
TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI  

TRƯỚC KỲ HỌP 8 - HĐND TỈNH KHÓA IX 

ĐƠN VỊ: THỊ XÃ BẾN CÁT 

1. Cử tri khu phố 3A, phường Thới Hòa kiến nghị: Ngành chức năng xem xét 

lắp đặt hệ thống cống thoát nước dọc hai bên đường Quốc lộ 13 (đoạn từ Trường 

Mẫu giáo Thới Hòa cũ đến kênh hở Cổng Mỹ Phước 3). 

Sở Giao thông vận tải trả lời: 

Hiện, Công ty Becamex IJC đang triển khai thi công tại các vị trí ngập khi trời 

mưa. Dự kiến trong năm 2019, sẽ triển khai thi công hệ thống cống dọc đoạn từ 

Trường Mẫu giáo Thới Hòa cũ đến kênh hở Cổng Mỹ Phước.  

2. Cử tri khu phố Phú Nghị, phường Hòa Lợi tiếp tục kiến nghị (TKH5): 

Ngành chức năng xem xét lắp đặt hệ thống thoát nước dọc tuyến đường ĐT741 (đoạn 

Ngã 3 Lăng Xi đến Ngã 3 Phú Hòa). 

Sở Giao thông vận tải trả lời: 

Hệ thống thoát nước dọc tuyến đường ĐT.741 đoạn Ngã 3 Lăng Xi đến Ngã 3 

Phú Hòa đã được bổ sung đầu tư vào Dự án bổ sung nâng cấp, mở rộng ĐT.741. Sở 

Giao thông vận tải đã thẩm định thiết kế cơ sở dự án bổ sung nâng cấp, mở rộng 

ĐT.741. 

Chủ đầu tư dự án đang hoàn thiện phương án tài chính để trình Sở Kế hoạch và 

Đầu tư thẩm định dự án đầu tư, dự kiến triển khai thi công trong năm 2019. 

3. Cử tri xã An Tây kiến nghị: Việc trả lại hiện trạng con đường giáp ranh 

giữa Khu công nghiệp Ascendas và đất dân vẫn chưa được trả lời. Đề nghị ngành 

chức năng xem xét trả lời cụ thể. 

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh trả lời: 

Theo Văn bản số 1909/UBND-NC ngày 31/8/2017 của Ủy ban nhân dân thị xã 

Bến Cát về việc giải quyết tình trạng các hộ dân lấn chiếm và xây dựng trái phép 

trong ranh đất khu công nghiệp Singapore Ascendas Protrade, xã An Tây, Ủy ban 

nhân dân thị xã Bến Cát đã: 

- Đề nghị Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh phối hợp với UBND xã An Tây, Chủ 

đầu tư khu công nghiệp khôi phục lại mốc ranh đất khu công nghiệp Quốc tế 

Protrade. 

- Yêu cầu Phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp Phòng Kinh tế, Phòng Tài 

nguyên và Môi trường, các đơn vị có liên quan rà soát, kiểm tra, đề xuất UBND thị 

xã việc xây dựng sai quy định đối với chợ Lệ Thu, xã  An Tây (Giáp khu công nghiệp 
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Quốc tế Protrade) và việc làm đường giao thông nằm trên đất khu công nghiệp. Kết 

quả thực hiện chậm nhất đến ngày 15/9/2017. 

- Yêu cầu UBND xã An Tây làm việc vời các hộ dân có nhu cầu đi lại tại khu 

đất, vị trí đất cây xanh (hướng tây khu đất); trên cơ sở đó đề xuất, báo cáo UBND 

thị xã kiến nghị UBND tỉnh xem xét. Kết quả thực hiện chậm nhất đến ngày 

15/9/2017. 

Đến nay, vụ việc đang tiếp tục giải quyết 

4. Cử tri ấp Kiến An, xã An Điền phản ánh: Một số KCN, nhà máy chế biến 

mủ, các trại chăn nuôi dọc sông Thị Tính thải nước thải chưa qua xử lý ra sông gây 

ô nhiễm môi trường. Đề nghị ngành chức năng xử lý. 

