
TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI  

SAU KỲ HỌP 10 - HĐND TỈNH KHÓA IX 

ĐƠN VỊ: THỊ XÃ BẾN CÁT 

1. Cử tri khu phố Bến Đồn, phường Hòa Lợi phản ánh: Ngành chức năng 

khảo sát lắp tín hiệu đèn giao thông tại ngã ba đường xuống Bến Đồn thuộc khu phố 

An Lợi và ngã ba đường đi qua Balăngxi thuộc khu phố An Hòa để giảm tai nạn 

giao thông và người dân khi tham gia giao thông được an toàn hơn. 

Sở Giao thông vận tải trả lời: 

Nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên ĐT.741, Sở Giao thông vận tải 

đã phối hợp với địa phương và các đơn vị có liên quan, khảo sát, thống nhất đề nghị 

chủ đầu tư dự án triển khai lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ ngã ba đường 

xuống Bến Đồn thuộc khu phố An Lợi và ngã ba đường đi qua Balăngxi thuộc khu 

phố An Hòa. Để có cơ sở chủ đầu tư dự án triển khai thực hiện, Sở Giao thông vận 

tải đã tham mưu và được UBND tỉnh Bình Dương thống nhất chấp thuận chủ trương 

đầu tư bổ sung các chốt tín hiệu trên tại Công văn số 4493/UBND-KTTH ngày 

06/9/2019. 

Theo báo cáo của chủ đầu tư dự án, hiện đang tổ chức thiết kế, dự kiến triển 

khai đầu tư trong quý IV năm 2019. 

2. Cử tri khu phố 4, phường Mỹ Phước phản ánh: Dọc tuyến Quốc lộ 13, 

80% các hố ga bị cỏ, đất lấp kín không thu gom được nước mưa, nên vào mùa mưa 

khu vực này thường bị ngập nặng dẫn đến các phương tiện lưu thông qua lại rất khó 

khăn (đoạn từ cầu Suối Tre đến cổng UBND phường Mỹ Phước). Đề nghị có biện 

pháp khắc phục. 

Sở Giao thông vận tải trả lời: 

Sở Giao thông vận tải xin ghi nhận, sẽ đề nghị Công ty Becamex IJC rà soát, 

khắc phục trong quý IV năm 2019.. 

3. Cử tri khu phố 5 phường Mỹ Phước phản ánh: Dự án của doanh nghiệp 

Vĩnh Quang tại Khu phố 5 thu mua 120 ha đất từ 2012 đến nay, nhưng hiện nay mặt 

bằng bị bỏ hoang, vào mùa khô diện tích đất này dễ gây cháy diện rộng và có rất 

nhiều hố sâu trở thành cái bẫy cho gia súc của người dân chăn thả trong khu vực, gây 

ảnh hưởng đến đời sống các hộ gia đình xung quanh. Đề nghị có biện pháp khắc phục.  

Sở Xây dựng trả lời: 

Công ty cổ phần Vĩnh Quang được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương làm chủ 

đầu tư 02 dự án:  
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(1) Khu dân cư Lai Hưng 

- Dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu dân cư Lai Hưng 

theo Quyết định số 232/QĐ-UBND ngày 19/01/2007, quy mô sử dụng đất khoảng 

30,74ha. 

- Đến nay, UBND tỉnh đã giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

cho Công ty để thực hiện dự án với diện tích 26,28ha. 

- Hiện trạng sử dụng đất: đất trống, Công ty đã thi công được một số tuyến 

đường, tuy nhiên chưa hoàn chỉnh. 

(2) Khu đô thị thương mại dịch vụ Lai Hưng  

- Dự án đã được UBND huyện Bến Cát (nay thị xã Bến Cát) phê duyệt quy 

hoạch chi tiết Khu đô thị thương mại dịch vụ Lai Hưng theo Quyết định số 3131/QĐ-

UBND ngày 25/8/2009, quy mô sử dụng đất khoảng 92,65ha. 

- UBND tỉnh đã giao đất cho Công ty để thực hiện dự án với diện tích 76,53ha. 

- Công ty có gửi hồ sơ đến Sở Xây dựng để thẩm định thiết kế cơ sở hạ tầng kỹ 

thuật của dự án. Ngày 09/9/2016, Sở Xây dựng đã có Văn bản số 2644/SXD-HTKT 

về việc đề nghị Công ty bổ sung hồ sơ để phục vụ cho công tác thẩm định. Tuy 

nhiên, đến nay, Công ty vẫn chưa hoàn thiện hồ sơ theo quy định. 

