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BÁO CÁO  

Về việc giải trình kiến nghị của đại biểu HĐND huyện  
và Ban Thường trực UBMTTQVN huyện 

  
 

Qua xem xét các kiến nghị của Đại biểu HĐND huyện tại đợt họp Tổ đại 
biểu trước kỳ họp thứ 5 HĐND huyện theo Công văn số 35/HĐND ngày 
11/7/2022 của Ban Thường trực UBMTTQVN huyện và ý kiến của Ban Thường 
trực UBMTTQVN huyện tại Thông báo số 83/TB-MTTQ-BTT ngày 30/6/2022 
về Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2022, Ủy ban nhân 
dân huyện báo cáo, cụ thể như sau: 

I. Đối với ý kiến của các Tổ đại biểu HĐND huyện: 

1. Ý kiến Tổ đại biểu số 1: Trại gà Chơn Thành I (ấp Bàu Teng, xã 
Quang Minh) có dấu hiệu tiêu hủy gà chết chưa đảm bảo vệ sinh môi 
trường. Đề nghị các ngành chức năng kiểm tra, xử lý. 

Trả lời: 

Nhận được ý kiến phản ánh của đại biểu, UBND huyện chỉ đạo phòng Tài 
nguyên và Môi trường phối hợp với UBND xã Quang Minh tiến hành kiểm tra 
tại trang trại, kết quả: 

- Trại chăn nuôi Quang Minh 2 thuộc Công ty TNHH MTV My Anh hiện 
đang cho Công ty Cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam thuê trại (đặt thêm tên kinh 
doanh là trại gà Chơn Thành I) hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi gà bố mẹ, quy 
mô 107.000 con, số lượng công nhân là 48 người với 12 dãy chuồng xây dựng 
phục vụ chăn nuôi. Công ty đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy xác 
nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 33/GXN-STNMT ngày 
20/11/2018 của dự án chăn nuôi gà bố mẹ Quang Minh 2 quy mô 150.000 con. 

- Hiện tại ghi nhận số lượng gà chết phát sinh dưới 5%/chu kỳ chăn nuôi 
(khoảng 12 con/ngày). Trước đây xác gà chết được thu gom và đốt tại lò đốt 
công suất 10kg/giờ. Từ tháng 11/2018, Công ty đã xây dựng 06 hố hủy xác bằng 
bê tông với thể tích 2,35m3/hố để xử lý xác gà chết và chấm dứt việc xử lý bằng 
lò đốt, các hố hủy xác cách hộ dân gần nhất khoảng 300m. Xác gà chết sau khi 
được thu gom sẽ được cho vào hố hủy sau đó được lấp vôi hàng ngày, sau một 
thời gian phân hủy sẽ được làm phân bón cho cây trồng. Chất thải sinh hoạt 
được thu gom trong các thùng chứa và hợp đồng với Công ty TNHH Phạm 
Thịnh thu gom xử lý với tần suất 2 lần/tuần theo hợp đồng số 2110151164195V 
ngày 28/10/2021. Chất thải nguy hại là bao bì thuốc thú y, bóng đèn, hộp mực in 
được thu gom vào nhà kho và hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom là 
Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị thành phố Hồ Chí Minh.  
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- Đại diện Công ty cho biết từ thời gian tháng 11/2018 đến nay sau khi 
xây hầm hủy xác gà, hàng ngày có phát sinh gà chết được thu gom và đưa vào 
hầm hủy xác có nắp đậy, rải vôi không phát sinh khí thải gây ảnh hưởng môi 
trường, còn rác thải sinh hoạt phát sinh được thu gom và hợp đồng với đơn vị 
thu gom vận chuyển, không để tồn đọng, không đốt tại trang trại. 

- Qua kiểm tra thực tế tại trang trại cho thấy, Công ty đã thực hiện các nội 
dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.  

Qua kiểm tra thực tế tại trang trại, Phòng Tài nguyên và Môi trường yêu 
cầu Công ty tiếp tục thực hiện đúng các nội dung trong báo cáo đánh giá tác 
động môi trường và giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường đã 
được phê duyệt đảm bảo không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.  

UBND huyện đề nghị cử tri tiếp tục giám sát và có những phản ánh kịp 
thời về tình trạng đốt xác gà gây ô nhiễm môi trường (nếu có) của các Công ty 
này cho UBND huyện được biết để kịp thời xử lý theo quy định. 

2. Ý kiến của Tổ đại biểu số 3: Công ty TNHH Đông Bắc phun thuốc 
bảo vệ thực vật liên tục, gây mùi hôi khó chịu ảnh hưởng đến đời sống nhân 
dân sinh sống quanh khu vực đó. Vấn đề này đã được cơ quan kiểm tra 
nhưng chưa có kết quả cụ thể, đề nghị sớm có kết quả trả lời và giải quyết 
dứt điểm mùi hôi cho người dân. 

Trả lời: 

Qua ý kiến phản ánh của cư tri xã Minh Lập về Công ty TNHH Đông Bắc 
phun thuốc bảo vệ thực vật liên tục, gây mùi hôi khó chịu ảnh hưởng đến đời sống 
nhân dân sinh sống xung quanh, UBND huyện đã có Công văn số 396/UBND-KTN 
ngày 26/5/2022 đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra việc chấp 
hành pháp luật bảo vệ môi trường và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất 
nông nghiệp. 