Sở Tài nguyên và môi trường trả lời: 

Sông Thị Tính bắt nguồn từ suối Bà Và (huyện Dầu Tiếng) chảy qua địa bàn 

huyện Dầu Tiếng, Bàu Bàng, thị xã Bến Cát và đổ vào vào sông Sài Gòn. Đoạn chảy 

qua huyện Bàu Bàng, thị xã Bến Cát hiện nay chịu tác động đặc trưng của quá trình 

phát triển công nghiệp - đô thị, cụ thể: tiếp nhận nước thải của 05 khu công nghiệp 

(Mỹ Phước 1, Mỹ Phước 2, Mỹ Phước 3, Bàu Bàng, Bàu Bàng Mở rộng), nước thải 

của hơn 10 doanh nghiệp (sản xuất giấy, chăn nuôi heo, chế biến cao su) có lưu 

lượng trên 10.000 m3/ngày và nước thải sinh hoạt của 205.000 người dân trong lưu 

vực. Tổng lưu lượng nước thải trên lưu vực thải vào khoảng 50.000 m3/ngày, trong 

đó: nước thải công nghiệp khoảng 35.000 m3/ngày và nước thải đô thị khoảng 15.000 

m3/ngày.  

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước sông Thị Tính và các chi lưu 

trong những năm 2016 và năm 2017 cho thấy nước mặt sông Thị Tính đã bị ô nhiễm 

hữu cơ. So với Quy chuẩn nước sông dùng cấp nước sinh hoạt nhưng phải qua xử lý 

(QCVN 08:2015/BTNMT cột A2) thì hàm lượng Amoni vượt Quy chuẩn từ 4,5 - 

6,2 lần, hàm lượng COD vượt quy chuẩn từ 1,2 - 1,8 lần, còn các chỉ tiêu kim loại 

nặng và các độc tố thấp hơn quy chuẩn.  

Nhận thức trước nguy cơ ô nhiễm trên sông Thị Tính, Sở Tài nguyên và Môi 

trường đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo các ngành 

và các địa phương tăng cường công tác bảo vệ môi trường sông Thị Tính tại các văn 

bản cụ thể như sau: 

- Văn bản số 2513/UBND-KTN ngày 20/7/2016 chỉ đạo các ngành và các địa 

phương tăng cường công tác bảo vệ môi trường sông Thị Tính với các biện pháp 

như: không thu hút các dự án đầu tư thuộc ngành nghề ô nhiễm vào lưu vực sông; 

tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm đối với các nguồn thải; tổ 

chức nạo vét, khai thông dòng chảy trên sông Thị Tính…. 
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- Quyết định số 2566/QĐ-UBND ngày 26/9/2017 ban hành Danh mục các 

ngành nghề, vùng, địa điểm có nguy cơ xảy ra ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường 

trên địa bàn tỉnh để tập trung thực hiện các giải pháp nhằm hạn chế việc gây ô nhiễm 

và sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh. Sông Thị Tính nằm trong danh mục địa điểm 

có nguy cơ ô nhiễm và nguy cơ sự cố môi trường cần phải tập trung kiểm soát.  

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành và các địa phương trong 

thời gian qua đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm hạn chế gia tăng ô nhiễm trên sông 

Thị Tính như: 

- Kiên quyết từ chối các dự án đầu tư có ngành nghề có phát sinh nhiều nước 

thải hay các ngành nghề nằm trong danh mục các ngành nghề có nguy cơ ô nhiễm 

môi trường trong lưu vực sông Thị Tính. Trong năm 2018 đã từ chối 79/269 dự án 

(chiếm tỉ lệ 29,36%). 

- Lắp đặt hệ thống quan trắc tự động và hệ thống camera quan sát đối với các 

nguồn thải lớn và các doanh nghiệp có ngành nghề gây ô nhiễm. Đến nay, 5 khu 

công nghiệp và 24/25 nguồn thải có lưu lượng nước thải lớn hoặc thuộc ngành nghề 

có nguy cơ ô nhiễm cao trong lưu vực sông Thị Tính cũng đã lắp đặt hệ thống quan 

trắc nước thải tự động để kiểm soát. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất. Trong năm 2018, 

Sở Tài nguyên và Môi trường, Đội kiểm tra liên ngành đột xuất về tài nguyên và 

môi trường cấp tỉnh và cấp huyện đã tổ chức kiểm tra công tác bảo vệ môi trường 

đối với 09 doanh nghiệp có hoạt động xả thải ra sông Thị Tính và đã xử lý 06 doanh 

nghiệp vi phạm xả nước thải vượt quy chuẩn môi trường với số tiền gần 2,5 tỉ đồng. 

