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ỦY BAN NHÂN DÂN                   

HUYỆN CHÂU THÀNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

  

Số:          /BC-UBND Châu Thành, ngày      tháng 12 năm 2017 

  

BÁO CÁO 
Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri qua đợt tiếp xúc cử tri 

trước Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa IX, trước Kỳ họp thứ 4  

HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 

 

Thực hiện Công văn số 52/HĐND ngày 17/11/2017 của Thường trực Hội đồng 

nhân dân huyện về việc đề nghị trả lời nội dung cử tri kiến nghị trước Kỳ họp thứ 4 

HĐND huyện. Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả giải quyết, trả lời như sau: 

* Về tài nguyên, môi trường 

1. Cử tri xã Thanh Điền kiến nghị: Khu đất của hãng pháo Nam Phong trên 

địa bàn ấp Thanh Phước, xã Thanh Điền đề nghị thu hồi và giao đất có thu tiền 

cho dân sống tại khu vực này hoặc mở rộng lối đi cho dân. 

Trả lời: 

Qua xác minh, nguồn gốc khu đất trước đây là Hãng nước mắm của Tỉnh ủy, 

sau là hãng pháo Nam Phong, xưởng hạt điều. Hiện nay bỏ hoang, cho 01 hộ dân 

ở giữ và chăn nuôi heo rừng; theo hồ sơ địa chính, khu đất này có số thửa 308, tờ 

bản đồ số 09, tổng diện tích: 3.995 m2. Trong phần diện tích này có khoảng 230 

m2 có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phần còn lại thuộc đất lưu không bờ đê 

rạch Tây Ninh. Hiện trạng trên đất có một nhà xưởng lợp tôn khoảng 1.200 m2 và 

một dãy nhà tường, mái tôn khoảng 1.400 m2. Một khu nhà bảo vệ xây tường gạch 

khoảng 70m2. Ngoài ra trên đất còn có 03 cây bàng, 03 cây tràm đường kính 

khoảng 30 cm, một hàng xà cừ trồng cặp ranh hàng rào sát đường đi. 

Qua xác minh ban đầu, đất này ông Nguyễn Trí Bình ngụ phường 3, Thành 

phố Tây Ninh sang nhượng lại bằng giấy tay (không có giấy CNQSDĐ) và một 

phần diện tích nhỏ mua lại của người dân liền kề thì có giấy CNQSDĐ. 

Việc cử tri đề nghị thu hồi, giao đất có thu tiền cho các hộ dân sống tại khu 

vực, theo quy định không thực hiện được, vì phần đất này nằm trong phạm vi lưu 

không bờ rạch và một phần đất người dân đã được cấp GCN QSDĐ; về kiến nghị 

mở rộng làm lối đi, UBND huyện sẽ giao UBND xã Thanh Điền thực hiện trong 

quý I/2018 (trên phần đất lưu không bờ rạch). 

2. Cử tri Thị trấn kiến nghị: Trên tuyến kênh TN17 còn tình trạng vứt heo 

chết gây hôi thối, đề nghị ngành chức năng kiểm tra, xác minh, xử lý. 

Trả lời: 

Việc cử tri phản ánh xác heo chết thối trên kênh TN17 mà không rõ địa điểm, 

khu vực nào, nên việc xác minh gặp khó khăn. Vào ngày 24/8/2017, phát hiện tại 
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cổng C Sư đoàn bộ binh 5 (thuộc ấp Suối Dộp, xã Thái Bình) có 01 xác heo chết và 

11 bao tải chứa gia súc, gia cầm chết hôi thối. UBND xã Thái Bình đã tổ chức vớt 

đem đi tiêu hủy bằng hình thức chôn sâu. 

Vế mặt quản lý nhà nước, năm 2017 UBND huyện Châu Thành đã ban hành 

Công văn số 233/UBND ngày 02/3/2017 về việc tuyên truyền ngăn chặn, xử lý việc 

thả gia cầm chết xuống kênh TN17 và Công văn số 1079/UBND ngày 30/8/2017 về 

việc tăng cường kiểm tra, xử lý việc vứt rác thải, xác động vật xuống kênh.  

