
TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI  

SAU KỲ HỌP 7 - HĐND TỈNH KHÓA IX 

ĐƠN VỊ: HUYỆN BÀU BÀNG 

1. Cử tri ấp 1, xã Trừ Văn Thố phản ánh: Tình trạng nước ngập hai bên 

đường Quốc lộ 13 gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và đời sống nhân dân và gây tai 

nạn giao thông nhiều năm nay. Cử tri kiến nghị nhưng chưa được khắc phục. Đề 

nghị các ngành chức năng cho biết hệ thống thoát nước dọc Quốc lộ 13 hướng từ 

ngã 3 Trừ Văn Thố đến cầu Tham Rớt có làm hay không và thời gian thực hiện.  

Sở Giao thông vận tải trả lời: 

Thời gian qua, Sở Giao thông vận tải thường xuyên đốn đốc, nhắc nhở Công 

ty Becamex IJC rà soát, đầu tư bổ sung hệ thống thoát nước trên QL.13 tại các 

đoạn thường xuyên ngập nước khi trời mưa, cũng như toàn tuyến; Hiện Công ty đã 

và đang thi công một số đoạn cống thoát nước qua khu vực huyện Bàu Bàng, cụ 

thể: Đoạn qua trường học Lai Uyên và gần chợ Lai Uyên, đoạn từ địa phận thị xã 

Bến Cát (Km41+600) đến Viện nghiên cứu Cao Su (Km48+300).  

Gần đây nhất, ngày 27/8/2018, Sở Giao thông vận tải tiếp tục có Công văn số 

3898/SGTVT-QLGT, đề nghị Công ty Becamex IJC rà soát, giải quyết tình hình 

ngập nước trên QL13 đoạn từ ngã 3 Trừ Văn Thố đến cầu Tham Rớt và báo cáo 

kết quả về Sở Giao thông vận tải trước ngày 10/9/2018; 

Theo báo cáo của Công ty Becamex IJC tại Công văn số 165/Becamex - IJC 

ngày 31/8/2019, hiện Công ty đang thuê đơn vị khảo sát thiết kế bổ sung hệ thống 

thoát nước đoạn qua huyện Bàu Bàng, dự kiến sẽ triển khai thực hiện trong năm 2019.  

Sở Giao thông vận tải xin ghi nhận, sẽ tiếp tục theo dõi và đôn đốc Công ty 

Becamex IJC sớm triển khai thực hiện.  

2. Cử tri ấp Cây Sắn, xã Lai Uyên tiếp tục đề nghị: Các ngành chức năng 

xem xét kiến nghị mở dải phân cách Quốc lộ 13 đoạn ngay ngã tư Chợ Than gần 

Văn phòng ấp Cây Sắn để cho người dân thuận tiện trong giao thông.  

Sở Giao thông vận tải trả lời: 

Về vấn đề này, ngày 03/02/2017, Sở Giao thông vận tải đã phối hợp cùng với 

Văn phòng Ban an toàn giao thông tỉnh, Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh, Phòng 

Quản lý đô thị huyện Bàu Bàng, UBND xã Lai Uyên và Công ty Becamex IJC 

khảo sát hiện trạng vị trí kiến nghị mở dải phân cách; theo đó, khu vực giao lộ ngã 

tư Chợ Than gần Văn phòng ấp Cây Sắn dân cư thưa thớt, không có hệ thống chiếu 

sáng vào ban đêm, nếu mở dải phân cách sẽ mất an toàn giao thông, nên các thành 

viên khảo sát không thống nhất mở dải phân cách tại giao lộ này và Sở Giao thông 

vận tải đã phúc đáp cho UBND huyện Bàu Bàng tại Công văn số 1597/SGTVT-

QLGT ngày 20/3/2017. 
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Sở Giao thông vận tải rất mong Quý cử tri thông cảm, đồng tình với Sở Giao 

thông vận tải về phương án tổ chức giao thông như hiện nay, nghiêm chỉnh chấp hành 

để góp phần đảm bảo tính mạng và tài sản các phương tiện tham gia giao thông qua 

khu vực này. 