Ngày 09/6/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp Sở Nông nghiệp và 
PTNT, UBND huyện, UBND xã Minh Lập kiểm tra thực tế khu vực vườn chuối dự 
án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của Công ty CP cao su Sông Bé phối hợp 
với Công ty TNHH TM DV PT Đông Bắc thực hiện dự án nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao tại ấp 3, xã Minh Lập theo nội dung phản ánh, kết quả ghi nhận theo 
ý kiến của Công ty: Trước đây có sử dụng thuốc Galoa 80EC là thuốc hữu cơ chiết 
suất từ tỏi đen, có mùi hôi và sử dụng máy phun công suất lớn để phun từ phía trên 
nên phát tán ra khu vực xung quanh. Hiện nay, Công ty không còn sử dụng loại 
thuốc và phương tiện nêu trên để tránh ảnh hưởng đến khu vực xung quanh. Bao 
gói thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng được thu gom vào kho chứa và hợp đồng 
với Công ty TNHH Công nghệ môi trường Bình Phước Xanh để vận chuyển, xử lý. 

Qua kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Công văn số 
1163/STNMT-CCBVMT ngày 17/6/2022 yêu cầu Công ty CP Cao su Sông Bé 
thực hiện một số nội dung nhằm đảm bảo công tác vệ sinh môi trường: 

- Thực hiện các biện pháp che chắn, tạo vùng đệm ngăn cách khu vực trồng 
chuối với các hộ dân, không sử dụng máy phun áp lực lớn, đảm bảo việc sử dụng 
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thuốc bảo vệ thực vật không ảnh hưởng đến người dân, định kỳ giám sát môi trường 
xung quanh (không khí, nước mặt, nước ngầm) để đánh giá ảnh hưởng của việc sử 
dụng thuốc bảo vệ thực vật tới môi trường. Phối hợp với UBND xã Minh Lập để công 
khai cho cử tri được biết việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường và sử dụng thuốc 
bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của Công ty. 

- Chấm dứt việc đổ các phụ phẩm từ quá trình sơ chế chuối ra khu vực bãi 
đất trũng có nước trong vườn chuối, thu gom và hợp đồng với đơn vị chức năng 
để xử lý toàn bộ các phụ phẩm được đổ tại khu vực trên. Đối với nước thải từ dây 
chuyền sơ chế chuối, không được phép thải ra mương đất, phải xây dựng hồ chứa 
có chống thấm, nếu kết quả phân tích đạt QCVN mới được thải ra môi trường. 

- Liên hệ với Sở Nông nghiệp và PTNT để thực hiện hướng dẫn chi tiết việc 
sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong khu dự án; chỉ được phép sử dụng các loại thuốc 
bảo vệ thực vật theo quy định của Thông tư số 19/2021/TT-BNNPTNT ngày 
28/12/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Xây dựng khu vực riêng biệt để thu gom, 
lưu giữ thuốc bảo vệ thực vật, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và xử lý 
theo Hướng dẫn của UBND tỉnh tại Quyết định số 1233/QĐ-UBND ngày 23/5/2017. 

- Liên hệ các cơ quan chức năng để hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục pháp lý liên 
quan đến hoạt động của Dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định. 

Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Tài nguyên 
và Môi trường kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường và 
sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao của Công ty CP Cao su Sông Bé. 

3. Ý kiến của Tổ đại biểu số 3: Một số cử tri ấp 4, ấp 5 xã Nha Bích 
phản ánh việc đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất (chuyển mục đích đất ở) 
còn chậm, kéo dài từ tháng 01/2021 đến nay nhưng người dân vẫn chưa được 
phê duyệt kết quả chuyển mục đích. Đề nghị UBND huyện xem xét, giải quyết: 

Trả lời: 

Kế hoạch sử dụng đất hàng năm được UBND huyện triển khai thực hiện 
theo quy định pháp luật, trong đó công tác đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử 
dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được triển khai theo quy định, thông 
báo công khai, có thời hạn cụ thể sau đó tổng hợp và báo cáo Sở Tài nguyên và 
Môi trường thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt. Cụ thể: 

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 được UBND huyện triển khai đăng ký 
nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất theo Công văn số 733/UBND-KTN ngày 
02/10/2020 với thời hạn đăng ký đến ngày 31/10/2020. Ngày 22/3/2021, UBND 
huyện tổng hợp trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định và được UBND 
tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 981/QĐ-UBND ngày 15/4/2021. 

- Đợt đăng ký bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 được triển khai 
theo Thông báo số 12/TB-STNMT ngày 03/02/2021 của Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Công văn số 436/UBND-KTN ngày 21/5/2021 của UBND huyện, thời 
hạn đăng ký đến ngày 01/6/2021. Đến ngày 22/6/2021, UBND huyện tổng hợp 
trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định và được UBND tỉnh phê duyệt tại 
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Quyết định số 2094/QĐ-UBND ngày 17/8/2021. 

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 được UBND huyện triển khai đăng ký 
nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất theo Thông báo số 464/TB-UBND ngày 
30/6/2022 và Công văn số 632/PTNMT ngày 16/8/2022 của phòng Tài nguyên 
và Môi trường với thời hạn đăng ký đến ngày 30/8/2021. Đến ngày 15/10/2021,  
UBND huyện tổng hợp trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định và được 
UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 582/QĐ-UBND ngày 29/3/2022.  

- Đợt đăng ký bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 đã được triển khai theo 
Công văn số 3451/STNMT-CCQLĐĐ ngày 22/12/2021 của Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Công văn số 08/UBND-KTN ngày 10/01/2022 với thời hạn đăng ký đến 
ngày 31/01/2022. Ngày 19/4/2022, UBND huyện tổng hợp trình Sở Tài nguyên và 
Môi trường (Tờ trình số 49/TTr-UBND) và đang chờ UBND tỉnh phê duyệt. 