Do tăng cường công tác thanh kiểm tra và kiểm soát ô nhiễm nên đến nay các khu 

công nghiệp, các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp có lưu lượng nước thải trên 

100 m3/ngày, các trại chăn nuôi và các cơ sở chế biến mủ cao su nằm trong lưu vực 

sông Thị Tính đều đã xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống xử lý nước thải.  

Bằng nhiều giải pháp tích cực như trên, đã hạn chế được việc gia tăng ô nhiễm 

trên sông Thị Tính và chất lượng nước có xu hướng được cải thiện. Kết quả quan 

chất lượng nước sông Thị Tính trong năm 2018 cho thấy nồng độ Amonia giảm 1,2 

- 1,5 lần so với năm 2017 (vượt quy chuẩn từ 3,7 - 4,2 lần), nồng độ COD xấp xỉ 

quy chuẩn cho phép; các thông số ô nhiễm khác đều thấp hơn quy chuẩn. Như vậy, 

chất lượng nước mặt sông Thị Tính hiện chỉ bị ô nhiễm hữu cơ nhẹ và đang được 

cải thiện. 

5. Cử tri khu phố 3A, phường Thới Hòa kiến nghị: Ngành chức năng sớm 

hoàn thiện Bệnh viện 1.500 giường và đưa vào sử dụng nhằm phục vụ nhu cầu khám 

chữa bệnh của người dân. 
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Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh trả lời: 

Bệnh viện Đa khoa 1.500 giường là công trình trọng điểm của tỉnh, đầu tư xây 

dựng bệnh viện để giải quyết vấn đề quá tải ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh hiện tại, nâng 

cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân, cũng là nơi đào tạo, học tập để nâng 

cao trình độ khám chữa bệnh của các cán bộ y tế. Bệnh viện được khởi công xây 

dựng vào tháng 8/2014 và hoàn thành Phần móng tầng hầm vào tháng 8/2016. 

Trong thời gian triển khai thi công Phần móng các thủ tục về lập hồ sơ thiết kế, 

trình thẩm định, phê duyệt cho các hạng mục còn lại của công trình cũng được 

UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo để thực hiện cho kịp thời.  

Sau khi hoàn thành các thủ tục đầu tư theo quy định, tháng 01/2018 công trình 

được triển khai công tác lựa chọn nhà thầu bao gồm công tác tư vấn lập hồ sơ mời 

thầu, đánh giá kết quả tư vấn, công tác tư vấn mời thầu, công tác lựa chọn nhà thầu 

thi công. Đầu tháng 11/2018, có kết quả công tác lựa chọn nhà thầu và dự kiến sẽ 

khởi động trong tháng 12/2018 với thời gian thi công là 520 ngày (dự kiến hoàn 

thành vào năm 2020). 

Đây là 01 dự án có quy mô lớn nên được Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các Sở ngành 

rất quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ tích cực để triển khai thực hiện công trình trọng điểm 

này. Tuy nhiên, do thủ tục đầu tư phải thực hiện nhiều bước và phải trình qua nhiều 

Bộ, Ngành có liên quan xem xét góp ý và thẩm định để đảm bảo tuân thủ các quy 

định quản lý và đầu tư (Bộ Xây dựng thẩm định, Bộ Y tế góp ý về dây chuyền công 

nghệ, Bộ Tài nguyên Môi trường phê duyệt đánh giá tác động môi trường, Cục 

PCCC - CNCH có ý kiến về PCCC). Do đó mất rất nhiều thời gian trong việc lập, 

thẩm định và phê duyệt. 

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

xem xét đơn giản hóa hồ sơ, thủ tục đăng ký khai sinh cho người lớn tuổi. 

Sở Tư pháp trả lời: 

Trong thời gian qua (từ năm 2016 - 2018), UBND cấp xã và UBND cấp huyện 

trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã kịp thời giải quyết đăng ký khai sinh cho 97.178 

trường hợp (bao gồm đăng ký khai sinh lần đầu; đăng ký lại việc sinh và đăng ký 

khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân).  

