
TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI  

SAU KỲ HỌP 7 - HĐND TỈNH KHÓA IX 

ĐƠN VỊ: HUYỆN BẮC TÂN UYÊN 

1. Cử tri ấp Vườn Vũ, xã Tân Mỹ kiến nghị: Đường ĐT.746, đoạn ra vào 

Trung tâm Huấn luyện Thực hành Trường Sỹ quan Công Binh (Đoạn Bến Trâu, 

Tân Mỹ), dài khoảng 7m, rộng 5-6m. Đoạn đường này đã bị xuống cấp, hư hỏng 

trầm trọng, bê tông bị bong tróc, lõi sắt nhô lên và nhiều ổ gà, gây nguy hiểm cho 

người dân khi lưu thông qua đoạn đường này. Nguyên nhân hư hỏng một phần do 

xe tải chạy, một phần do xe tăng của Trường Sỹ quan Công Binh. Trước đây, sau 

khi có kiến nghị thì có khắc phục bằng cách đổ 1 xe đá, tuy nhiên không san lấp, 

nay xe tải chạy gây hư hỏng gồ ghề hơn. Đề nghị Sở Giao thông vận tải xem xét, 

sửa chữa cho người dân để lưu thông được an toàn hơn. 

Sở Giao thông vận tải trả lời: 

Sở Giao thông vận tải xin ghi nhận, sẽ chỉ đạo bộ phận tham mưu rà soát, 

khắc phục ngay tồn tại trên.  

2. Cử tri ấp Vườn Vũ, xã Tân Mỹ kiến nghị: Đường ĐT.746 (đoạn qua khỏi 

cầu chùa khoảng 100m, trước cổng chùa Long Sơn xã Tân Mỹ). Trước đây phía 

trong còn khoảng 1m cho xe máy chạy và né xe tải, hiện nay xe tải chạy gây hư 

hỏng. Khi xe tải lưu thông qua đoạn đường này không có chỗ để người dân đi xe 

máy tránh xe tải, dễ gây ra tai nạn giao thông. Đồng thời móc mương hai bên 

đường nhưng không có lối thoát nước nên gây ngập, tràn ra hai bên đường và tràn 

xuống nhà dân. Đề nghị Sở Giao thông vận tải sửa chữa, khắc phục để người dân 

thuận tiện trong việc đi lại… 

Sở Giao thông vận tải trả lời: 

Sở Giao thông vận tải xin ghi nhận và cám ơn ý kiến đóng góp của  Quý cử 

tri, sẽ thực hiện trong Quý IV năm 2018. 

3. Cử tri xã Tân Bình kiến nghị: Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét lại 

về thời hạn thu phí của Trạm thu phí xã Phước Hòa thuộc đường ĐT.741 từ ngã tư 

Sở Sao đến xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo vì: trước đây đầu tư ban đầu xe lưu 

thông ít, nay số lượng xe lưu thông rất nhiều; Trong khi đó, hệ thống mương thoát 

nước 02 bên đường này thi công kéo dài, đến nay vẫn chưa hoàn thành. Khi được 

hỏi thì trả lời trước đây là Công ty Phước Hòa phụ trách, nay chuyển sang công ty 

khác. Đề nghị các ngành chức năng cho biết nguyên nhân dẫn đến chậm trễ này. 

Sở Giao thông vận tải trả lời:  

- Về thời hạn thu phí của của Trạm thu phí xã Phước Hòa thuộc đường ĐT.741:  

Căn cứ hợp đồng số 2052/2003/HĐ-BOT-ĐT741-UB ngày 19/5/2003 về việc 

xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) dự án nâng cấp, mở rộng ĐT.741 từ 
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ngã tư Sở Sao đến ranh tỉnh Bình Phước - đoạn từ Km21+000 đến Km49+670 

được ký kết giữa UBND tỉnh Bình Dương và Tổng Công ty xây dựng công trình 

giao thông 6 (nay là Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng - VRG); 

Căn cứ hợp đồng số 232/2005/HĐ-B.O.T-ĐT741 ngày 20/10/2005 về việc 

xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) dự án nâng cấp, mở rộng ĐT.741 từ 

ngã tư Sở Sao đến ranh tỉnh Bình Phước - đoạn từ từ Km0+000 đến Km21+000, 

được ký kết giữa UBND tỉnh Bình Dương và Công ty TNHH BOT ĐT.741 (nay là 

Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng - VRG); 

Căn cứ hợp đồng số 2654/2009/HĐDA-BOT ngày 09/9/2009 về việc xây 

dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) dự án nâng cấp, mở rộng ĐT.741 từ ngã tư 

Sở Sao đến ranh tỉnh Bình Phước, được ký kết giữa UBND tỉnh Bình Dương và 

Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng - VRG (nay là Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ 

tầng - VRG), theo đó: 

+ Nhà đầu tư: Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng - VRG 

+Tổng vốn đầu tư (theo hợp đồng): 758.401.328.361 đồng. 