- Hiện nay, UBND huyện đã triển khai đăng ký nhu cầu chuyển mục đích 
sử dụng đất năm 2023 theo Thông báo số 160/TB-UBND ngày 15/6/2022 của 
UBND huyện với thời hạn đăng ký đến ngày 15/8/2022. 

Như vậy, việc lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm được triển khai định kỳ 
theo quy định của pháp luật đất đai, riêng các đợt đăng ký bổ sung các năm được 
triển khai khi có ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường. Thời điểm các hộ dân 
đăng ký từ tháng 01/2021 được tổng hợp vào các Đợt đăng ký bổ sung kế hoạch 
sử dụng đất năm 2021 hoặc kế hoạch sử dụng đất năm 2022.  

Do việc thẩm định để phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải căn cứ đối chiếu 
với quy hoạch và các quy định pháp luật về quản lý sử dụng đất nên để xác định 
cụ thể lý do không được phê duyệt chuyển mục đích như cư tri hoặc đại biểu 
HĐND phản ánh, đề nghị cử tri cung cấp thông tin cụ thể và liên hệ trực tiếp 
phòng Tài nguyên và Môi trường để được đối chiếu, kiểm tra và trả lời cụ thể.  

4. Ý kiến của Tổ đại biểu số 3: Đề nghị UBND huyện cần nhanh 
chóng triển khai thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất để đảm bảo 
nguồn thu và thanh toán các công trình, dự án trên địa bàn huyện. 

Trả lời: 

Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022 của UBND huyện (Kế 
hoạch số 20/KH-UBND ngày 24/01/2022), tổ chức đấu giá 07 khu đất, với diện 
tích 3,9ha. Tuy nhiên, kiến nghị không đấu giá đối với 01 khu (khu quy hoạch dân 
cư khu phố 6, thị trấn Chơn Thành - đất sản xuất công an cũ) do Quy hoạch sử 
dụng đất đến năm 2030 có 05 lô không phù hợp, ảnh hưởng quy hoạch phân khu 
phường Hưng Long. Còn lại 06 khu đất, với diện tích 3,7ha. UBND huyện giao 
nhiệm vụ triển khai đấu giá quyền sử dụng cho Trung tâm Phát triển quỹ đất 
huyện thực hiện. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện đang phối hợp với các cơ 
quan, đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ để UBND huyện phê duyệt phương án 
đấu giá quyền sử dụng đất, tổ chức đấu giá theo kế hoạch. Hiện nay, UBND 
huyện đã trình UBND tỉnh phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo 
quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ. Sau 
khi UBND tỉnh phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất mới triển khai đấu 
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giá quyền sử dụng đất tại thời điểm phù hợp để tạo nguồn thu từ công tác đấu giá 
quyền sử dụng đất. 

Dự toán điều chỉnh thu ngân sách năm 2022 tỉnh giao là 688 tỷ đồng (trong đó 
thu tiền sử dụng đất 361 tỷ đồng) và chỉ tiêu dự kiến điều chỉnh của huyện là 960 tỷ 
đồng (trong đó thu tiền sử dụng đất là 620 tỷ đồng). Kết quả thu ngân sách toàn 
huyện đến ngày 20/7 là 361,548 tỷ đồng, đạt 53% dự toán điều chỉnh tỉnh giao. Đối 
với thu tiền sử dụng đất: số thu trong dân là 128,913 tỷ đồng, vượt dự toán điều 
chỉnh tỉnh giao, riêng đối với số thu tiền sử dụng đất từ các dự án bán đấu giá quyền 
sử dụng đất chưa thực hiện do đang tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng, dự kiến kế 
hoạch đấu giá quyền sử dụng đất sẽ tổ chức trong quý III và quý IV/2022. 

Riêng đối với dự toán thu tiền sử dụng đất năm 2022, dự báo nhu cầu 
chuyển mục đích trong dân từ nay đến cuối năm sẽ phát sinh nhiều (theo nhu 
cầu đăng ký của các hộ dân, UBND huyện đang thực hiện Kế hoạch sử dụng đất 
năm 2022 với danh sách có 3.200 trường hợp đăng ký chuyển mục đích sử dụng 
đất và đang đăng ký bổ sung nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất với 3.671 
trường hợp chờ UBND tỉnh phê duyệt). Ước tính số thu tiền sử dụng đất trong 
chuyển mục đích sử dụng đất khả năng sẽ thu đạt nguồn tiền sử dụng đất năm 
2022, đảm bảo nguồn chi đầu tư phát triển trên địa bàn huyện. 

5. Ý kiến của Tổ đại biểu số 1: Đề nghị UBND huyện làm việc với Công ty 
cao su Bình Long để thực hiện các thủ tục thu hồi đất của Công ty nhằm đẩy 
nhanh tiến độ thực hiện tuyến đường ĐH 12 (từ TTHC huyện đi xã Quang Minh). 

Trả lời: 

Từ kiến nghị của đại biểu, UBND huyện đã giao Ban QLDA ĐTXD 
huyện thu thập hồ sơ dự án đường ĐH12 từ TTHC huyện đi xã Quang Minh và 
các dự án khác đã có chủ trương và được ghi vốn của cơ quan có thẩm quyền để 
đăng ký danh mục thu hồi đất năm 2023. Đồng thời, UBND huyện đã có kế 
hoạch đăng ký làm việc với Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long để thống 
nhất thủ tục thu hồi đất thực hiện mở rộng tuyến đường ĐH12 (đoạn đi qua 
Nông trường Minh Hưng) và các tuyến đường khác có liên quan đến đất quản lý 
của Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long. 