- Hiện trạng sử dụng đất: đất trống, Công ty chưa triển khai đầu tư. 

Để đẩy nhanh tiến độ dự án, UBND tỉnh đã có chỉ đạo tại Công văn số 

1379/UBND-KTN ngày 01/4/2019, giao Sở Tài nguyên Môi trường; Cục Thuế, Sở 

Xây dựng theo chức năng nhiệm vụ, đôn đốc Công ty nhanh chóng hoàn thiện thủ 

tục pháp lý dự án (đất đai, xây dựng, thuế...) để tiếp tục triển khai dự án. 

Trong trường hợp Công ty không tiếp tục triển khai dự án, Sở Xây dựng sẽ 

tham mưu UBND tỉnh xử lý theo quy định. 

4. Cử tri khu phố 4, phường Mỹ Phước phản ánh: Hiện tại kinh phí hỗ trợ 

hoạt động của các đoàn thể đang hoạt động ở các khu phố là 400.000 đồng/tháng, 

với khoản hỗ trợ như vậy sẽ không đảm bảo cho công tác hoạt động. Đề nghị UBND 

tỉnh xem xét vấn đề trên. 

Sở Tài chính trả lời: 

Hiện nay, trên cơ sở Nghị định số 34/2019/NĐ-CP mới ban hành, Sở Nội vụ 

chủ trì rà soát tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết mới về 

số lượng, chức danh, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh, mức hỗ trợ 

đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khu phố; khoán kinh phí 

hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể ở cấp xã; mức bồi dưỡng người 

trực tiếp tham gia công việc ở ấp, khu phố; kinh phí hoạt động của ấp, khu phố và 

mức hỗ trợ khi thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên 
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địa bàn tỉnh Bình Dương (bao gồm kinh phí hoạt động của các đoàn thể ở ấp, khu 

phố). Sở Tài chính sẽ phối hợp với Sở Nội vụ để rà soát các chính sách khi triển khai 

Nghị định số 34/2019/NĐ-CP; sửa đổi, thay thế Quyết định số 73/2011/QĐ-UBND 

của UBND tỉnh. 

5. Cử tri khu phố 3, phường Tân Định phản ánh: Đường QL13, đoạn từ cổng 

Hoàng Gia đến cửa hàng điện máy Huy Cường và đoạn đường từ nhà ông Mười 

Bừng đến suối Cầu Định thường xuyên ngập nước gây tai nạn giao thông; trên đoạn 

đường này có nhiều chổ bị hư hỏng mặt đường, kiến nghị sớm khắc phục, sửa chữa 

để đảm bảo an toàn cho người dân khi lưu thông.  

Sở Giao thông vận tải trả lời: 

Tổng Công ty Becamex thường xuyên duy tu mặt đường, nạo vét cống dọc, hố 

ga,... để đảm bảo giao thông, thoát nước. Tuy nhiên, do đô thị hóa, lượng nước từ 

lưu vực bên phải đường QL13 theo các tuyến đường giao thông nông thôn tập trung 

đổ dồn vào hệ thống thoát nước QL13, gây quá tải, ngập mỗi khi mưa. 

Sở Giao thông vận tải xin ghi nhận, trong quý IV/2019 sẽ đề nghị Công ty Cổ 

phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC) rà soát, tiếp tục thực hiện công tác 

duy tu mặt đường, nạo vét cống dọc, hố ga,... 

6. Cử tri khu phố 3, phường Tân Định phản ánh: Tình hình tai nạn giao thông 

tăng cao, kiến nghị Ban An toàn giao thông tỉnh thường xuyên tuần tra, xử lý vi 

phạm để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân. Đồng thời, đề nghị Ban ATGT 

tỉnh nghiên cứu, thống nhất việc phân lại làn đường đối với từng phương tiện tham 

gia giao thông cho phù hợp nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông do bị che khuất tầm 

nhìn, cụ thể: các loại xe tải, container, xe khách và ô tô được phép lưu thông 02 làn 

đường, làn đường sát dải phân cách và làn đường ở giữa (quy định cụ thể tốc độ 

được phép lưu thông từng làn đường, ví dụ, chạy với tốc độ cao thì lưu thông làn 

đường sát dải phân cách, chạy với tốc độ thấp thì được phép lưu thông sang làn 

đường ở giữa); xe mô tô, xe 02 bánh được phép lưu thông 02 làn đường (ở giữa và 

sát lề đường).  