* Đối với người lớn tuổi chưa đăng ký khai sinh, nay mong muốn có Giấy khai 

sinh (bản chính) thì sẽ liên hệ cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền xem xét, giải 

quyết một trong hai thủ tục sau: 

(1) Thủ tục Đăng ký lại việc sinh; 

(2) Thủ tục Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân. 
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Nội dung của Giấy khai sinh và Giá trị pháp lý của Giấy khai sinh được quy 

định tại Luật Hộ tịch năm 2014 và Nghị định số 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; thủ 

tục đăng ký lại việc sinh; Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân 

được quy định cụ thể tại 02 văn bản trên và Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 

16/11/2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hộ tịch và 

Nghị định số 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.  

Công tác đăng ký và quản lý hộ tịch luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp 

thời của Ủy ban nhân dân các cấp, sự phối hợp tích cực của các cơ quan có liên quan. 

Đồng thời, Sở Tư pháp thường xuyên tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc qua 

công văn hướng dẫn nghiệp vụ; các đợt tập huấn nghiệp vụ hộ tịch cho cán bộ tư 

pháp hộ tịch tại cấp xã và cán bộ hộ tịch cấp huyện... 

Hầu hết các trường hợp đăng ký lại việc sinh hoặc đăng ký khai sinh cho người 

đã có hồ sơ, giấy tờ đều được các cơ quan đăng ký và quản lý hộ tịch kịp thời giải 

quyết. Tuy nhiên, đối với người lớn tuổi, không có giấy tờ nào là cơ sở để xác định 

nội dung đăng ký khai sinh để nộp cho cơ quan đăng ký hộ tịch thì cơ quan đăng ký 

hộ tịch không thể đăng ký lại khai sinh theo đúng thời gian quy định vì phải phối 

hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan như: công an, UBND cấp xã nơi người 

yêu cầu đã cư trú trước đó, khu phố, ấp, người làm chứng...để xác minh thông tin 

của người yêu cầu. 

Để kịp thời đáp ứng yêu cầu đăng ký khai sinh cho người lớn tuổi, Sở Tư pháp 

sẽ tiếp tục hướng dẫn nghiệp vụ đối với các Phòng Tư pháp và UBND cấp xã khi thực 

hiện các thủ tục hành chính; Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các ngành cùng 

phối hợp thực hiện và khẩn trương xin ý kiến Bộ Tư pháp đối với những khó khăn, 

vướng mắc để thuận lợi hơn trong quá trình giải quyết thủ tục cho người dân. 

7. Cử tri ấp Bến Liễu, xã Phú An kiến nghị: Ngành chức năng xem xét điều 

chỉnh thu hẹp mức quy định đối với hành lang lộ giới của đường giao thông nông 

thôn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân xây dựng nhà và sử dụng đất. 

Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát trả lời: 

Hiện nay, việc quy định hành lang lộ giới của đường giao thông nông thôn và 

công tác cấp giấy phép xây dựng tại địa bàn xã Phú An được thực hiện theo Quy chế 

quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị Bến Cát đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết 

định số 3018/QĐ-UBND (có hiệu lực ngày 31/10/2017) và Đồ án quy hoạch xây 

dựng nông thôn mới xã Phú An được phê duyệt tại Quyết định số 1414/QĐ-UBND 

ngày 19/8/2014 của UBND thị xã Bến Cát. 



6 

Mặt khác, cử tri ấp Bến Liễu kiến nghị xem xét điều chỉnh thu hẹp mức quy 

định đối với hành lang lộ giới của đường giao thông nông thôn nhưng không nêu rõ 

cụ thể tuyến đường, nên UBND thị xã không có cơ sở xem xét, có ý kiến./. 
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1. Cử tri phường Tân Định kiến nghị: Ngành chức năng có biện pháp khắc 

phục tình trạng ngập nước trên tuyến đường Quốc lộ 13 (đoạn từ Cổng Hoàng Gia 

đến Cửa hàng Huy Cường). Vấn đề này đã kiến nghị nhiều lần nhưng đến nay vẫn 

chưa được giải quyết. 