UBND huyện ghi nhận ý kiến cử tri, sẽ tiếp tục chỉ đạo ngành chức năng và 

UBND các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, kiểm tra và sẽ xử lý nghiêm các 

hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo quy định. 

3. Cử tri xã Ninh Điền kiến nghị: Đất Cofaci người dân đã cất nhà ở gần 13 

năm, nghe xã nói chủ đất đòi lại, nếu dân muốn ở phải trả tiền nhưng giá quá cao. 

Đề nghị Xã làm việc với chủ đất giảm giá đất để người dân có khả năng mua. 

Trả lời: 

Khu đất người dân phản ánh có diện tích khoảng 02 ha thuộc thửa đất số 54, 

55 tờ bản đồ số 55. Đất có nguồn gốc do Công ty mua lại của người dân để tập kết 

máy móc, thiết bị và đã có giấy CNQSD đất (nằm ngoài khu đất Chính phủ giao 

cho Công ty Cofaci thuê). Sau này Công ty bỏ hoang nên có 17 hộ dân đến bao 

chiếm cất nhà ở. Hiện tại khu đất đã được sang nhượng lại cho Công ty TNHH 

Hưng Thịnh.  

Về nội dung cử tri phản ánh, trước đây Công ty và 17 hộ dân, UBND xã Ninh 

Điền đã họp và đạt được thỏa thuận giá sang nhượng đất, có lập biên bản thống 

nhất giá, nhưng sau đó 17 hộ lại tiếp tục phản ánh giá đất quá cao. Ngày 

06/12/2017, UBND xã Ninh Điền tiếp tục mời đại diện Công ty Hưng Thịnh và 

các hộ dân họp lại thỏa thuận giá và đã thống nhất xong. 

4. Cử tri xã Ninh Điền kiến nghị: Đất khu vực ấp Trà Sim có quy hoạch khu 

dân cư. Năm 2017, Huyện đã chỉ đạo khảo sát, đến nay đã thực hiện xong. Thực tế 

còn khoảng 12 ha, đề nghị cấp cho dân. 

Trả lời: 

Khu đất cử tri đề nghị cấp GCN QSDĐ có diện tích khoảng 12 ha tại ấp Trà 

Sim, nằm trong dự án quy hoạch cụm dân cư biên giới có tổng diện tích đất 20 ha, 

theo Quyết định của UBND tỉnh Tây Ninh số 2114/QĐ-UBND ngày 23/10/2013 

về việc phê duyệt dự án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch bố trí dân cư tỉnh Tây Ninh 

giai đoạn 2013 - 2015 và quy hoạch đến năm 2020. Quyết định số 2516/QĐ-

UBND ngày 11/11/2017 về việc phê duyệt dự án quy hoạch, bố trí dân cư giai 

đoạn 2016 - 2020 và quy hoạch đến năm 2030. 

Do đất này nằm trong quy hoạch, dự án đã có quyết định phê duyệt nên chưa 

cấp GCN QSDĐ. UBND huyện sẽ có văn bản báo cáo UBND tỉnh đề nghị cấp 

GCN QSDĐ cho dân để khi thực hiện dự án các hộ dân không bị thiệt. 

* Về hạ tầng, giao thông 
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5. Cử tri xã Biên Giới kiến nghị: Đèn đường đối diện bãi xe khách xã Biên 

Giới hỏng đã hơn 1 năm, kiến nghị đã nhiều lần, do vướng đường dây cao thế của 

ngành điện lực, đã trả lời sẽ phối hợp Điện lực giải quyết nhưng đến nay vẫn 

chưa giải quyết. Đây là khu vực ngã tư chợ, xe qua lại đông, người tham gia giao 

thông về đêm gặp khó khăn, hạn chế tầm nhìn, không đảm bảo an toàn giao thông, 

kiến nghị ngành chức năng sớm giải quyết.  