+ Thời gian thu phí: 24 năm và 07 tháng, kể từ năm 2006. 

- Thời gian thi công hệ thống mương thoát nước 02 bên đường: Theo hồ sơ 

dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng ĐT.741 được duyệt, các vị trí cống dọc 02 bên 

đường đã được đầu tư theo hồ sơ thiết kế, riêng đoạn cống qua địa bàn phường 

Định Hòa - thành phố Thủ Dầu Một và phường Tân Định - thị xã Bến Cát dài 

531m chưa triển khai thi công do người dân chưa bàn giao mặt bằng cho chủ đầu 

tư. Mặc dù địa phương, sở, ngành và chủ đầu tư dự án đã vận dụng các chính sách 

đền bù, giải tỏa và vận động, tuyên truyền người dân bàn giao mặt bằng, nhưng 

người dân chưa đồng tình.  

Để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trên, Sở Giao thông vận tải đề nghị Quý 

cử tri cùng với chính quyền, địa phương tiếp tục vận động các hộ dân đồng tình 

chủ trương, chính sách đền bù của tỉnh và bàn giao mặt bằng cho triển khai thi 

công, đồng thời kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các địa phương, đơn vị hữu 

quan tiếp tục giải quyết dứt điểm các trường hợp chưa bàn giao mặt bằng thi công. 

4. Cử tri xã Tân Lập, Tân Thành, Bình Mỹ và Tân Bình kiến nghị: Hiện nay 

trên bản đồ địa chính chưa thể hiện các tuyến đường dân sinh thuộc quản lý của Công 

ty Cổ phần cao su Phước Hòa, một bên tiếp giáp phần đất của người dân. Do đó, khi 

người dân có nhu cầu tách thửa đất, nhưng theo quy định tại Quyết định số 

25/2017/QĐ-UBND, ngày 27/9/2017 và Công văn 1354/UBND-KTN ngày 03/4/2018 

của UBND tỉnh Bình Dương thì không đủ điều kiện để tách thửa đất.  Kiến nghị UBND 

tỉnh xem xét làm việc với Công ty Cổ phần cao su Phước Hòa tiến hành nâng cấp, cứng 

hóa, bê tông hóa, nhựa hóa. Hoặc giao lại các tuyến đường này cho địa phương quản 

lý. Đồng thời, đề nghị Sở Tài Nguyên và Môi trường thể hiện các tuyến đường này trên 

bản đồ địa chính để người dân đủ điều kiện tách thửa đất theo quy định.  
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Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời: 

- Qua trình bày của cử tri, thì thực tế các tuyến đường dân sinh này là đường 

lô sử dụng nội bộ do Công ty tạo lập nhằm phục vụ cho việc hoạt động sản xuất, 

kinh doanh của Công ty và để thuận lợi trong lưu thông các hộ dân có đi nhờ trên 

các tuyến đường này nhưng về pháp lý thì các khu đất này do Công ty Cổ phần cao 

su Phước Hòa quản lý và sử dụng trên cơ sở thuê đất của Nhà nước với mục đích 

sử dụng là đất nông nghiệp nên các tuyến đường lô này không có cơ sở thể hiện là 

đường giao thông trong bản đồ địa chính chính quy. 

- Như đã nêu ở trên, phần diện tích đất này do Công ty quản lý, nên việc nâng 

cấp bê tông hoặc nhựa hóa các đường lô sử dụng nội bộ là do Công ty tự quyết 

định theo kế hoạch sản xuất của Công ty, đề nghị các cử tri liên hệ với Công ty để 

xem xét, giải quyết về vấn đề này. 

- Theo quy định của pháp luật đất đai, việc thu hồi đất để làm đường giao 

thông phải được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua (Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai 

năm 2013) và phải có trong Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện (Điều 

63 Luật Đất đai năm 2013). Căn cứ các quy định trên, do đó không có cơ sở thu 

hồi giao địa phương để sử dụng vào mục đích đất giao thông. 