6. Ý kiến của Tổ đại biểu số 1: Nghĩa trang ấp 1 xã Minh Thành nằm 
trong quy hoạch dự án KCN và dân cư Becamex-Bình Phước, hiện nay 
người dân vẫn chôn cất. Đề nghị UBND huyện xem xét đóng cửa và nếu 
đóng cửa thì thông báo cho người dân biết sẽ chôn cất ở đâu và quy hoạch 
xây dựng mới nghĩa trang nhân dân xã Minh Thành. 

Trả lời:  

Nghĩa trang ấp 1 xã Minh Thành đã được UBND huyện phê duyệt kế 
hoạch đóng cửa nghĩa trang tại Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 02/11/2018 và 
Quyết định số 2002/QĐ-UBND ngày 07/11/2018. Theo đó, thời gian đóng cửa 
Nghĩa trang nhân dân ấp 1, xã Minh Thành kể từ ngày 15/11/2018. Đồng thời, 
giao UBND xã Minh Thành thông báo, niêm yết công khai Quyết định này tại 
trụ sở UBND xã, văn phòng ấp 1,2,3 để nhân dân được biết và chấp hành việc 
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không tiếp tục thực hiện các hoạt động táng gồm: chôn cất, mai táng và các hình 
thức táng khác tại Nghĩa trang nhân dân ấp 1, xã Minh Thành.  

UBND huyện yêu cầu UBND xã Minh Thành tăng cường thông báo cho 
người dân biết không được tiếp tục chôn cất tại nghĩa trang, nếu người dân có 
nhu cầu chôn cất thì liên hệ các nghĩa trang lân cận trên địa bàn như nghĩa trang 
nhân dân huyện Chơn Thành, nghĩa trang ấp 3 xã Minh Thành,… 

Theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện được UBND tỉnh 
phê duyệt tại Quyết định số 562/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của UBND tỉnh, tại 
địa bàn xã Minh Thành không quy hoạch mới đất nghĩa trang, nghĩa địa. 

7. Ý kiến của Tổ đại biểu số 1: Đường ĐH 05 khu vực xã Minh Hưng 
mới xây dựng (chưa bàn giao) nhưng đã hư hỏng, xuống cấp gây bức xúc 
trong nhân dân. Đề nghị UBND huyện kiểm tra, xử lý. 

Trả lời:   

Tuyến đường ĐH 05 có chiều dài là 6,66km có điểm đầu giáp đường ĐT 
751 (tại ngã tư Ngọc Lầu, xã Minh Long) và điểm cuối tiếp giáp đường ĐH 04 
(đường Minh Hưng đi Minh Thạnh, xã Minh Hưng), trong đó đoạn thuộc xã Minh 
Hưng có chiều dài khoảng 2,6km. Tuyến đường hiện nay đang được đầu tư nâng 
cấp, mở rộng do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm Chủ đầu tư. 

UBND huyện giao phòng Kinh tế và Hạ tầng đã phối hợp với Ban Quản lý dự 
án Đầu tư xây dựng huyện, UBND xã Minh Hưng xác minh thực tế, cho thấy hiện 
tuyến đường đang thi công và hoàn thiện, qua khảo sát thực tế ghi nhận có 3 vị trí hư 
hỏng mặt đường (trong đó: vị trí 01 có kích thước 3x3m, vị trí 02 có 02 điểm với 
kích thước 1,5x1m và 2,5x1,5m, vị trí 03 có kích thước 2,5x15m). Các vị trí hư hỏng 
trên hiện đã được đơn vị thi công cắt, cạo bỏ phần mặt đường bê tông nhựa hư hỏng. 
Chờ thời tiết nắng ráo sẽ tiến hành thi công hoàn thiện lại phần mặt đường.  

Qua kiểm tra, Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã yêu cầu chủ đầu tư và các đơn 
vị có liên quan đến dự án tổ chức lắp đặt biển báo, rào chắn tại các vị trí hư hỏng 
để cảnh báo cho người dân tham gia giao thông trong thời gian chờ thời tiết 
nắng ráo để sửa chữa và kiểm tra, kiểm soát đảm bảo chất lượng thi công công 
trình trước khi bàn giao công trình đưa vào sử dụng.  

8. Ý kiến của Tổ đại biểu số 2: Tuyến đường 239 có một số điểm đấu 
nối với các đường nhánh không có cống thoát nước dọc, gây ứ đọng nước. Đề 
nghị UBND huyện xem xét. 

Trả lời: 

Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐH 239 (đường Trừ Văn Thố) được UBND 
huyện phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán tại Quyết định số 13065/QĐ-
UBND ngày 23/11/2021. Trên toàn tuyến có tổng cộng 29 đường nhánh đấu nối vào, 
trong quá trình khảo sát đơn vị tư vấn có đề xuất một số vị trí đường nhánh có cống 
thoát nước ngang, còn lại một số vị trí không có cống thoát nước ngang do nguồn 
vốn của công trình hạn chế; những vị trí này sẽ được đầu tư cống thoát nước ngang 
trong quá trình đầu tư nâng cấp, mở rộng các tuyến đường nhánh sau này. 
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Qua khảo sát xác định có một số vị trí đường nhánh có đọng nước như đại 
biểu phản ánh, phòng Kinh tế và Hạ tầng đã đề nghị đơn vị thi công xử lý nạo 
vét dẫn dòng khu vực xung quanh để thoát nước. 

