
TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI  

SAU KỲ HỌP 8 - HĐND TỈNH KHÓA IX 

ĐƠN VỊ: HUYỆN BẮC TÂN UYÊN 

1. Cử tri xã Tân Bình kiến nghị: Các công ty gỗ trong Khu công nghiệp Tân 

Bình sản xuất và thường xả khói vào ban đêm gây ô nhiễm môi trường, đề nghị các 

ngành chức năng kiểm tra, xử lý. 

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời: 

Sau khi nhận được phản ánh của cử tri, ngày 24/01/2019, Sở Tài nguyên và 

Môi trường đã phối hợp với đại diện Ủy ban nhân dân xã Tân Bình và chủ đầu tư 

khu công nghiệp Tân Bình tiến hành khảo sát tình hình đầu tư và công tác bảo vệ 

môi trường của các Công ty sản xuất gỗ trong khu công nghiệp. Qua khảo sát cho 

thấy hiện nay trong khu công nghiệp có 05 Công ty sản xuất gỗ, trong đó: 04 Công 

ty thực hiện thực hiện tương đối đầy đủ các biện pháp khống chế ô nhiễm (Công ty 

TNHH MTV Gỗ Hoàng Thông, Công ty TNHH Năng Lượng Xanh, Công ty TNHH 

View Full, Công ty TNHH Bí Ngô); riêng Công ty TNHH Gỗ You Hao là doanh 

nghiệp thực hiện không tốt các biện pháp bảo vệ môi trường và thường xuyên bị 

phản ánh.  

Đối với Công ty TNHH Gỗ You Hao, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến 

hành kiểm tra công tác bảo vệ môi trường của Công ty TNHH Gỗ You Hao. Kết quả 

kiểm tra cho thấy Công ty chưa xây lắp công trình xử lý hơi keo phát sinh trong quá 

trình sản xuất, không bố trí khu vực lưu chứa chất thải theo quy định, xả khí thải 

vượt quy chuẩn,…gây ô nhiễm đúng theo phản ánh của cử tri. Sở Tài nguyên và Môi 

trường đang lập hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh xử phạt Công ty đối với những vi 

phạm trên với số tiền 1.349.000.000 đồng và yêu cầu thực hiện các biện pháp khắc 

phục theo quy định. 

2. Cử tri xã Bình Mỹ kiến nghị: Đoạn đường giao thông từ cầu Bình Cơ đến 

Chợ Bình Mỹ (đường ĐT 747) các loại phương tiện lưu thông nhiều thường xuyên 

xảy ra tai nạn giao thông. Kiến nghị các ngành chức năng gắn các biển báo giảm 

tốc độ và các đèn tín hiệu tại khu vực các ngã 3 và khu vực trường học nhằm hạn 

chế tình trạng tai nạn giao thông.  

Sở Giao thông vận tải trả lời: 

Sở Giao thông vận tải xin ghi nhận, sẽ phối hợp với địa phương khảo sát, thống 

nhất giải pháp thực hiện. Dự kiến thực hiện trong quý III năm 2019. 

3. 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 
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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 Tài nguyên và Môi trường 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 

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./. 