- Việc tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh đã Ủy ban nhân dân tỉnh 

được quy định cụ thể tại Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 27/9/2017 về 

việc quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa 

bàn tỉnh Bình Dương và Văn bản số 1354/UBND-KTN ngày 03/4/2018 về việc 

tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong việc tách thửa trên địa bàn tỉnh Bình 

Dương. Theo đó, tại khoản 2, Điều 4 Quyết định quy định đối với trường hợp tách 

thửa đất nông nghiệp theo quy hoạch sử dụng đất vẫn là đất nông nghiệp thì không 

yêu cầu tiếp giáp đường do Nhà nước quản lý. 

5. Cử tri xã Tân Định kiến nghị: Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND, ngày 

27/9/2017 của UBND tỉnh Bình Dương quy định diện tích tối thiểu được tách thửa 

đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh gây bất cập cho người dân trong việc tách 

thửa. Trước đây chỉ yêu cầu có đường đi là có thể tách thửa, nay yêu cầu thêm 

nhiều tiêu chí khác. Sau nhiều lần phản ánh, nay còn lại tiêu chí đường và điện, 

nhưng điện phải là điện lưới quốc gia. Do vậy, Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND 

chỉ nên áp dụng đối với các đối tượng đầu cơ đất để phân lô bán nền, còn đối với 

những trường hợp người dân tách thửa cho con không áp dụng theo Quyết định số 

25/2017/QĐ-UBND. 

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời: 

- Liên quan đến vấn đề nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như 

sau: Từ khi Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 27/9/2017 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên 
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địa bàn tỉnh Bình Dương ra đời đã hạn chế tình trạng phân lô, bán nền trái quy định 

hình thành các khu dân cư tự phát không theo quy hoạch gây ô nhiễm môi trường 

và các vấn đề phát sinh khác. Đồng thời, đảm bảo quyền lợi hợp pháp đối với 

trường hợp thừa kế quyền sử dụng đất, quyền lợi ích cho người sử dụng đất khi 

đưa đất vào sử dụng (cấp thoát nước, chiếu sáng, đường giao thông, tránh ngập 

úng...). Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, Sở Tài nguyên và Môi trường có nhận 

được các ý kiến của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các nội dung 

kiến nghị cử tri liên quan đến các vướng mắc khó khăn khi thực hiện Quyết định số 

25/2017/QĐ-UBND, chủ yếu liên quan đến khoản 3, Điều 4 của Quyết định số 

25/2017/QĐ-UBND về điều kiện tách thửa, như sau:  

“Trường hợp tách thửa đất nông nghiệp theo quy hoạch sử dụng đất là đất ở, 

đất phi nông nghiệp hoặc tách thửa đất ở còn phải đảm bảo tại vị trí tách thửa đã 

đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật (đường giao thông, các tuyến cấp điện, 

chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước) phù hợp với quy hoạch xây dựng, 

đảm bảo kết nối hạ tầng kỹ thuật trong khu vực”. Theo đó, các đơn vị, người sử 

dụng đất cho rằng quy định này quá chặt, gây khó khăn cho việc tách thửa của 

người dân có nhu cầu chính đáng để tặng cho, xây dựng nhà ở... và thực tế trên địa 

bàn huyện Dầu Tiếng, Phú Giáo, Bắc Tân Uyên, Bàu Bàng, kể cả các thị xã, thành 

phố ở phía Nam có một số tuyến đường do Nhà nước quản lý cũng không đáp ứng 

được các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật. 

- Để giải quyết khó khăn, vướng mắc nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban 

hành Văn bản số 1354/UBND-KTN ngày 03/4/2018 tháo gỡ một số khó khăn, 

vướng mắc trong việc tách thửa trên địa bàn tỉnh Bình Dương nhằm tạo điều kiện 

cho người sử dụng đất được thực hiện việc tách thửa, trong đó: 

+ Đối với các thửa đất tiếp giáp với đường giao thông chưa có hạ tầng kỹ thuật 

giao Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ điều kiện thực tế hoặc kế 

hoạch đầu tư trung hạn, dài hạn đã được phê duyệt để có ý kiến việc tách thửa nhưng 

phải đảm bảo các thửa đất sau khi tách thửa tối thiểu tiếp giáp đường giao thông, 

tuyến cấp điện sinh hoạt. Việc quy định phải giáp đường giao thông và tuyến cấp điện 

sinh hoạt nhằm mục đích phục vụ nhu cầu thiết yếu cho người sử dụng đất. 