9. Ý kiến của Tổ đại biểu số 3: Đường ĐH 10 liên xã Minh Thắng – Minh 
Lập đã được cho sửa chữa nhưng chất lượng không đảm bảo, xuống cấp, gây 
nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đề nghị xem xét, khắc phục. 

Trả lời: 

Dự án sửa chữa tuyến đường ĐH 10 đã được UBND huyện phê duyệt đầu 
tư tại Quyết định số 3597/QĐ-UBND ngày 17/8/2021, đã nghiệm thu hoàn 
thành đưa vào sử dụng vào tháng 12/2021. Qua khảo sát có một số vị trí mặt 
đường bị hư hỏng do bị ngập nước (tại các vị trí gần cống thoát nước), hiện 
tuyến đường vẫn đang trong giai đoạn bảo hành nên phòng Kinh tế và Hạ tầng 
yêu cầu đơn vị thi công tiến hành sửa chữa những vị trí hư hỏng để đảm bảo an 
toàn giao thông. Tuy nhiên, do hiện nay thời tiết mưa nhiều nên việc tiến hành 
sửa chữa gặp khó khăn, nên khi thời tiết thuận lợi đơn vị thi công sẽ tiến hành 
sửa chữa để đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông. 

10. Ý kiến của Tổ đại biểu số 3: Vị trí đấu nối cống thoát nước giữa 
đường ĐT 756 và QL 14 chưa được thực hiện, gây ngập úng, hư hỏng đường 
làm trở ngại cho việc đi lại của người dân. Đề nghị UBND huyện kiến nghị các 
cơ quan chức năng xem xét, xử lý. 

Trả lời: 

Sau khi kiểm tra thực địa tại vị trí ngã ba giao giữa đường ĐT 756 và 
QL14 cho thấy tuyến đường ĐT 756 đoạn thuộc địa bàn xã Minh Lập đã được 
đầu tư nâng cấp, mở rộng, hiện đã hoàn thiện đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, vị trí 
đấu nối giữa QL 14 và đường ĐT 756 vẫn chưa được thực hiện gây ngập úng, 
hư hỏng đường và mất an toàn cho người dân khi tham gia giao thông.  

Do tuyến đường ĐT 756 thuộc thẩm quyền của Sở Giao thông Vận tải quản 
lý, do đó Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã có Công văn số 190/PKT&HT ngày 
12/7/2022 kiến nghị Sở Giao thông Vận tải sớm xem xét xử lý tình trạng ngập úng, 
hư hỏng tại vị trí trên để đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông. 

11. Ý kiến của Tổ đại biểu số 3: Đề nghị UBND huyện lắp đặt các biển 
báo hạn chế tải trọng các loại xe trên các tuyến đường Phạm Hồng Thái, 
Ngô Gia Tự (đã trả lời tại Báo cáo 300/BC-UBND ngày 22/12/2021) nhưng 
đến nay vẫn chưa thực hiện. 

Trả lời: 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã phối hợp với Ban ATGT huyện và UBND 
thị trấn Chơn Thành đã đi khảo sát và thống nhất phương án lắp đặt biển báo hạn 
chế tải trọng các loại xe trên các tuyến đường Phạm Hồng Thái, Ngô Gia Tự.  

Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã khảo sát, lập dự toán lắp đặt hệ thống an 
toàn giao thông các tuyến đường trên địa bàn huyện, trong đó có lắp đặt biển 
báo hạn chế tải trọng tại các tuyến đường trên. UBND huyện giao phòng Tài 
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chính - Kế hoạch xem xét, trình phê duyệt để sớm triển khai thực hiện. 

12. Ý kiến của Tổ đại biểu số 3: Đề nghị UBND huyện xem xét khi bố trí 
vốn cho các dự án, công trình trên địa bàn huyện phải đảm bảo tính khả thi, đảm 
bảo giải ngân vốn, tránh trường hợp phải chuyển vốn và giải ngân không được. 

Trả lời: 

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 tương đối thấp so với số vốn 
được HĐND huyện thông qua (494,405/636,728 tỷ đồng, đạt 77,6%), nguyên nhân 
do nguồn ngân sách tỉnh quản lý chỉ giải ngân được 65,286/85,409 tỷ đồng, đạt 
76,4% và nguồn thu tiền sử dụng đất cấp xã có nhiều biến động, phát sinh vào 
những tháng cuối năm, UBND các xã chưa chủ động được nguồn vốn đầu tư, sợ 
phát sinh nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới nên chưa kịp thời phê duyệt dự án 
để triển khai thực hiện, chỉ giải ngân được 256,606/373,833 tỷ đồng, đạt 68,6%; 
nguồn vốn tỉnh hỗ trợ xây dựng nông thôn mới giải ngân được 5,5/5,5 tỷ đồng đạt 
100% và nguồn vốn ngân sách huyện quản lý giải ngân được 167,013/171,986 tỷ 
đồng, đạt 97,1%.  