Trả lời: 

Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với 

Điện lực Châu Thành tổ chức sửa chữa xong trước tết Dương lịch năm 2018. 

6. Cử tri xã Hòa Thạnh kiến nghị:  

- Lắp đặt đèn đường tại ngã 3 xã Hòa Thạnh (gần Trạm Y tế), Xã đã có văn 

bản kiến nghị nhưng chưa được giải quyết. Kiến nghị huyện xem xét giải quyết để 

đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực này. 

- Tiếp tục kiến nghị lắp đặt đèn tại hai đầu cầu Hòa Bình, cầu Nàng Dình 

nhưng trả lời chưa thuyết phục. Hiện tại các vị trí này, giao thông về đêm rất nguy 

hiểm, do lưu lượng xe lớn, cầu hẹp; tại đây đã có sẵn trụ điện, kiến nghị sớm xem 

xét trang bị để đảm bảo giao thông dịp tết, nhất là vào mùa thu hoạch mía. 

Trả lời: 

- Về việc di dời đèn đường tại ngã 3 xã Hòa Thạnh (gần trạm Y tế), Ủy ban 

nhân dân huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng tổ chức khảo sát, lắp đặt xong 

trước tết Nguyên đán 2018. 

- Về lắp đặt đèn tại 02 đầu cầu Hòa Bình và Nàng Dình: Năm 2017, ngân 

sách huyện không bố trí lắp đặt mới, chỉ bố trí trả tiền điện và sửa chữa, do đó 

chưa thể thực hiện theo kiến nghị của cử tri. Năm 2018, giao Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng tổ chức khảo sát, đưa vào kế hoạch chung của huyện để lắp mới. 

7. Cử tri xã Thanh Điền kiến nghị: Đoạn đường từ Cầu Nổi về ngã 4 Thanh 

Điền (thuộc Quốc lộ 22B) hiện chưa có đèn đường, lượng xe lưu thông nhiều, hay 

xảy ra tai nạn giao thông. Đề nghị gắn đèn đường tại khu vực này. 

Trả lời: 

Tuyến đường này do Chi cục quản lý đường bộ IV.2 thuộc Bộ Giao thông 

Vận tải quản lý. Năm 2013, do nhu cầu bức thiết UBND huyện đã vận động Công 

ty Cổ phần công trình đô thị lắp đèn chiếu sáng đoạn đầu (đến cuối khu dân cư), 

đoạn còn lại do không có trụ (trụ điện nằm ở vị trí không thích hợp) nên không thể 

lắp đèn. UBND huyện ghi nhận, sẽ kiến nghị ngành cấp trên xem xét lắp đặt đèn 

đường đoạn này. 

8. Cử tri xã Biên Giới kiến nghị: Đường Hương lộ 8 (ấp Tân Định), hiện 

xuống cấp rất trầm trọng, nhân dân đi lại, vận chuyển nông sản khó khăn, nhất là 

điểm ngay cổng chào của ấp, không thể vận chuyển nông sản qua được. Công 

trình này có nằm trong dự án đường tuần tra biên giới hay không? Nếu có thì 
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trong thời gian chờ triển khai dự án, kiến nghị huyện cho dặm vá đảm bảo giao 

thông để bà con có thể vận chuyển nông sản. 

Trả lời: 

Đường huyện 8 trùng với Đường tuần tra biên giới do Quân khu 7 làm Chủ 

đầu tư, hiện đã được khởi công xây dựng ngày 29/11/2017. 

9. Cử tri xã Đồng Khởi kiến nghị: Ngành chức năng lắp miệng cống hố ga 

tại góc đường Đắp Mỹ giáp Quốc lộ 22B. Hiện không có nắp đậy gây nguy hiểm, 

người dân phải dùng cây gỗ che chắn tạm để cảnh báo.  

Trả lời: 

Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng kiểm tra, sẽ 

khắc phục xong trong tháng 12/2017. 