+ Giao Ủy ban nhân cấp huyện rà soát, ban hành danh mục các tuyến đường, 

đoạn đường đủ điều kiện xem xét, giải quyết tách thửa. Đối với các tuyến đường 

không đảm bảo cơ sở hạ tầng thì giao Hội đồng tư vấn cấp huyện xem xét có ý 

kiến việc tách thửa. 

+ Xử lý các vướng mắc liên quan đến việc mở đường mới, mở rộng đường 

hiện hữu, tách thửa trong các dự án tái định cư, hiến đất làm đường đi để chia thừa 

kế; trường hợp trước đây trên giấy chứng nhận không thể hiện đường giao thông 

nhưng thực tế có đường giao thông. 
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Như vậy, hiện nay Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao trách nhiệm cho Ủy ban 

nhân dân cấp huyện có ý kiến việc tách thửa nhằm đảm bảo công tác quản lý Nhà 

nước tại địa phương, đảm bảo các điều kiện cần thiết về hạ tầng kỹ thuật cho người 

sử dụng đất sau khi tách thửa. Đề nghị cử tri liên hệ Ủy ban nhân dân cấp huyện 

nơi có đất để được xem xét có ý kiến việc tách thửa. 

6. Cử tri ấp Giáp Lạc, xã Tân Mỹ kiến nghị: Quyết định 02/2018/QĐ-UBND 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương quy định đơn giá đo đạc theo thửa có sự 

chênh lệch khoảng cách giữa các thửa đất được quy định ở Phụ lục VI, quy định 

đối với thửa đất có diện tích nhỏ hơn 100m2  tính tiền đo đạc là 285.579đ; còn đối 

với thửa đất có diện tích từ 500ha đến 1.000ha tính tiền đo đạc là 1.676.847đ. Đa 

phần người dân trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên có đất trồng lúa thường có 

nhiều thửa, do vậy khi đo đạc tốn rất nhiều chi phí mà giá trị kinh tế thu được từ 

lúa là rất thấp. Trong khi đó, đất trồng các loại cây khác có giá trị kinh tế cao hơn 

thì chi phí đo đạc lại thấp hơn. Kiến nghị UBND tỉnh xem xét quy định lại mức phí 

đo đạc cho phù hợp để bảo vệ quyền lợi của người dân.  

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời: 

- Ngày 19/01/2018, Ủy ban nhân tỉnh ban hành Quyết định số 02/2018/QĐ-

UBND về việc quy định Bảng đơn giá đo đạc và bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh 

trên cở sở định mức kinh tế - kỹ thuật quy định tại Thông tư số 14/2017/TT-

BTNMT ngày 20/7/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, áp dụng kể từ ngày 

01/02/2018 tại Văn phòng Đăng ký đất đai, các Chi nhánh trực thuộc và các đơn vị 

có chức năng đo đạc trên địa bàn tỉnh. Cụ thể tại Phụ Lục VI - đơn giá đo đạc 

chỉnh lý bản trích đo địa chính hoặc chỉnh lý từng thửa đất của bản đồ địa chính, áp 

dụng đơn giá như sau: 

- Đối với đất tại khu vực đô thị, diện tích tương ứng với đơn giá với đơn giá 

dao động trong khoảng: 

+ Từ dưới 100 m2 đến dưới 1.000 m2:  766.864 - 1.188.249 đồng/thửa. 

+ Từ trên 1.000 m2 đến 10 ha: 1.623.024 - 2.990.770đồng/thửa. 

+ Từ trên 10 ha đến 1.000 ha: 3.240.001 - 4.486.155 đồng/thửa. 

+ Trên 1000 ha (Km): 247.405 đồng/thửa. 

- Đối với đất ngoài khu vực đô thị, diện tích tương ứng với đơn giá dao động 

trong khoảng: 

+ Từ dưới 100 m2 đến dưới 1.000 m2: 511.957 - 787.219 đồng/thửa. 

+ Từ trên 1.000 m2 đến 10 ha: 1.078.449 - 1.996.634  đồng/thửa. 

+ Từ trên 10 ha đến 1.000 ha: 2.163.020 - 2.994.951 đồng/thửa. 

+ Trên 1000 ha (Km): 247.200 đồng/thửa. 
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- Tuy nhiên, để giảm thiểu chi phí đo đạc cho người sử dụng đất, Sở Tài 

nguyên và Môi trường đã chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai và các Chi nhánh 

trực thuộc thực hiện trích lục địa chính phục vụ công tác cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn 

các huyện, thị xã, thành phố theo Bản đồ địa chính mới nhất đã được phê duyệt, 

tránh gây khó khăn, phiền hà cho người dân khi đến thực hiện các thủ tục đo đạc, 

đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận. Đơn giá trích lục địa chính áp dụng tại Phụ 

lục VIII, cụ thể: 

+ Dưới 05 thửa đất: 38.018 đồng/thửa. 