Sở Giao thông vận tải trả lời: 

- Về phân làn đường và quy định tốc độ lưu thông trên đường QL.13: Hiện 

việc tổ chức phân làn (ô tô khách dưới 16 chổ và ô tô con lưu thông làn ngoài ngoài 

cùng sát dải phân cách giữa; các phương tiện ô tô lưu thông làn giữa và các phương 

tiện mô tô, xe gắn máy, xe đạp lưu thông làn trong cùng), quy định tốc độ lưu thông 

trên QL.13 (theo Thông tư số 91/2015/TT-BGTVT ngày 31/12/2015 của Bộ Giao 

thông vận tải) đã được Công ty Becamex IJC lắp đặt đầy đủ trên các biển báo giao 
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thông dọc hai bên tuyến QL.13, rất mong Quý cử tri đồng tình và tuân thủ biển báo 

giao thông khi tham gia giao thông.  

- Về tuần tra, xử lý vi phạm giao thông: Công tác tuần tra, xử lý vi phạm giao 

thông đã được lực lượng cảnh sát giao thông thực hiện thường xuyên, liên tục trong 

thời gian qua. Trong tháng 10/2019, Sở Giao thông vận tải sẽ có văn bản chuyển 

kiến nghị đến lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh và địa phương xem xét, xử lý đồng 

thời Sở Giao thông vận tải sẽ tiếp tục phối hợp các Sở, ngành hữu quan rà soát, bổ 

sung sơn đường, biển báo các loại. 

7. Cử tri khu phố 1, phường Tân Định phản ánh:  

- Khu vực cua Mọi Nước dây điện kế và điện thoại chồng chéo lên nhau làm 

mất mỹ quan đô thị và dễ xảy ra tai nạn chết người;  

- Đồng thời, đề nghị làm hành lang đường bộ đoạn đường ĐT.741 (Cua Mọi 

nước).   

a) Sở Công thương trả lời: 

Hiện nay, tại khu vực cua Mọi Nước có đường dây điện hạ thế và nhiều đường 

dây điện thoại được móc treo chung trên trụ điện do Điện lực Thủ Dầu Một quản lý 

vận hành, phản ánh kiến nghị của cử tri là đúng hiện trạng.  

Sở Công thương ghi nhận ý kiến phản ánh của cử tri. Đồng thời, trong tháng 

10/2019 Sở Công thương sẽ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản 

đề nghị Công ty Điện lực Bình Dương và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn 

thông sớm có kế hoạch bó cáp, chỉnh trang lại các tuyến đường dây điện hạ thế và 

dây điện thoại được móc treo trên trụ điện để đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn 

vận hành, mỹ quan đô thị. 

b) Sở Giao thông vận tải trả lời: 

Theo dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT.741 được phê duyệt trước đây, đoạn đường 

này thoát nước bằng hệ thống mương dọc hai bên đường. 

Thời gian qua, do quá trình đô thị hóa, người dân lấn chiếm, tái lấn chiếm phạm 

vi đã đền bù hai bên đường (từ tim đường ra mỗi bên 16m), san lấp mương thoát 

nước dọc, nên mỗi khi trời mưa, nước từ nơi có địa hình cao chảy tràn ra đường và 

chảy tràn vào nhà dân, đất nơi có địa hình thấp hơn. 

Sở Giao thông vận tải đã tham mưu và được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương 

đầu tư bổ sung hệ thống thoát nước dọc ĐT.741, dọc 02 bên đoạn tuyến khu vực 

Cua Mọi nước được đầu tư hệ thống cống dọc Ф800 để giải quyết thoát nước mặt 

đường ĐT.741. Đến nay, Sở Giao thông vận tải đã thẩm định xong thiết kế cơ sở, 
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chuyển cho chủ đầu tư (Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng - VRG) để thực hiện 

các bước tiếp theo, theo trình tự thủ tục hiện hành.  

