
TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI  

TRƯỚC KỲ HỌP 10 - HĐND TỈNH KHÓA IX 

ĐƠN VỊ: THỊ XÃ DĨ AN 

1. Cử tri phường An Bình kiến nghị: Ngành Điện lực công khai rõ giá bán 

điện tương ứng với số lượng điện tiêu thụ trên hóa đơn như trước kia để người dân 

tiện theo dõi.  

Sở Công thương trả lời: 

Về việc công khai giá bán điện: Bên cạnh việc thông tin giá điện được các cơ 

quan truyền thông, báo chí đưa tin trong thời gian qua. Về phía ngành Điện, Công 

ty Điện lực Bình Dương đã phối hợp với địa phương thông báo trên đài phát thanh, 

niêm yết công khai tại tại tất cả các điểm giao dịch với khách hàng, website của 

Công ty Điện lực Bình Dương, đăng trên các cơ quan báo chí và các phương tiện 

thông tin đại chúng tại địa phương nhằm tạo điều kiện cho khách hàng nắm bắt thông 

tin về việc thay đổi giá điện và tra cứu cách tính giá điện theo đúng quy định. 

Để xem chi tiết hoá đơn tiền điện và cách tính tiền điện theo từng bậc thang, 

Quý cử tri vui lòng truy cập trang web http://cskh.evnspc.vn, hoặc sử dụng các ứng 

dụng chăm sóc khách hàng qua Zalo, qua điện thoại di động (CC-mobile) hoặc liên 

hệ tổng đài Chăm sóc khách hàng 19001006, 19009000 để hướng dẫn và giải đáp 

chi tiết hóa đơn tiền điện. 

Ngoài ra, vừa qua Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức phát động 

chương trình “Bình chọn mẫu hóa đơn tiền điện”, được thực hiện bằng hình thức 

bình chọn trực tuyến qua mạng thông qua việc truy cập trang web: 

https://binhchonmauhoadontiendien.evn.com.vn/. Trong thời gian tới, EVN sẽ 

hoàn thiện và ban hành áp dụng mẫu hoá đơn phù hợp với nhu cầu và bình chọn 

của người dân. 

2. Cử tri phường Bình An tiếp tục phản ánh: Tình trạng mất an toàn giao 

thông trên đường QL1K do thường xuyên có xe tải, xe container đậu đỗ dọc theo 

tuyến đường (đoạn từ ngã 4 Bình Thung đi về núi Châu Thới); hệ thống đèn chiếu 

sáng tuy có nhưng không đủ sáng (bóng đèn ít, bị mờ); hệ thống đèn tín hiệu tại ngã 

ba Cây Lơn thường xuyên bị hỏng. Kiến nghị cơ quan chức năng xử lý. 

Trả lời: 

a) Về tình trạng mất an toàn giao thông trên đường QL1K do thường xuyên có 

xe tải, xe container đậu đỗ dọc theo tuyến đường (đoạn từ ngã 4 Bình Thung đi về 

núi Châu Thới), kiến nghị cơ quan chức năng xử lý. 

http://cskh.evnspc.vn/
https://binhchonmauhoadontiendien.evn.com.vn/
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Công an tỉnh trả lời:  

Việc chưa có biển báo cấm dừng, đỗ tại các khu vực cử tri phản ánh nên lực 

lượng Công an không có cơ sở xử lý theo quy định. 

Công an tỉnh đã chủ động xây dựng các kế hoạch và triển khai nhiều giải pháp, 

phối hợp nhiều lực lượng, phương tiện triển khai ra quân quyết liệt nhằm đảm bảo 

trật tự, an toàn giao thông; trật tự đô thị trên địa bàn tỉnh, qua đó góp phần kéo giảm 

tai nạn giao thông 02 tiêu chí (số vụ, số người bị thương). Công an tỉnh triển khai 

các kế hoạch chuyên đề xử lý xe ô tô vi phạm trật tự đô thị, tăng cường công tác tuần 

tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 13, Quốc lộ 1K và Mỹ Phước - Tân Vạn, đồng thời 

tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện Đề án đảm bảo trật tự an toàn giao thông tuyến 

Quốc lộ 13 giai đoạn 2018 - 2022, đã phát hiện, lập biên bản 9.149 trường hợp vi 

phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trong đó có 789 trường hợp vi 

phạm ô tô dừng, đỗ sai quy định, nhắc nhở 520 trường hợp kinh doanh không đúng 

nơi quy định và mua bán lấn chiếm lòng lề đường, dừng, đỗ xe không đúng quy định, 

tổ chức cho chủ các cơ sở kinh doanh, buôn bán vi phạm về trật tự đô thị viết bản 

cam kết không vi phạm trật tự đô thị, trật tự, an toàn giao thông.  

b) Hệ thống đèn chiếu sáng trên đường QL1K1 tuy có nhưng không đủ sáng 

(bóng đèn ít, bị mờ); hệ thống đèn tín hiệu tại ngã ba Cây Lơn thường xuyên bị hỏng, 

kiến nghị cơ quan chức năng xử lý. 