10. Cử tri xã Đồng Khởi, An Cơ, Phước Vinh, Thanh Điền kiến nghị: Tuyến 

đường ĐT 788 (xã Hảo Đước, Phước Vinh - An Cơ - Đồng Khởi), ĐT 786 (Thanh 

Điền), đường liên xã có nhiều xe container chở hàng quá tải, xe tải chở mía, chở 

mì chất quá cao làm đứt dây diện của nhân dân, dễ gây tai nạn, nhất là các xe chở 

mì từ Campuchia về. Kiến nghị ngành chức năng thường xuyên tuần tra kiểm soát, 

kịp thời xử lý. 

Trả lời:  

Thời gian qua, Công an huyện Châu Thành đã mở nhiều đợt cao điểm xử lý 

chuyên đề xe ô tô vi phạm chở hàng hóa quá tải trọng, trong đó có tuyến Tỉnh lộ 

786 (Thanh Điền), 788 (Phước Vinh, An Cơ, Hảo Đước). Hàng ngày, Công an 

huyện đều bố trí lực lượng Cảnh sát Giao thông thường xuyên tuần tra kiểm soát 

trên các tuyến đường trọng điểm, tập trung xử lý các lỗi vi phạm quá tải, không 

bạt che phủ. Tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở, cho các lái xe cam kết chấp hành 

nghiêm các quy định về vận chuyển hàng hóa và bảo vệ môi trường. 

Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng xe chở quá tải, không bạt che phủ hoạt động. 

Lực lượng Cảnh sát giao thông đã phối hợp với Đội 2 Thanh tra Giao thông làm 

việc với 03 trạm nông vụ mía trên địa bàn, cho 53 chủ xe, lái xe vận chuyển mía 

và 02 doanh nghiệp vận tải hàng hóa (Hữu Đức, Thành Vũ) viết cam kết không vi 

phạm chở hàng quá tải, quá khổ, vượt chiều cao quy định. 

Thời gian tới, Công an huyện (Cảnh sát Giao thông) và Thanh tra Giao thông 

sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát các tuyến đường trọng điểm, xử lý nghiêm các 

hành vi vi phạm quá tải trọng xe, quá chiều cao cho phép, nhất là vào thời gian thu 

hoạch mía năm 2017. 

11. Cử tri Thái Bình kiến nghị: Đoạn đường từ ngã 4 Trảng Lớn tới ngã 4 thị 

trấn Châu Thành lượng xe lưu thông rất lớn, hay xảy ra tai nạn giao thông. Đề 

nghị tăng cường công tác kiểm tra, xử lý hạn chế tai nạn giao thông. 

Trả lời:  

Nhận định được tình hình trên, Công an huyện đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát 

Giao thông xây dựng kế hoạch bố trí 02 Tổ tuần tra kiểm soát, thường xuyên có 
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mặt trên tuyến đường Tỉnh lộ 781 (từ ngã tư Trảng Lớn đến ngã tư huyện), nhất là 

vào thời gian cao điểm từ 06 giờ đến 07 giờ sáng, đồng thời tăng cường kiểm tra 

tốc độ trên tuyến đường này. Thời gian tới, Công an huyện tiếp tục bổ sung thêm 

lực lượng tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường 

này. 

12. Cử tri xã Thanh Điền kiến nghị: Đường huyện 10 đã được xã Thanh Điền 

và nhân dân sửa chữa, nhưng hiện nay vẫn còn xuống cấp trầm trọng, đề nghị 

Huyện sớm khắc phục để người dân đi lại thuận tiện. 

Trả lời: 

Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng khảo sát, hiện 

đang trong giai đoạn xin chủ trương và phê duyệt hồ sơ, sẽ tiến hành sửa chữa 

trong năm 2018. 

13. Cử tri xã Thị trấn kiến nghị: Khu vực kênh 16-17a thuộc Tổ 2, Khu phố 3, 

năm 2016 đã có chủ trương làm tuyến giao thông nội đồng. Tuy nhiên đến nay vẫn 

chưa thấy triển khai, vì vậy ở đây đã trở thành một tụ điểm tệ nạn xã hội như đá 

gà…đề nghị ngành chức năng quan tâm, sớm triển khai thực hiện dự án làm 

đường.  