Nhằm lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ theo ý kiến chỉ đạo của Thủ 

tướng chính phủ tại Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014, Sở Giao thông vận 

tải rất mong Quý cử tri ủng hộ và bàn giao phần đất hành lang đường bộ đã được 

giải phóng mặt bằng trong dự án ĐT.741 cho chủ đầu tư để thực hiện đầu tư các 

hạng mục bổ sung, đồng thời thực hiện công tác duy tu, bảo trì hệ thống mương dọc 

02 bên tuyến đường này.  

Theo kế hoạch phân kỳ đầu tư phần dự án bổ sung của Công ty TNHH MTV 

Đầu tư hạ tầng - VRG, dự kiến triển khai thi công hệ thống thoát nước dọc đoạn 

đường trên trong năm 2021. 

Sở Giao thông vận tải xin ghi nhận, sẽ tiếp tục theo dõi và đôn đốc chủ đầu tư 

dự án hoàn chỉnh các thủ tục để sớm triển khai đầu tư các hạng mục bổ sung trong 

năm 2021. 

8. Cử tri khu phố 4, phường Tân Định kiến nghị: Các ngành chức năng có 

biện pháp mạnh đối với những đối tượng có bia rượu, sử dụng ma túy, chống người 

thi hành công vụ khi tham gia giao thông trên đường.  

Công an tỉnh trả lời: 

Qua kiến nghị của cử tri, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an thị xã Bến Cát tiến 

hành xác minh nội dung kiến nghị. Kết quả, thời gian qua, trên địa bàn thị xã chưa 

phát hiện trường hợp sử dụng bia, rượu, ma túy và chống người thi hành công vụ khi 

tham gia giao thông. 

Công an tỉnh ghi nhận nội dung kiến nghị của cử tri, đồng thời, với chức trách, 

nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự; an toàn giao thông, trong thời gian qua, Công an 

tỉnh đã chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố nói chung và Công an thị xã 

Bến Cát nói riêng triển khai nhiều kế hoạch chuyên đề xử lý vi phạm và phân công 

lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường phối hợp, hỗ trợ Công an các xã trong 

công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; tăng 

cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về tốc độ, nồng độ cồn trên các tuyến, địa 

bàn trọng điểm, các kế hoạch chuyên đề nhằm nâng cao cảnh giác phòng ngừa, ngăn 

chặn và đấu tranh xử lý hiệu quả hành vi chống người thi hành công vụ. Trong 9 

tháng đầu năm 2019, Công an thị xã đã phát hiện, lập biên bản 2.749 trường hợp vi 

phạm, trong đó có 848 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 03 trường hợp vi phạm 

điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy... ra quyết định xử phạt với 

số tiền trên 3,8 tỷ đồng. 
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Trong thời gian tới, để tiếp tục bảo đảm tình hình trật tự, an toàn giao thông 

trên địa bàn thị xã Bến Cát nói riêng và toàn tỉnh nói chung, Công an tỉnh sẽ tiếp 

tục chỉ đạo Công an thị xã Bến Cát tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về 

an toàn giao thông; triển khai thực hiện quyết liệt các kế hoạch chuyên đề về xử lý 

vi phạm; tổ chức đợt cao điểm tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm, 

đối với các trường hợp sử dụng rượu, bia vi phạm trật tự, an toàn giao thông, tạo tính 

răn đe, phòng ngừa chung. 

9. Cử tri ấp An Sơn, xã An Điền phản ánh: Giá điện hiện nay quá cao và định 

mức điện sinh hoạt gia đình quá thấp (chỉ có 50KW). Đề nghị xem xét giảm giá điện 

và nâng định mức điện sinh hoạt gia đình. 

Sở Công thương trả lời:  

Giá bán lẻ điện sinh hoạt trên địa bàn thị xã Bến Cát được Công ty Điện lực Bình 

Dương thực hiện áp dụng bán lẻ điện theo quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT 

ngày 20/8/2019 của Bộ Công Thương về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và 

quy định giá bán điện. Theo quy định giá bán lẻ điện sinh hoạt gồm có 6 bậc: 

- Bậc 1: định mức từ 0 đến 50kWh với giá 1.678 đồng/kWh; 

- Bậc 2: định mức từ 51 đến 100kWh với giá 1.734 đồng/kWh; 

- Bậc 3: định mức từ 101 đến 200kWh với giá 2.014 đồng/kWh; 

- Bậc 4: định mức từ 201 đến 300kWh với giá 2.536 đồng/kWh; 

- Bậc 5: định mức từ 301 đến 400kWh với giá 2.834 đồng/kWh; 

- Bậc 6: định mức từ 401 trở lên đến 50kWh với giá 2.927 đồng/kWh. 