Sở Giao thông vận tải trả lời:  

Sở Giao thông vận tải đã nhiều lần đề nghị Công ty TNHH BOT QL.1K khắc 

phục, gần đây nhất Sở Giao thông vận tải đã tham mưu và UBND tỉnh có Công văn 

số 3612/UBND-NC ngày 07/8/2018, kiến nghị Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Công 

ty TNHH BOT QL.1K phối hợp lập lại trật tự, an toàn giao thông trên QL.1K đoạn 

qua địa bàn thị xã Dĩ An; Ngày 13/5/2019, Sở Giao thông vận tải tiếp tục có Công 

văn số 1380/SGTVT-QLGT, đề nghị Công ty TNHH BOT Quốc lộ 1K tiếp tục đảm 

bảo trật tự, an toàn giao thông trên tuyến QL.1K đoạn qua địa bàn thị xã Dĩ An.  

Sở Giao thông vận tải xin ghi nhận, sẽ tiếp tục theo dõi và đề nghị Công ty 

TNHH BOT QL.1K khắc phục.  

3. Cử tri phường Bình An kiến nghị: Ngành điện lực và cấp nước xem xét điều 

chỉnh giá điện và nước hiện nay theo hướng như sau: (1) Tăng định mức sử dụng 

trong hạn cao hơn vì hiện nay chỉ số trong hạn mức thấp; (2) Điều chỉnh đơn giá 

đối với phần vượt hạn mức cho phù hợp vì đơn giá hiện nay rất cao. 

a. Về việc xem xét điều chỉnh giá điện  

 
1 Công trình thuộc Bộ Giao thông vận tải (Công ty TNHH BOT QL.1K) 
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Sở Công Thương trả lời:  

Công ty Điện lực Bình Dương và các Điện lực huyện/thị xã/thành phố trực 

thuộc không tự quyết định giá bán điện mà phải thực hiện bán đúng giá do Nhà nước 

quy định (cụ thể hiện nay thực hiện theo Quyết định 648/QĐ-BCT ngày 20/03/2019 

của Bộ Công Thương về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định 

giá bán điện). Sở Công Thương ghi nhận góp ý của cử tri và tổng hợp kiến nghị với 

Bộ Công Thương xem xét khi xây dựng giá bán lẻ điện. 

b. Về việc xem xét điều chỉnh giá nước  

Sở Tài chính trả lời: 

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

định giá nước cho sinh hoạt đô thị và sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình 

Dương từ năm 2018 đến năm 2022 thì hiện nay giá nước sạch dùng cho sinh hoạt 

các hộ dân cư và cho sản xuất kinh doanh theo hình thức 01 giá chứ không tính theo 

hình thức định mức sử dụng. Do vậy, việc kiến nghị của cử tri về việc tăng định mức 

sử dụng và điều chỉnh đơn giá đối với phần vượt hạn mức sử dụng là không thể thực 

hiện được, Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh làm cơ sở trả lời kiến nghị của cử tri. 

4. Cử tri phường Bình Thắng tiếp tục kiến nghị: Tỉnh có văn bản và làm việc 

với UBND thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục bố trí nguồn vốn để chi trả cho người 

dân thuộc dự án Xa lộ Hà Nội mở rộng theo quy định.  

Sở Giao thông vận tải trả lời:  

Công tác giải phóng mặt bằng dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội đoạn qua địa bàn 

thị xã Dĩ An do Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnh Bình Dương thực hiện; 

- Giải pháp: Sở Giao thông vận tải xin ghi nhận, sẽ đề nghị UBND thị xã Dĩ 

An xem xét đề nghị UBND thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục bố trí nguồn vốn để chi 

trả cho người dân thuộc dự án Xa lộ Hà Nội mở rộng.  

- Dự kiến thời gian: trong tháng 8/2019. 

5. Cử tri phường Đông Hòa kiến nghị: Công an tỉnh sớm hoàn tất điều tra để sớm 

giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân khu dân cư 710. 

