
TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI  

SAU KỲ HỌP 5 - HĐND TỈNH KHÓA IX 

ĐƠN VỊ: THỊ XÃ DĨ AN 

 

1. Cử tri Đặng Văn Mung - khu phố Tân Phú 2, phường Tân Bình đề 

nghị: Sở, ngành chức năng có liên quan sớm giải quyết chế độ chính sách theo 

Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về 

chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm 

nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, 

xuất ngũ, thôi việc. 

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh trả lời: 

Thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng 

Chính phủ trên địa bàn tỉnh, đến nay Bộ CHQS tỉnh đã đề nghị Bộ Tư lệnh Quân 

khu 7 ra quyết định cho 7.468 trường hợp hưởng trợ cấp 01 lần với số tiền 

31.410.700.000 đồng (Ba mươi mốt tỷ, bốn trăm mười triệu, bảy trăm ngàn đồng). 

Đối với trường hợp của ông Đặng Văn Mung ở phường Tân Bình, thị xã Dĩ An đã 

có Quyết định số 2345/QĐ-BTL ngày 29/9/2017 của Chính ủy Quân khu 7 với số 

tiền 4.500.000 đồng (Bốn triệu năm trăm ngàn đồng). Ngày 14/01/2018 Ban 

CHQS thị xã Dĩ An đã cấp Quyết định và chi trả chế độ cho ông Đặng Văn Mung. 

2. Cử tri Lê Thị Rằng - khu phố Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp 

kiến nghị: Cán bộ hưu trí được giải quyết chế độ chính sách đối với người có 

công theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời:  

Câu hỏi của cử tri Lê Thị Rằng, khu phố Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp, 

thị xã Dĩ An kiến nghị chưa rõ nội dung cụ thể mà bà muốn hỏi, đề nghị bà liên hệ 

trực tiếp Ban Thương binh Xã hội phường Tân Đông Hiệp hoặc phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội thị xã Dĩ An để được trả lời cụ thể. 

3. Cử tri phường Tân Đông Hiệp kiến nghị: UBND tỉnh yêu cầu Chủ đầu 

tư tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn thực hiện các nội dung sau:  

- Xử lý giảm sốc (độ dốc) mặt đường tại vị trí giao nhau với đường Quốc lộ 

1K vì khi xe có tải trọng lớn lưu thông qua vị trí này gây nhiều tiếng động mạnh 

ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, nhất là vào ban đêm. 
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- Lắp đặt lại Cổng văn hóa của Tổ 4 - Khu phố Tân An, phường Tân Đông 

Hiệp vì đơn vị thi công đã tháo dỡ trong quá trình thi công. 

- Lắp đặt lại nắp hố ga cho đồng bộ vì nắp không cùng khẩu độ với hố ga. 

- Lắp biển báo giảm tốc độ đối với những xe cơ giới khi lưu thông vào 

đường nhánh rẽ phải tại Ngã tư Mỹ Phước - Tân Vạn với Quốc lộ 1K. 

Sở Giao thông vận tải xin phúc đáp như sau: 

- Về xử lý giảm sốc (độ dốc) mặt đường tại vị trí giao nhau với đường Quốc 

lộ 1K vì khi xe có tải trọng lớn lưu thông qua vị trí này gây nhiều tiếng động mạnh 

ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, nhất là vào ban đêm: Hiện chủ đầu tư dự 

án đã khắc phục. 

- Về các vấn đề còn lại, Sở Giao thông vận tải xin ghi nhận sẽ đề nghị chủ đầu 

tư dự án kiểm tra, xử lý. 

4. Cử tri phường Tân Đông Hiệp kiến nghị: Sở Tài nguyên và Môi trường 

kiểm tra, xử lý tình trạng sản xuất gây ô nhiễm môi trường tại Công ty 

Whangsheng - Khu công nghiệp Sóng Thần 2. 

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời: 

Công ty TNHH Wang Sheng International Việt Nam hoạt động sản xuất tại 

khu Công nghiệp Sóng Thần 2. Qua rà soát hồ sơ cho thấy Công ty thuộc thẩm 

quyền kiểm tra của Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An, Sở Tài nguyên và Môi trường 

đã có văn bản chuyển Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An kiểm tra theo thẩm quyền và 

báo cáo kết quả về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Ủy ban 

nhân dân tỉnh để trả lời đến cử tri./. 