+ Từ 05 đến 10 thửa: 30.890 đồng/thửa. 

+ Trên 10 thửa: 23.762 đồng/thửa. 

7. Cử tri Nguyễn Mạnh Hùng, xã Tân Thành kiến nghị: Con tôi học lớp 9, 

vừa qua thi tuyển sinh vào lớp 10 vào trường THPT Lê Lợi. Điểm sàn dự kiến của 

nhà trường là 19, con tôi thi được 16.1 điểm nghĩ là sẽ rớt nên rút hồ sơ. Khi công bố 

điểm sàn là 15.1 điểm thì tôi có gửi hồ sơ lại cho nhà trường, trường nhận và gửi về 

Sở Giáo dục và Đào tạo. Sau 01 tuần Sở Giáo dục và Đào tạo gửi về và không chấp 

nhận hồ sơ với lý do gia đình tự ý rút hồ sơ. Trong khi trước đó, giáo viên chủ nhiệm 

có họp PHHS và nói năm nay điểm sàn cao, khuyên học sinh nếu điểm thi dưới 20 thì 

nên rút hồ sơ. Bên cạnh đó, điểm dự kiến của trường để lộ làm cho học sinh và phụ 

huynh hoang mang. Gia đình có lên Sở Giáo dục và Đào tạo  gặp cán bộ tiếp dân để 

trình bày, tuy nhiên được báo là theo quy định. Toàn trường chỉ tiêu 238 em, trong đó 

đã có 6 trường hợp rút hồ sơ đi, vậy tại sao tôi nộp lại không được chấp nhận. Kiến 

nghị các cơ quan chức năng cần có giải pháp không để lộ thông tin và xử lý nghiêm 

các hành vi để lộ thông tin. Đồng thời, nhà trường cũng nên tạo điều kiện cho các gia 

đình rút hồ sơ của con em được quay về trường học tập. 

Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau: 

Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ GDĐT ban 

hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh THPT; Công văn số 

217/SGDĐT-KTQLCLGD ngày 31/01/2018 của Sở GDĐT tỉnh Bình Dương về việc 

hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 trung học cơ sở và lớp 10 THPT năm học 2018-2019; 

Căn cứ Công văn số 1000/SGDĐT-KTQLCLGD ngày 11/6/2018 của Sở 

GDĐT tỉnh Bình Dương về thông báo kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 6 tạo 

nguồn, lớp 6 tiếng anh tăng cường và lớp 10 THPT năm học 2018-2019, 

Xét kiến nghị của ông Nguyễn Mạnh Hùng có con đăng ký dự thi và xét tuyển 

vào lớp 10 Trường THPT Lê Lợi năm học 2018-2019; theo như nội dung trình bày 

thì con ông Nguyễn Mạnh Hùng đã rút hồ sơ đăng ký tuyển sinh trong thời gian từ 

ngày 15/6/2018 đến ngày 23/6/2018 (trước khi công bố điểm chuẩn trúng tuyển). 

Do vậy, theo quy định trường hợp của con ông Nguyễn Mạnh Hùng không có tên 

trong danh sách trúng tuyển vào lớp 10 Trường THPT Lê Lợi năm học 2018-2019. 
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8. Cử tri ấp Suối Voi, Đất Cuốc kiến nghị: Huyện Bắc Tân Uyên được 

UBND tỉnh đầu tư Khu Di tích Chiến khu Đ, thời gian đến nay củng được trên 4 

năm, trong đó có rất nhiều hạng mục đang đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, có rất 

nhiều cây đến nay đã khô, gãy ngã, đề nghị các cấp tranh thủ xử lý để đảm bảo 

cảnh quan cho Khu Di tích. Đường xá của Khu Di tích có nhiều đoạn xuống cấp, 

cần quan tâm duy tu và sửa chữa. Bên cạnh đó cần tiếp tục đầu tư các hạng mục 

để nhanh chóng hoàn thành và đưa vào hoạt động Khu Di tích. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời: 

Di tích lịch sử Chiến khu Đ toạ lạc tại xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, 

tỉnh Bình Dương, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích cấp quốc 

gia theo Quyết định số 1631/QĐ-BVHTTDL, ngày 11/5/2010. Thực hiện quy chế 

phân cấp quản lý về di tích, hiện nay Khu di tích Chiến khu Đ do Ban Quản lý Di 

tích và Danh thắng tỉnh trực tiếp quản lý, sử dụng và khai thác phát huy giá trị. 