Trích phần trả lời tại Số thứ tự số 23, Phụ lục 01-Công văn 3086/CV-UBND  

ngày 09/7/2018 của UBND tỉnh về việc trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 

Bảy - HĐND tỉnh khóa IX: Đoạn từ chợ Hoàng Gia đến điện máy Huy Cường trên 

QL.13: hiện tại, trên đoạn tuyến đường này có bố trí hệ thống cống dọc, tuy nhiên 

các đường nhánh chưa có hệ thống cống dọc, khi trời mưa, nước từ các đường nhánh 

đổ vào, gây quá tải cho hệ thống thoát nước dọc của QL.13 và ngập nước trên mặt 

đường. Sở Giao thông vận tải đã khảo sát và làm việc với Tổng Công ty Becamex 

IDC, Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát, và Ủy ban nhân dân xã Tân Định thống nhất 

phương án xử lý như sau: UBND thị xã Bến Cát sẽ đầu tư nâng cấp đường và hệ 

thống thoát nước các tuyến đường nhánh do thị xã Bến Cát quản lý, Tổng Công ty 

Becamex IDC sẽ tính toán lại lưu vực để cải tạo khẩu độ cống dọc trên QL.13; trước 

mắt, Tổng Công ty Becamex IDC duy tu, nạo vét hệ thống cống dọc trên QL.13 đoạn 

qua khu vực này.  

Dự kiến thời gian thực hiện trong giai đoạn 2019-2020.  

2. Cử tri khu phố 3, phường Tân Định phản ánh: Đường Quốc lộ 13 (đoạn 

từ nhà ông Mười Bừng đến suối Cầu Định) hệ thống cống thoát nước bị nghẹt, làm 

nước chảy tràn ra đường gây ảnh hưởng đến người tham gia giao thông. Đề nghị 

ngành chức năng xem xét khắc phục.  

Trích trả lời cập nhật tại Số thứ tự số 7, Phụ lục 06-Báo cáo 254/BC-UBND 

tỉnh ngày 26/10/2018 của UBND tỉnh phục vụ giám sát việc giải quyết kiến nghị cử 

tri tại kỳ họp thứ Tám: Hiện Công ty Becamex IJC đã cho nạo vét hố ga và hệ thống 

cống dọc khu vực này.  

3. Cử tri khu phố An Lợi, phường Hòa Lợi kiến nghị: Tình trạng gây ô nhiễm 

môi trường của Công ty giấy Kraft Vina thời gian qua có giảm, tuy nhiên mùi khí 

thải vẫn còn, điều này làm ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân xung 

quanh. Đề nghị ngành chức năng tiếp tục làm việc với công ty và xử lý dứt điểm 

trong thời gian tới. 

NỘI DUNG KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI ĐÃ TRẢ LỜI 
 



8 

Trích trả lời kiến nghị trùng lặp của UBND phường Hoà Lợi đã phản ánh 

trước kỳ họp 7: Việc Công ty TNHH Giấy Vina Kraft trong Khu công nghiệp Mỹ Phước 

3 xả khói có mùi hôi thối ra môi trường ảnh hưởng đến người dân xung quanh. Đề nghị 

ngành chức năng xem xét, xử lý.1 

Công ty TNHH Giấy Kraft Vina hoạt động tại đường D-6A-CN, khu công 

nghiệp Mỹ Phước 3, thị xã Bến Cát với ngành nghề sản xuất giấy mặt và giấy lượn 

sóng với công suất 40.000 tấn sản phẩm/tháng. Công ty đã được Sở Tài nguyên và 

Môi trường cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 

5384/PXN-TNMT ngày 13/12/2017. Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên 

giám sát việc xả nước thải, khí thải lò hơi của Công ty thông qua hệ thống quan trắc 

nước thải, khí thải tự động, theo kết quả giám sát từ đầu năm 2018 đến nay cho thấy 

các chỉ tiêu được giám sát đều đạt quy chuẩn cho phép trước khi thải ra môi trường. 

Mùi hôi phát sinh từ Công ty chủ yếu từ hệ thống xử lý nước thải, Công ty đã lắp 

đặt hệ thống thu gom, xử lý khí H2S từ bể đệm, bể kỵ khí, bể chứa bùn, nhà ép bùn 

và khí CH4 từ bể kỵ khí.  

Qua phản ánh của sử tri trước đây, Sở Tài nguyên và Môi trường đã kiểm tra 

và yêu cầu tiếp tục thu gôm xử lý khí gây mùi phát sinh từ bể điều hòa của hệ thống 

xử lý nước thải và hiện nay Công ty đã hoàn thành theo yêu cầu của Sở Tài nguyên 

và Môi trường, do đó vấn đề môi trường đã cơ bản được kiểm soát. 