Trong 06 tháng đầu năm 2022, huyện đã giải ngân được 89,597/727,447 tỷ 
đồng, đạt 12,3%; trong đó: nguồn vốn tỉnh hỗ trợ xây dựng nông thôn mới giải 
ngân được 3,182/4,500 tỷ đồng, đạt 70,7%; nguồn vốn tỉnh quản lý giải ngân được 
16,453/174,602 tỷ đồng, đạt 9,4%, nguyên nhân do tỉnh giao vốn cho 02 dự án khởi 
công mới với số vốn 70 tỷ đồng (chiếm 40,1%) nhưng các dự án mới được UBND 
tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, chưa được phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 
1/500 và vướng công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, do đó không thể giải ngân 
(gồm dự án: Xây dựng tuyến đường kết nối khu dân cư Đại Nam ra xã Minh Lập 
với số vốn 40 tỷ đồng và dự án: Xây dựng đường Nguyễn Văn Linh nối dài (từ 
QL14 nối với quy hoạch dự án Becamex - Bình Phước) với số vốn 30 tỷ đồng); 
nguồn vốn huyện quản lý giải ngân được 69,962/548,345 tỷ đồng, đạt 12,8%, 
nguyên nhân do trong các tháng đầu năm, Chủ đầu tư tập trung hoàn thiện hồ sơ 
pháp lý và tổ chức đấu thầu để triển khai thi công các dự án khởi công mới; bên 
cạnh đó, các nhà thầu có tâm lý ngại giải ngân nhiều lần, đợi thi công xong giải 
ngân một lần. 

Căn cứ dự toán thu, chi ngân sách được tỉnh giao hàng năm và khả năng 
thu tiền sử dụng đất của huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch đã tham mưu 
UBND huyện bố trí vốn cho các dự án theo quy định tại điều 51, Luật Đầu tư 
công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019, trong đó ưu tiên bố trí vốn cho: (1) các 
dự án nhằm thực hiện mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội và quy 
hoạch đã được phê duyệt; (2) tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ 
vốn được cấp có thẩm quyền quyết định; (3) tập trung bố trí vốn để hoàn thành 
và đẩy nhanh tiến độ chương trình mục tiêu quốc gia, dự án trọng điểm có ý 
nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội của huyện; (4) bố trí vốn thực hiện 
theo thứ tự ưu tiên cho các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng 
nhưng chưa bố trí đủ vốn; các dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê 
duyệt; các dự án dự kiến hoàn thành trong năm; các dự án khởi công mới đáp 
ứng yêu cầu quy định tại khoản 5, điều 51, Luật Đầu tư công. 
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Trong năm 2022, UBND huyện chỉ đạo các Chủ đầu tư đôn đốc các nhà 
thầu đẩy nhanh tiến độ thi công và khẩn trương thanh toán khối lượng hoàn 
thành (Công văn số 256/UBND-KT ngày 10/4/2022), theo đó: Thủ trưởng các cơ 
quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn được giao làm Chủ đầu tư chịu 
trách nhiệm toàn diện trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện về kết quả 
giải ngân số vốn đầu tư công năm 2022 được giao; phải kiên quyết xử lý nghiêm 
và kịp thời đối với các nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng, chất lượng công 
trình, chậm giao nộp thủ tục thanh toán khối lượng hoàn thành và vi phạm các 
điều khoản hợp đồng đã ký kết; phấn đấu đến hết 30/9/2022 phải giải ngân tối 
thiểu 75% kế hoạch vốn được giao, đến hết 31/01/2023 phải giải ngân hết số vốn 
được giao; sẽ xử lý trách nhiệm các chủ đầu tư giải ngân đạt dưới 95% kế hoạch 
vốn được giao. 

Trong quá trình điều hành năm 2022, UBND huyện đã tổ chức giao ban đầu 
tư công 02 tuần/lần để xem xét về tiến độ thực hiện và tháo gỡ những khó khăn, 
vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư công. Bên cạnh đó, Chủ tịch 
UBND huyện đã tăng cường đi kiểm tra thực tế tiến độ thi công để kịp thời chỉ đạo, 
đôn đốc đẩy nhanh tiến độ. Việc triển khai quyết liệt của UBND huyện đã góp 
phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả đầu tư công, hiệu quả sử dụng nguồn 
vốn Nhà nước, đẩy nhanh hơn tiến độ thi công và giải ngân nguồn vốn các dự án. 

13. Ý kiến của Tổ đại biểu số 3: Đề nghị UBND huyện có giải pháp tạo 
sân chơi đa dạng cho trẻ em trên địa bàn huyện, Trung tâm Văn hóa - Thể thao 
huyện, các nhà văn hóa ở các xã, thị trấn cần có các hoạt động thiết thực tạo 
sân chơi cho trẻ, nâng cao thể lực, nâng cao năng khiếu cho trẻ em trong dịp hè.  

Trả lời: 

Trong thời gian qua các hoạt động về văn hóa, thể dục, thể thao dành cho 
trẻ em trong dịp hè được tổ chức thường xuyên thông qua các lớp học năng 
khiếu tại Nhà thiếu nhi, Trung tâm văn hóa - thể thao và tại các xã, thị trấn như: 

- Các lớp năng khiếu về văn hóa như: Đàn, hát, hội họa, kỹ năng thuyết 
trình trước đám đông... ngoài ra còn tổ chức các hội thi dành cho các em thiếu 
nhi như: Hội thi kể chuyện theo sách, hội thi vẽ tranh, hội thi ảnh đẹp tuổi thần 
tiên, hội thi tài năng trẻ, bước nhảy học đường... 

- Duy trì các lớp năng khiếu tại các câu lạc bộ về thể dục, thể thao như: 
Lớp võ karatedo, võ cổ truyền, taekwondo, vovinam, wushu, bóng đá, bơi 
lội...Đồng thời, hàng năm Phòng Văn hóa - Thông tin huyện phối hợp với phòng 
Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện tổ chức 
lớp học bơi và phòng, chống đuối nước cho trẻ em trên địa bàn huyện.  