3. Cử tri ấp Bàu Bàng và ấp Cây Sắn xã Lai Uyên kiến nghị: Lai Uyên là 

thị trấn và là đô thị loại V nhưng dọc Quốc lộ 13 vẫn chưa có đèn đường, không có 

hệ thống thoát nước. Đề nghị xem xét đầu tư hệ thống chiếu sáng và hệ thống thoát 

nước trong thời gian tới.  

Sở Giao thông vận tải trả lời: 

Nhằm tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông trên QL.13, Sở Giao 

thông vận tải thường xuyên phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh, 

Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh và UBND huyện Bàu Bàng kiểm tra 

công tác đảm bảo an toàn giao thông trên QL.13 và chỉ đạo đơn vị quản lý, khai 

thác (Công ty Becamex IJC) rà soát bổ sung hệ thống chiếu sáng, giải quyết ngập 

nước dọc 02 bên tuyến; 

Ngày 27/8/2018, Sở Giao thông vận tải tiếp tục có Công văn số 

3898/SGTVT-QLGT, đề nghị Công ty Becamex IJC rà soát, giải quyết tình hình 

ngập nước và đầu tư bổ sung hệ thống chiếu sáng trên QL.13 đoạn qua địa bàn xã 

Lai Uyên và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Giao thông vận tải trước ngày 

10/9/2018; ngày 31/8/2018, Công ty Becamex IJC có báo cáo tại Công văn số 

165/Becamex - IJC, theo đó, Công ty Becamex IJC đang thuê đơn vị khảo sát thiết 

kế bổ sung hệ thống thoát nước, chiếu sáng đoạn qua địa bàn huyện Bàu Bàng, dự 

kiến sẽ triển khai thực hiện trong năm 2019.  

Sở Giao thông vận tải sẽ tiếp tục theo dõi và đôn đốc Công ty Becamex IJC 

sớm triển khai thực hiện.  

4. Cử tri ấp Bàu Bàng, xã Lai Uyên đề nghị: Vét mương hai bên tuyến 

đường ĐT.749c đoạn từ nhà ông Chín Thiếp vào trong suối Bến Ván để nước mưa 

thoát dễ dàng, tránh ngập úng gây ô nhiễm môi trường. 

Sở Giao thông vận tải trả lời: 

Sở Giao thông vận tải xin ghi nhận và cảm ơn ý kiến đóng góp của Quý cử tri, 

sẽ thực hiện trong Quý IV năm 2018.  

5. Cử tri ấp Bàu Bàng, xã Lai Uyên phản ánh và đề nghị: Các ngành chức 

năng kiểm tra Công ty cám Tiến Đại Phát hoạt động gây mùi hôi và khói bụi làm ô 

nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống nhân dân xung quanh.  

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời: 
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- Công ty TNHH SX-TM-DV Tiến Đại Phát tọa lạc ấp Bàu Bàng, xã Lai 

Uyên, huyện Bàu Bàng, hoạt động sản xuất thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm 

và thủy hải sản với công suất hiện tại khoảng 3.500 tấn sản phẩm/tháng. Công ty 

đã được UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường và đã thực 

hiện xây dựng hệ thống xử lý nước thải, khí thải. 

- Theo phản ánh cử tri, ngày 7/9/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường đã kiểm 

tra, xác minh cho thấy phản ánh của cử tri việc quá trình hoạt động của Công ty 

phát sinh mùi hôi và khói bụi gây ảnh hưởng đến người dân xung quanh là đúng. 

Nguồn phát sinh khói bụi ảnh hưởng đến người dân phát sinh từ 02 lò hơi sử dụng 

nhiên liệu đốt củi, than đá, chủ yếu vào thời điểm nhóm lò và hiện đang trong mùa 

mưa nên nhiên liệu củi ướt cũng làm ảnh hưởng đến chất lượng khí thải ra môi 

trường. Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục giám sát, lấy mẫu khí thải đột 

xuất để đánh giá chất lượng khí thải ra môi trường, trường hợp vượt quy chuẩn cho 

phép sẽ xử lý vi phạm và yêu cầu thực hiện biện pháp khắc phục theo quy định 

pháp luật./. 
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