4. Cử tri khu phố 1B, phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát phản ánh: 

Hiện nay đập nước Cua Pari (Khu phố 1B, phường Chánh Phú Hòa) nguồn nước bị 

ô nhiễm, có mùi hôi do nhà máy chế biến mủ thuộc xã Tân Bình, huyện Bắc Tân 

Uyên xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường. Đề nghị ngành chức năng xem xét 

sớm xử lý. 

Trích trả lời kiến nghị đã phản ánh trước kỳ họp thứ 7 của cử tri Khu phố 

1b, phường Chánh Phú Hòa: về việc một số công ty như Xí nghiệp Chế biến mủ 

Cao su Pari; Doanh nhiệp Chế biến mủ Nhật Hưng (Tân Bình-Bắc Tân Uyên) xả 

thải gây mùi hôi thối, ảnh hưởng đến người dân xung quanh. Đề nghị ngành chức 

năng xử lý.  

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời: 2 

                                                           

Trích trả lời: 
1 Số thứ tự số 45, Phụ lục 01-Công văn 3086/CV-UBND  ngày 09/7/2018 của UBND tỉnh về việc 

trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Bảy - HĐND tỉnh khóa IX 

2 Số thứ tự số 46, Phụ lục 01-Công văn 3086/CV-UBND  ngày 09/7/2018 của UBND tỉnh về việc 

trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Bảy - HĐND tỉnh khóa IX 
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- Nhà máy chế biến cao su Cua Paris của Công ty cổ phần cao su Phước Hòa 

hoạt động chế biến cao su các loại tại xã Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình 

Dương. Sau khi nhận được phản ánh của cử tri, Đội kiểm tra liên ngành đã tiến hành 

kiểm tra đột xuất công tác bảo vệ môi trường đối với Nhà máy chế biến mủ cao su 

Cua Paris vào ngày 02/7/2018. Kết quả kiểm tra cho thấy nước thải sau công trình xử 

lý nước thải của Nhà máy chưa đạt quy chuẩn thải ra môi trường. Ngoài ra tại khu vực 

chứa nguyên liệu mủ tạp, khu gạn mủ của hệ thống xử lý nước thải và khu vực sấy có 

phát sinh mùi hôi và tùy theo hướng gió gây ảnh hưởng đến một số hộ dân đúng theo 

phản ánh của cử tri. Thực hiện yêu cầu của Đội kiểm tra liên ngành, Nhà máy đã triển 

khai thực hiện một số giải pháp nhằm hạn chế mùi hôi phát sinh, cụ thể: đã nâng chiều 

cao ống thải từ quá trình sấy, tổ chức vớt mủ từ các bể gạn liên tục (không để tình 

trạng mủ không được vớt phân hủy kỵ khí gây mùi hôi như trước đây), che chắn khu 

vực lưu chứa mủ tạp,… Đối với vi phạm của Nhà máy liên quan đến việc xử lý nước 

thải chưa đạt quy chuẩn thải ra môi trường, Đội kiểm tra liên ngành đang lập hợp hồ 

sơ để xử lý theo quy định. 

- Hợp tác xã cao su Nhật Hưng hoạt động với ngành nghề chế biến mủ cao su 

các loại tại ấp 1, xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên. Sau khi nhận được phản ánh 

của cử tri, Đội kiểm tra liên ngành đã tiến hành kiểm tra đột xuất công tác bảo vệ 

môi trường đối với Hợp tác xã vào ngày 02/7/2018. Kết quả kiểm tra cho thấy Hợp 

tác xã chưa thu gom triệt để nước thải về công trình xử lý và còn để một phần nước 

thải phát sinh từ quá trình sản xuất chảy vào cống thoát nước mưa. Đồng thời mùi 

hôi phát sinh từ khu vực lưu chứa mủ tạp, từ quá trình sấy chưa được kiểm soát, gây 

nên phản ánh của cử tri. Đội kiểm tra liên ngành đang lập hợp hồ sơ để xử lý vi phạm 

đối với Hợp tác xã và buộc Hợp tác xã phải thu gom triệt để nước thải về công trình 

xử lý, thực hiện các biện pháp khống chế mùi hôi./. 

 