Công an tỉnh trả lời:  

Vụ án vi phạm về quản lý sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí do 

bị can Lê Xuân Chính thực hiện, có liên quan đến khu dân cư 710, hiện đang được 

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bình Dương thụ lý điều tra theo Quyết 

định trả hồ sơ để điều tra bổ sung số 05/QĐ-VKS, ngày 18/4/2019. 
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Trong nội dung yêu cầu điều tra bổ sung, yêu cầu tiếp tục điều tra, làm rõ số 

tiền mà Lê Xuân Chính gây thất thoát, lãng phí để có cơ sở truy cứu trách nhiệm 

hình sự bị can. 

Để làm rõ yêu cầu điều tra bổ sung, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh 

Bình Dương có yêu cầu định giá tài sản số 349/YC-PC03, ngày 11/6/2019 yêu cầu 

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh Bình Dương tiến hành định giá 

93 lô đất và tài sản trên đất (nhà ở) của 47 lô đất tại khu nhà ở cán bộ công nhân 

công ty Cổ phần xây dựng giao thông 710. Tuy nhiên đến nay, Cơ quan Cảnh sát 

điều tra - Công an tỉnh Bình Dương chưa nhận được kết quả định giá tài sản và thời 

hạn điều tra bổ sung vụ án đã hết, nên ngày 18/6/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra - 

tỉnh Bình Dương đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án số 33/QĐ-PC03. 

Khi nào có kết quả giám định tài sản, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh 

Bình Dương sẽ phục hồi điều tra vụ án và kết luận, xử lý vụ án theo đúng quy định 

của pháp luật. 

6. Cử tri phường Tân Đông Hiệp kiến nghị: Tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư dự án 

đường Mỹ Phước - Tân Vạn có hướng xử lý tình trạng ngập nước đoạn đi ngang qua 

địa phận khu phố Tân An.  

Sở Giao thông vận tải trả lời:  

- Giải pháp: Sở Giao thông vận tải xin ghi nhận kiến nghị của cử tri, sẽ rà soát, 

chỉ đạo Tổng Công ty Becamex IDC kiểm tra khắc phục.  

- Dự kiến thời gian: trong quý III năm 2019. 

7. Cử tri phường Tân Đông Hiệp kiến nghị: Ngành chức năng tỉnh tiếp tục 

kiểm tra, xử lý việc gây ô nhiễm môi trường các Công ty Nhôm Tiger, Công ty Masan 

và có kế hoạch di dời Công ty gas Long Thuận (khu phố Đông Liêu) ra khỏi khu dân 

cư vì đây là ngành nghề có nguy cơ gây cháy nổ cao. 

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời: 

- Công ty TNHH Nhôm Tiger Alwin, có địa chỉ tại Khu công nghiệp Sóng Thần 

2, thị xã Dĩ An hoạt động sản xuất phôi nhôm, nhôm định hình các loại. Trong thời 

gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thường xuyên thực hiện kiểm tra, xác 

minh nội dung phản ánh của người dân liên quan về ô nhiễm môi trường đối với 

Công ty, qua đó nguồn phát sinh phản ánh là khí thải từ lò nấu phôi nhôm; qua các 

đợt làm việc kiểm tra đã yêu cầu Công ty thực hiện khắc phục cải tạo nâng cấp lò 

nấu phôi. Ngày 11/7/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp Phòng Tài 

nguyên và Môi trường thị xã Thuận An, UBND phường Tân Đông Hiệp cùng làm 

việc với Công ty, qua nội dung giải trình của Công ty đến nay đã thực hiện việc cải 
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tạo lò nung tuy nhiên do đặc thù người dân sống quá gần ống khói, yếu tố tâm lý của 

người dân nên có phát sinh phản ánh. Công ty sẽ cung cấp báo cáo việc cải tạo lò 

đốt này để địa phương có cơ sở trả lời cử tri. Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp 

tục phối hợp các bên liên quan kiểm tra, giám sát việc khắc phục của Công ty trong 

thời gian tới, đảm bảo hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến người dân xung quanh.  

- Công ty Cổ phần công nghiệp Masan, có địa chỉ tại KCN Tân Đông Hiệp A, 

thị xã Dĩ An hiện đang hoạt động sản xuất thực phẩm (nước tương, nước mắm, mì 

gói...). Ngày 11/7/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã làm việc cùng Phòng Tài 

nguyên và Môi trường thị xã Dĩ An, UBND phường Tân Đông Hiệp; qua đó, UBND 

phường đã nắm bắt thông tin cho thấy trong khoảng 3 năm lại đây không có phản 

ánh của người dân. Tuy nhiên, thời điểm gần đây, cử tri phản ánh mùi từ quá trình 

làm nước mắm ảnh hưởng đến khu vực xung quanh. Về phía Công ty đã khắc phục 

giảm thiểu bằng các biện pháp như trồng cây, quy trình sản xuất kín, tuy nhiên mùi 

có thể là đặc trưng ngành nghề. Công ty cũng mong muốn địa phương hỗ trợ thông 

báo cụ thể vị trí phát sinh để Công ty sẽ kiểm soát lại quy trình và có biện pháp kiểm 

soát tốt hơn. Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị UBND phường tiếp tục xác 

minh làm rõ thời điểm, vị trí có phát sinh mùi và nội dung phản ánh của người dân 

để Công ty chủ động rà soát, khắc phục, trường hợp vẫn tiếp diễn sẽ tiến hành kiểm 

tra, đánh giá và xử lý theo quy định nếu có vi phạm. 