Theo kiến nghị của tri ấp Suối Voi, xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên nêu trên có 

2 nhóm nội dung ý kiến xin được trả lời cụ thể: 

- Hiện nay trong khu di tích có nhiều cây đã khô, gãy, ngã, đề nghị xử lý để 

đảm bảo cảnh quan cho di tích 

Hiện nay, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã xin chủ trương của UBND tỉnh 

về việc hợp đồng thuê đơn vị tư vấn lập hồ sơ thanh lý cây và trồng mới cây rừng 

tại Khu tưởng niệm Chiến khu Đ và đã được UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận 

tại Công văn số 1359/UBND-VX ngày 03/4/2018. Đến ngày 27/7/2018, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh tổ chức họp thẩm định đề cương và dự toán 

phương án thanh lý cây keo tai tượng và trồng rừng gỗ lớn bản địa tại Khu tưởng 

niệm Chiến khu Đ tại Biên bản số 1464/BB-SNN ngày 01/8/2018. Sau khi bổ sung, 

điều chỉnh theo nội dung góp ý của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ngày 

31/8/2018, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cũng đã có Tờ trình đề nghị UBND 

tỉnh phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí Phương án tổng thể thanh lý cây keo 

tai tượng và trồng rừng gỗ lớn bản địa tại Khu tưởng niệm Chiến khu Đ. Như vậy, 

sau khi có chủ trương phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hoá, Thể thao 

và Du lịch sẽ tổ chức triển khai. 

-  Đường sá của Khu di tích có nhiều đoạn xuống cấp, cần quan tâm duy tu và 

sửa chữa. Bên cạnh đó tiếp tục đầu tư các hạng mục để nhanh chóng hoàn thành 

và đưa khu di tích đi vào hoạt động 

Năm 2011, di tích đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết 

định số 1478/QĐ-UBND ngày 20/5/2011 về việc đầu tư công trình tu bổ, phục hồi 

với dự án Khu Trung tâm và hạ tầng kỹ thuật tổng thể Khu tưởng niệm Chiến khu Đ 

giai đoạn 1 do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư, thực hiện 

gồm các hạng mục: Hệ thống đường nội bộ, Nhà điều hành, Nhà bia, Nhà thơ, Nhà 

trưng bày - chiếu phim. Như vậy, hệ thống đường nội bộ trong khuôn viên của Khu 
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di tích Chiến khu Đ đã được chủ đầu tư (Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh) 

hoàn thành. Tuy nhiên, theo kiến nghị của cư tri đường sá của Khu di tích có nhiều 

đoạn xuống cấp đó là các đường giao thông hướng vào khu di tích, do đó việc đầu tư 

nâng cấp, cải tạo thuộc phân cấp của địa phương (UBND huyện Bắc Tân Uyên).    

- Về việc tiếp tục đầu tư các hạng mục để nhanh chóng hoàn thành và đưa 

khu di tích đi vào hoạt động: Năm 2017, sau khi các hạng mục giai đoạn 1 hoàn 

thành, di tích đã được bàn giao cho Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, theo đó Sở 

Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 102/QĐ-SVHTTDL ngày 

07/3/2017 về việc bàn giao cho Ban quản lý Di tích và Danh thắng tỉnh trực tiếp 

quản lý, sử dụng và khai thác phát huy giá trị. Đến nay, Ban Quản lý Di tích và 

Danh thắng tỉnh đang thực hiện thủ tục hồ sơ đề nghị Sở Tài nguyên và Môi 

trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho di tích, đồng thời Ban Quản lý 

Dự án của ngành đang tiến hành các bước để thực hiện hạng mục trưng bày mỹ 

thuật khu di tích căn cứ Chiến khu Đ, bên cạnh đó Ban Quản lý Di tích và Danh 

thắng triển khai thực hiện công tác sưu tầm tư liệu, hình ảnh, hiện vật phục vụ 

công tác trưng bày, triển lãm tại di tích. Mặt khác, Ban quản lý Dự án Đầu tư xây 

dựng tỉnh hiện đang tiếp tục thi công hạng mục Tượng đài Trung tâm của Khu di 

tích căn cứ Chiến khu Đ./. 


		2018-10-11T16:19:38+0700
	Việt Nam
	Văn phòng Hội đồng Nhân dân<vphdnd@binhduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