Đối với định mức điện và giá bán lẻ điện sinh hoạt được xây dựng từng bậc, 

Bộ Công Thương đã có tính toán xem xét hỗ trợ giá được tính theo từng bậc từ thấp 

đến cao. Vì vậy, nhằm để khuyến khích các hộ gia đình nên sử dụng điện tiết kiệm 

để được hưởng mức giá ở bậc thấp. Qua kiến nghị của cử tri ấp An Sơn, xã An Điền, 

thị xã Bến Cát, Sở Công thương ghi nhận tổng hợp báo cáo kiến nghị với Bộ Công 

Thương để được xem xét khi xây dựng giá bán điện.   

10. Cử tri Đoàn Lệ Thủy (ấp Bến Giảng, xã Phú An) phản ánh: Bà không 

thống nhất nội dung trả lời của Sở Tài chính đối với kiến nghị của bà gửi đến trước 

kỳ họp thứ Mười. Bà Thủy tiếp tục kiến nghị nên thực hiện giá nước sạch sinh hoạt 

theo Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 của UBND tỉnh Bình 

Dương, với mức giá nước sạch sinh hoạt dùng cho hộ gia đình là 6.300 đồng/m3 

nhưng hiện nay đối với Công ty Cấp thoát nước môi trường Bình Dương thu người 
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dân tại xã Phú An là 9.000 đ/m3 như vậy là hợp lý chưa? Đề nghị các ngành chức 

năng xem xét giải thích cho người dân được rõ. 

Sở Tài chính trả lời: 

- Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 của UBND tỉnh Bình 

Dương ban hành giá nước sạch sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Dương, 

giá nước sạch sinh hoạt dùng cho hộ gia đình là 6.300 đồng/m3. Mức giá này chỉ áp 

dụng cho các khu vực như: các xã huyện Phú Giáo, huyện Dầu Tiếng và huyện Bắc 

Tân Uyên. Đơn vị cung cấp nước sạch sinh hoạt là Chi cục Thủy lợi Bình Dương, 

ngân sách đầu tư đường ống. Nhằm khuyến khích người dân sử dụng nước sạch sinh 

hoạt và hạn chế tối đa việc khoan giếng của các hộ gia đình, UBND tỉnh cho phép 

miễn trích khấu hao tài sản các công trình nên không tính chi phí khấu hao tài sản 

vào giá bán nước sạch.  

- Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 22/02/2018 của UBND tỉnh quy định 

giá nước cho sinh hoạt dùng cho hộ gia đình năm 2019 là 9.000 đồng/m3. Mức giá này 

áp dụng tại đô thị như: thành phố Thủ Dầu Một, thị xã (Dĩ An, Thuận An, Bến Cát và 

Tân Uyên) và thị trấn của các huyện, thị xã. Đơn vị cung cấp nước sạch sinh hoạt là 

Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Bình Dương và Công ty  đầu tư đường ống.  

Theo quy định Thông tư liên tịch số Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT -BTC-

BXD-BNNPTNT ngày 15 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng - Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp 

xác định và thẩm quyền quyết định giá nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và 

khu vực nông thôn thì nguyên tắc xác định giá tiêu thụ nước sạch là phải được tính 

đúng, tính đủ chi phí sản xuất hợp lý, giá thành toàn bộ trong quá trình sản xuất, phân 

phối, tiêu thụ (bao gồm cả chi phí duy trì đấu nối) để các đơn vị cấp nước duy trì và 

phát triển trên cơ sở các quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật được cơ 

quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật công bố hoặc ban hành và lợi nhuận 

định mức hợp lý. Từ cơ sở trên, giá nước sạch (do Công ty Cổ phần Nước và Môi 

trường Bình Dương thu theo Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND) dùng cho hộ gia 

đình là 9.000 đồng/m3. 

Do vậy, theo kiến nghị của cử tri Đoàn Lệ Thủy thì giá nước sạch sinh hoạt 

dùng cho hộ gia đình là 6.300 đồng/m3 chỉ áp dụng cho các khu vực như: các xã 

huyện Phú Giáo, huyện Dầu Tiếng và huyện Bắc Tân Uyên./. 