- Công ty TNHH Long Thuận, có địa chỉ khu phố Đông Chiêu, phường Tân 

Đông Hiệp, thị xã Dĩ An hoạt động với ngành nghề chiết nạp gas theo Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện nạp LPG2 vào chai số 03/GCNĐĐK-SCT ngày 03/02/2016 của 

Sở Công Thương (thời hạn có giá trị đến ngày 15/01/2020). Căn cứ các văn bản quy 

phạm pháp luật hiện hành, ngày 28/5/2019, Sở Công Thương đã ban hành Văn bản 

số 862/SCT-KTANMT thông báo đến Công ty TNHH Long Thuận, sau ngày 

15/01/2020 trạm nạp của Công ty sẽ không đủ điều kiện để được tiếp tục cấp giấy 

chứng nhận nạp LPG vào chai. Do đó, sau ngày 15/01/2020, Công ty TNHH Long 

Thuận sẽ không được hoạt động ngành nghề chiết nạp gas tại địa điểm nêu trên./. 

  

 
2 LPG: Liquiefied Petroleum Gas (Khí dầu mỏ hoá lỏng). 
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Cử tri phường Đông Hoà kiến nghị: Sớm giải quyết cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất của 11 hộ dân tại Khu nhà ở tập thể có nguồn gốc của Công ty 

Giống gia cầm Miền Nam (Khu đất trại gà Hồng Sanh phường Đông Hòa). 

Trích nội dung phản ánh tương tự đã được trả lời trước kỳ họp thứ Tám 

(đang được tiếp tục thực hiện): Cử tri phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An kiến nghị: 

Tỉnh sớm chỉ đạo xem xét giải quyết 11 trường hợp cư ngụ tại khu nhà ở tập thể có 

nguồn gốc của Công ty Giống gia cầm Miền Nam (Khu đất trại gà Hồng Sanh 

phường Đông Hòa). 

Sở Xây dựng trả lời:3 

Ngày 30/12/2016, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 3710/QĐ-

UBND về việc chuyển giao khu nhà ở tập thể có nguồn gốc của Công ty Giống gia 

cầm Miền Nam sang UBND thị xã Dĩ An quản lý. Ngày 17/01/2017, Sở Xây dựng 

đã tổ chức thực hiện việc chuyển giao theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại 

Quyết định số 3710/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 nêu trên.  

Tuy nhiên, căn cứ điểm b, khoản 1, điều 62 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP 

ngày 20/10/2015 quy định nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước thuộc diện không được 

bán: “b) Nhà ở đã có quyết định thu hồi đất, thu hồi nhà của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền;” thì trường hợp này thuộc diện không được bán, do trước đây UBND 

thị xã Dĩ An kiến nghị UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1112/QĐ-UBND ngày 

04/5/2013 thu hồi 02 khu đất của Công ty Giống gia cầm Miền Nam tại phường Tân 

Đông Hiệp và phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An. 

Giải pháp: để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh xem xét giải quyết 11 trường hợp 

cư ngụ tại khu nhà ở tập thể có nguồn gốc của Công ty Giống gia cầm Miền Nam 

theo đúng quy định. Sở Xây dựng có văn bản số 4006/SXD-QLN ngày 19/11/2018 

đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ cung cấp hồ sơ có liên quan đến đất đai 

của Công ty Giống gia cầm Miền Nam quản lý trước đây, để xem xét làm rõ về thẩm 

quyền việc cấp nhà, đất cho các cá nhân của Công ty và việc thu hồi đất, cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất cho 91 hộ dân của UBND thị xã Dĩ An; khi có ý kiến 

của Sở Tài nguyên và Môi trường về nội dung trên, Sở Xây dựng sẽ tổng hợp báo 

cáo tham mưu UBND tỉnh xem xét./. 

 
3 Trích Nội dung trả lời kiến nghị tại số thứ tự số 3, phụ lục 3, Công văn số 6068/UBND-TH ngày 14/12/2018 

của UBND tỉnh về việc trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh. 

NỘI DUNG KIẾN NGHỊ CỬ TRI ĐÃ TRẢ LỜI 
 


