôi được thu gom xử lý qua 

hầm biogas, hồ lắng (hiện đã hợp đồng với đơn vị tư vấn xây dựng để xây dựng hệ 

thống xử lý nước thải sau biogas theo nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

đã được phê duyệt). Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ kiểm tra, lấy mẫu đột xuất 

nước thải từ hoạt động chăn nuôi và xử lý các vi phạm của đơn vị theo quy định./. 