- Đối với các giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng tạo sân chơi cho trẻ 
em trong thời gian tới: 

+ Tiếp tục duy trì các lớp năng khiếu về văn hóa, thể dục, thể thao trên địa 
bàn huyện như: Đàn, hát, hội họa, kỹ năng thuyết trình trước đám đông; Các lớp 
võ karatedo, võ cổ truyền, taekwondo, vovinam, wushu, bóng đá, bơi lội…Tiếp 
tục phối hợp với các câu lạc bộ TDTT, các cơ sở kinh doanh dịch vụ TDTT tăng 
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cường tổ chức các hoạt động TDTT dành cho các em thiếu nhi trên địa bàn. 

+ Ngành văn hóa và thông tin huyện tăng cường phối hợp với Phòng Giáo 
dục và Đào tạo, các trường trên địa bàn mở các lớp năng khiếu, kỹ năng tại các 
trường học nhằm nâng cao kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ và ứng phó của các 
em học sinh đối với các hiện tượng tiêu cực trong xã hội. 

+ Đổi mới phương thức hoạt động, thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn 
cho công chức Văn hóa - Xã hội các xã, thị trấn; Chủ nhiệm các câu lạc bộ văn 
hóa và thể thao; Chủ nhiệm nhà văn hóa các ấp, khu phố về công tác quản lý, tổ 
chức các hoạt động tại các thiết chế văn hóa, Câu lạc bộ văn hóa, thể thao ở cơ 
sở nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, tổ chức hoạt động của các thiết chế văn hóa 
tạo sân chơi cho các em học sinh trong dịp hè. 

+ Thực hiện tốt công tác tham mưu cho Lãnh đạo địa phương và các 
ngành chức năng tạo cơ chế, chính sách phù hợp thu hút các tổ chức, cá nhân 
tăng cường đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ cho quần 
chúng nhân dân trên địa bàn nói chung và các em học sinh nói riêng.  

Thực hiện Kế hoạch số 42-KH/HU ngày 07/12/2021 của Huyện ủy Chơn 
Thành về thực hiện Chương trình “Phát triển toàn diện về văn hóa, thể dục thể 
thao, phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam, nâng cao chất lượng cuộc sống 
của nhân dân huyện Chơn Thành hướng đến phát triển bền vững” thực hiện 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. UBND 
huyện giao phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với các phòng, ban 
liên quan rà soát, tham mưu thực hiện cụ thể các giải pháp, nhiệm vụ để đạt 
được mục tiêu trên theo Nghị Quyết đại hội Đảng bộ huyện đề ra cũng như 
những vấn đề cử tri, đại biểu quan tâm.  

14. Ý kiến Tổ đại biểu số 3: Đề nghị UBND huyện có giải pháp nâng 
cao chất lượng hoạt động của Trung tâm y tế, chỉ đạo TTYT chấn chỉnh tác 
phong, lề lối làm việc của nhân viên để phục vụ tốt cho nhân dân trên địa 
bàn huyện, tạo niềm tin cho nhân dân. 

Trả lời: Qua ý kiến của Đại biểu, Ủy ban nhân dân huyện đã yêu cầu Ban 
Giám đốc Trung tâm Y tế cần nghiêm túc tiếp thu và có giải pháp cụ thể.  

Theo báo cáo của Ban giám đốc Trung tâm y tế huyện tại văn bản số  
57/VB-TTYT ngày 13/7/2022, thể hiện: 

- Việc nâng cao khám chữa bệnh là việc làm cần thiết, thực hiện thường xuyên 
hướng tới sự hài lòng của người bệnh, người dân được hưởng từ các dịch vụ y tế, kỹ 
thuật cao nhằm hạn chế chuyển tuyến các bệnh thông thường giảm tải cho bệnh viện 
tuyến trên, góp phần giảm chi phí tiền, thời gian đi lại của người bệnh, tạo sự tin tưởng, 
thu hút bệnh nhân đến khám và điều trị tại Trung tâm y tế hiện ngày càng nhiều. 

- Trung tâm y tế huyện Chơn Thành có cơ sở vật chất đảm bảo đầy đủ cho 
việc triển khai khám chữa bệnh đa khoa, các khoa phòng, trang thiết bị y tế 
tương đối đủ để phục vụ bệnh nhân, nguồn nhân lực đội ngũ cán bộ y tế phù hợp 
với vị trí việc làm, các khoa, phòng đảm bảo tốt nhiệm vụ được giao. 

- Nhằm thực hiện nâng cao hơn nữa chất lượng khám chữa bệnh của cơ sở 
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TTYT huyện đến các xã, thị trấn, TTYT huyện xây dựng đề án nâng cao chất 
lượng khám và điều trị bệnh tại TTYT như sau: 

- Chú trọng nâng cao chất lượng chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ, điều 
dưỡng nhất là các chuyên khoa như hợp tác với Bệnh viện Quân Y 175 – Bộ 
Quốc phòng. Cử y bác sĩ hàng năm đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn 
cần thiết tại trung tâm theo nhu cầu phù hợp của bệnh nhân. Mời 1 Bác sĩ 
chuyên khoa Nội tiết – Tim mạch của Bệnh viện Quân y 175 trực tiếp hỗ trợ, 
hướng dẫn chẩn đoán, khám bệnh tại Khoa Khám bệnh – LCK… 02 ngày/Tuần 
(Ngày thứ hai và thứ ba) trong thời gian 03 tháng. 

- Triển khai kỹ thuật chạy thận nhân tạo tại Trung tâm y tế huyện. 