Trả lời:  

Kênh 17-16a được thiết kế làm đường giao thông nông thôn và đã được 

UBND huyện phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật năm 2015. Tuyến đường này đang 

chờ Tỉnh bố trí vốn, khi nào được bố trí sẽ triển khai. 

14. Cử tri xã Ninh Điền kiến nghị: Đường từ ngã 3 Gò Nổi về Cofaci nhỏ, xe 

đông, toàn xe lớn rất dễ gây tai nạn, nhất là khi chiều học sinh đi học về. Hiện 

đoạn đường này hư hỏng nhiều. Đề nghị tu sửa. 

Giải trình: 

Tuyến đường trên (theo quy hoạch là đường Huyện 18) đơn vị tư vấn đã khảo 

sát, thiết kế sơ bộ và có giá trị khái toán. UBND huyện đã có văn bản trình Tỉnh 

xin chủ trương đầu tư nâng cấp hoặc duy tu bảo dưỡng. 

* Về điện 

15. Cử tri xã Ninh Điền kiến nghị: Tổ 18, ấp Gò Nổi đã tự kéo trụ điện sử 

dụng nay cũng hơn 10 năm đã xuống cấp, đã có khảo sát của điện lực hứa trang 

bị 4 trụ điện nhưng xã nói chờ. Đề nghị xem xét, trang bị mới. 

Trả lời: 

Đất khu vực Tổ 18, ấp Gò Nổi nằm trên đất của Công ty Cofaci, nay đã sang 

nhượng lại cho Công ty TNHH Hưng Thịnh. Trên đất có 17 hộ dân tự bao chiếm 

đất và cất nhà ở. Khi nào Công ty TNHH Hưng Thịnh và 17 hộ dân thỏa thuận 

xong việc sử dụng đất, Điện lực Châu Thành sẽ đầu tư lưới điện khu vực này. 

* Về kênh mương 
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16. Cử tri xã Đồng Khởi kiến nghị: Kênh TN 19-1, ấp Chòm Dừa thường 

xuyên bị bể, nhất là vào mùa mưa, không khắc phục được lâu dài, gây thiệt hại 

hoa màu cho bà con rất nhiều. Cách đây 4 ngày kênh tiếp tục bị bể hơn 10m, bà 

con bức xúc, kiến nghị ngành chức năng nghiên cứu làm kiên cố hơn. 

Trả lời:  

Nội dung cử tri phản ánh là đúng. Nguyên nhân kênh bị bể do một phần bờ tả 

kênh tưới TN19-1 (đoạn từ K0+900 đến K1+685=KC) đổ vào kênh tiêu T13A đã 

bị dân ban lấp hoàn toàn. Trước mắt, Xí nghiệp Thủy lợi cho đắp lại để phục vụ 

tưới vụ Đông Xuân 2018.  

Để khắc phục tình trạng trên, Xí nghiệp sẽ kết hợp UBND xã Đồng Khởi và 

UBND xã Trà Vong (Tân Biên) tiến hành giải tỏa mặt bằng kênh tiêu. Giải tỏa 

xong, Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Tây Ninh bố trí vốn đầu tư khôi 

phục lại tuyến kênh tiêu cặp kênh tưới TN19-1. Thời gian dự kiến hoàn thành đến 

quý III/2018. 

 Trên đây là báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri qua đợt tiếp xúc trước 

Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Ủy ban nhân dân 

huyện Châu Thành./. 

 

Nơi nhận:                                                                            
- TT.HU, HĐND huyện;    

- UBMTTQVN huyện; 

- CT, PCT.UBND huyện; 

- ĐB. HĐND huyện; 

- Phòng: TN và MT, KT và HT, NN và PTNT; 

CA, QLDAĐTXD, XNTL, ĐLCT; 

- UBND xã, thị trấn; 

- PVP (đ/c Đông), CV (đ/c Thảo P);                                      

- Lưu: VT.  

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 
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