ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CHÂU THÀNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 841 /UBND
V/v giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử

Châu Thành, ngày 08 tháng 9 năm 2017

tri sau kỳ họp thứ Sáu HĐND tỉnh

Kính gửi:
- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện;
- Liên đoàn Lao động huyện.
Ủy ban nhân dân huyện nhận được Công văn số 1578/UBND-TH ngày 05
tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị
của cử tri sau kỳ họp thứ Sáu HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như
sau:
1. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện phối hợp với các đơn vị
có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ giải quyết các ý kiến, cụ thể như sau:
- Cử tri xã Đông Phú, huyện Châu Thành phản ánh Công ty Hóa Nông Lúa
Vàng phát thải mùi hôi, bể xử lý nước thải theo mắt thường nhìn không đảm bảo.
Đến năm 2020 khi đường số 3 hình thành công ty nâng công suất sản xuất gây ảnh
hưởng đến các hộ dân xung quanh khu vực, cử tri kiến nghị 3 vấn đề:
+ Yêu cầu di dời các hộ dân xung quanh khu vực Công ty Hóa Nông Lúa
Vàng;
+ Kiểm tra bể xử lý nước thải của Công ty Hóa Nông Lúa Vàng.
- Cử tri thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành phản ánh: Nhà máy xi măng
Cần Thơ - Hậu Giang (Công ty TNHH MTV xi măng Cần Thơ - Hậu Giang) hoạt
động ngày đêm gây tiếng ồn làm ảnh hưởng đến giờ giấc nghỉ ngơi của bà con
xung quanh, mặt khác bụi xi măng phát tán làm ảnh hưởng môi trường, sức khỏe
người dân và bụi xi măng bám trên hoa màu làm ảnh hưởng đến năng suất cũng
như sự phát triển của cây trồng. Kiến nghị cơ quan chức năng có biện pháp xử lý
tình trạng này cho người dân.
- Cử tri thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành phản ánh: 02 kho ủ hàng của
nhà máy Minh Phú bốc mùi hôi nồng nặc ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe
bà con xung quanh, đồng thời việc nhà máy này xả thải ra ngoài làm ô nhiễm môi
trường. Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.
2. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện:
- Cử tri xã Đông Phú, huyện Châu Thành đề nghị dời Trường Tiểu học Đông
Phú ra khỏi khu vực Công ty Hóa Nông Lúa Vàng để không ảnh hưởng sức khỏe
cho các em, cháu sau này.

3. Liên đoàn Lao động huyện:
- Cử tri Trần Thị Mai Linh, ấp Phú Hòa xã Đông Phú, huyện Châu Thành
phản ánh Công ty An Gia Phát đơn vị thi công Cảng Cái Cui nợ tiền lương công
nhân 27 người với tổng số tiền 357.000.000đ (Ba trăm năm mươi bảy triệu đồng).
Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét giải quyết và hỗ trợ cho công nhân lao
động.
Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan thực hiện nghiêm túc tinh thần Công văn
này. Văn bản trả lời các ý kiến, kiến nghị gửi về Văn phòng Hội đồng nhân dân
và Uỷ ban nhân dân huyện trước ngày 14/9/2017, đồng thời gửi qua địa chỉ mail:
trucmaihdnd@gmail.com để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Như trên;
- Lưu: VT.
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