- Đảm bảo nguồn thuốc khám chữa bệnh phục vụ tại TTYT không để 
thiếu thuốc, thuốc chất lượng, điều trị bệnh đúng, lành bệnh nhanh, không phân 
biệt bệnh nhân có hay không có bảo hiểm y tế. 

- Ban giám đốc, Chủ tịch công đoàn thường xuyên quán triệt nhân viên y 
tế nhiệt tình tư vấn, hướng dẫn chu đáo cho bệnh nhân đến khám tại TTYT, giao 
tiếp ứng xử có văn hóa, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ, nâng cao y đức, 
hướng đến sự hài lòng của người bệnh, giảm phiền hà. 

- Thực hiện quản lý khám chữa bệnh bằng phần mềm, khai báo y tế bằng mã 
QR, thanh quyết toán bằng điện tử thông tin kịp thời các chế độ chính sách, giá dịch 
vụ khám chữa bệnh, các vấn đề có liên quan đến công tác khám để người dân biết, 
cùng với đơn vị thống nhất thực hiện đúng quy định của ngành về khám và điều trị. 

- Duy trì thường xuyên đường dây nóng, hòm thư góp ý của bệnh nhân tại TTYT 
đến các trạm y tế xã, thị trấn, kịp thời giải đáp thắc mắc chấn chỉnh, sữa chữa theo phản 
ánh của bệnh nhân (nếu có) về tinh thần thái độ phục vụ của ngành y tế nhằm tạo niềm 
tin trong nhân dân thu hút ngày càng nhiều nhu cầu khám, chữa bệnh tại TTYT. 

Trên cơ sở Kế hoạch số 45-KH/HU ngày 07/12/2021 của Huyện ủy về 
việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần XII nhiệm kỳ 2020 – 2025 
về Chương trình “Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân”, UBND 
huyện giao Trung tâm Y tế huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị thực hiện các 
giải pháp nâng cao chất lượng chuyên môn để đạt được kết cao trong việc khám, 
chữa bệnh cho người dân, đạt được mục tiêu trên theo Nghị Quyết đại hội Đảng 
bộ huyện đề ra cũng như những vấn đề cử tri, đại biểu quan tâm. 

15. Đề nghị UBND huyện sớm chỉ đạo Trung tâm y tế huyện thanh 
toán chế độ chống dịch cho nhân viên Trạm y tế các xã, thị trấn. 

Trả lời: Vấn đề này, UBND huyện đã chỉ đạo, đôn đốc nhiều lần nhưng 
đến nay Ban giám đốc Trung tâm Y tế huyện rà soát, phối hợp phòng Tài chính 
– Kế hoạch để giải quyết, nhưng đến nay vẫn còn một số tồn tại. UBND huyện 
ghi nhận ý kiến của Đại biểu HĐND huyện và đang tiếp tục tập trung chỉ đạo 
Trung tâm Y tế giải quyết và báo cáo cụ thể về những khó khăn vướng mắc và 
đề xuất phương án giải quyết để UBND huyện xem xét. 

16. Đối với các ý kiến: Ý kiến của Tổ đại biểu số 2: Một số hộ dân ở 
cuối tuyến đường 239 (Ấp 3 và Ấp 5, xã Minh Long) chưa có điện hạ thế. Đề 
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nghị Điện lực Chơn Thành quan tâm, đầu tư; ý kiến Tổ đại biểu số 3: Cử 
tri tổ 4 ấp 6 xã Nha Bích phản ánh đường điện ấp 6 có khoảng 50 hộ dân sử 
dụng chung, điện áp rất yếu gây hư hỏng thiết bị của người dân. Đề nghị 
Điện lực khảo sát, nâng tải đường điện. 

Các ý kiến này được Điện lực Chơn Thành có ý kiến giải trình tại văn bản 
số 322/ĐLCT-KHKT ngày 15/7/2022 (gửi kèm theo). 

II. Đối với kiến nghị của Thường trực UBMTTQVN huyện, gồm: 

(1). Tình hình xe máy cày, máy kéo chở củi cao su và mẫu gỗ lạng cồng 
kềnh vương vãi ra đường gây ảnh hưởng cho phương tiện và người tham gia 
giao thông trên đường QL14 đoạn từ xã Minh Lập đến xã Minh Thành, ấp 2, 
ấp 3 thuộc TT Chơn Thành. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức 
năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp trên”; 

(2). Đoạn ngã 3 đường ĐT 751 vào KCN Becamex các hộ dân buôn 
bán lấn chiếm hành lang bảo vệ đường bộ, không có mương thoát nước 
thường xuyên gây ngập úng cục bộ, xuất hiện nhiều ổ gà, tiềm ẩn về tai nạn 
giao thông, đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng xem xét 
khắc phục (đã kiến nghị nhiều lần): 

Đối với 02 ý kiến nêu trên, UBND huyện Chơn Thành đã chỉ đạo Công an 
huyện chủ trì kiểm tra và Công an huyện đã có ý kiến báo cáo tại văn bản số 
301/BC-CAH-CSGT ngày 14/7/2022 (gửi kèm theo). 

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo Thường trực HĐND huyện, các vị đại 
biểu HĐND huyện, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện và thông báo đến cử 
tri được biết ./. 

 
Nơi nhận: 
- TT.HU, TT.HĐND huyện; 
- Chủ tịch, các PCT.UBND huyện; 
- Các đại biểu HĐND huyện; 
- Các Ban HĐND huyện; 
- UBMTTQVN huyện;  
- Các cơ quan chuyên môn thuộc huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- LĐVP, các CV; 
- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 
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