
TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI  

TRƯỚC KỲ HỌP 12 - HĐND TỈNH KHÓA IX 

ĐƠN VỊ: THỊ XÃ THUẬN AN 

1. Cử tri phường Bình Chuẩn đề nghị: Ngành chức năng khảo sát, lắp đặt hệ 

thống đèn tín hiệu giao thông trên tuyến đường ĐT743 (đoạn giao nhau giữa khu 

dân cư Trung Quý và khu dân cư Trường Sơn) để đảm bảo an toàn giao thông cho 

người dân. 

Sở Giao thông vận tải trả lời: 

Hiện trạng giao lộ ĐT.743 và đường vào khu dân cư Trung Quý và khu dân cư 

Trường Sơn không có đóng dải phân cách, có bố trí biển báo giao lộ và có đèn tín 

hiệu (nhưng không hoạt động). Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công dự án: Nâng cấp 

mở rộng ĐT.743 đoạn từ miếu Ông Cù đến nút giao cầu vượt Sóng Thần đã được 

Sở Xây dựng thẩm định, giao lộ này được bố trí đóng dải phân cách, nên việc đầu 

tư đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ này là không cần thiết. Hiện tuyến đường này 

trong giai đoạn thi công nâng cấp, mở rộng, Sở Giao thông vận tải sẽ làm việc và đề 

nghị Tổng Công ty Becamex IDC khảo sát, sửa chữa hệ thống đèn tín hiệu giao 

thông tại giao lộ này để đảm bảo an toàn giao thông. 

Dự kiến trong tháng 12/2019, Tổng Công ty Becamex IDC sẽ khảo sát, sửa 

chữa đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ này; báo cáo kết quả vào năm 2020. 

2. Cử tri phường Bình Chuẩn tiếp tục phản ánh và kiến nghị: Cơ quan chức 

năng có thông báo chính thức cho cử tri được biết về những vấn đề liên quan đến 

sai phạm của Công ty Hai Thọ (nay là Công ty Dương Bình Dương) như: Việc hoàn 

trả lại số tiền thu lợi không hợp pháp từ khai thác tài nguyên đất; chưa khôi phục 

đường đất phục vụ nhu cầu lưu thông của người dân; việc xử lý các tổ chức, cá nhân 

có liên quan đến những sai phạm của công ty.  

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời: 

Công ty TNHH Dương Bình Dương hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên mã số 3701964424 

do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp; Công 

ty chuyển đổi loại hình từ Công ty TNHH MTV Hai Thọ thành Công ty TNHH 

Dương Bình Dương từ ngày 07/12/2017. 

Vào ngày 08/8/2017, Công ty TNHH MTV Hai Thọ đã bị UBND tỉnh ban hành 

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 2131/QĐ-XPVPHC với hình thức phạt 

chính là 15.000.000 đồng, biện pháp khắc phục hậu quả là nộp lại số lợi bất hợp 

pháp với số tiền 753.844.000 đồng và buộc thiết lập lại con đường để phục vụ cho 
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việc đi lại cho người dân. Đối với việc vi phạm của Công ty TNHH MTV Hai Thọ 

xảy ra trước khi đổi tên thành Công ty TNHH Dương Bình Dương. 

Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường 

đã phối hợp cùng UBND thị xã Thuận An, UBND phường Bình Chuẩn tiến hành 

làm việc với Công ty TNHH Dương Bình Dương (tên cũ là Công ty TNHH MTV 

Hai Thọ) yêu cầu Công ty thực hiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, Công 

ty đã có cam kết thực hiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính và được UBND 

tỉnh chấp thuận tại Văn bản số 6138/UBND-KTN ngày 19/12/2018. Trên cơ sở đó, 

03/01/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp cùng UBND thị xã Thuận 

An, UBND phường Bình Chuẩn làm việc với Công ty để công bố Công văn số 

6138/UBND-KTN ngày 19/12/2018 của UBND tỉnh, đồng thời yêu cầu Công ty xây 

dựng kế hoạch cụ thể để thiết lập và thi công con đường để Sở phối hợp với địa 

phương lấy ý kiến của người dân trước khi thực hiện. Tuy nhiên, sau buổi làm việc 

mặc dù Sở đã nhiều lần liên hệ và có văn bản nhắc nhở nhưng Công ty cố tình không 

chấp hành đúng các nội dung Công ty đã cam kết mà không có lý do chính đáng. 

Ngày 02/12/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 

5859/STNMT-TTr báo cáo UBND tỉnh và kiến nghị chỉ đạo UBND thị xã Thuận 

An tổ chức cưỡng chế việc thực hiện Quyết định xử phạt của Chủ tịch UBND tỉnh 

đối với Công ty TNHH Dương Bình Dương (tên cũ là Công ty TNHH MTV Hai 

Thọ) theo quy định. Thời gian dự kiến hoàn thành vào quý 1 năm 2020. 

3. Cử tri Lê Văn Vân - Khu phố Thạnh Lợi, phường An Thạnh kiến nghị và 

đề nghị: Ngành chức năng quan tâm giải quyết việc gia đình thuộc diện chính sách 

có cha là Liệt sĩ Lê Văn Ta hy sinh năm 1972 được nhà nước quy tập và chôn tại 

Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bình Dương. Khi quy tập hài cốt gia đình dự lễ truy điệu, 

hàng năm đều đến thắp hương và thường xuyên nhắc nhở Ban quản lý nghĩa trang 

làm bia mộ cho cha chúng tôi, nhưng đến nay gia đình không còn tìm thấy bia mộ 

đã thất lạc không xác định được vị trí, gia đình có làm đơn gửi đến Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương hơn 01 năm nay vẫn không được trả lời.  

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

Ngày 17/9/2018, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh đã có nhận đơn đề 

nghị tìm mộ liệt sĩ Lê Văn Ta của ông Lê Văn Vân và Sở cũng đã có văn bản trả lời 

số 3324/SLĐTBXH-NCC ngày 05/10/2018 gửi đến ông đúng theo địa chỉ ông đã 

nêu trong đơn. 

Về việc không còn tìm thấy bia mộ đã thất lạc, không xác định được vị trí là do 

các khả năng có thể xảy ra sau đây: Thứ nhất là vào thời điểm những năm sau chiến 

tranh, nghĩa trang được lập nên một cách sơ sài, công tác quy tập liệt sĩ chưa được 
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thực hiện một cách quy củ, khoa học nên đã không gắn bia lên mộ liệt sĩ (mộ tạm, 

chưa được xây). Như thế có thể xem đây là trường hợp mộ liệt sĩ chưa biết tên hoặc 

có bia thì ghi thông tin vào bia bằng tay và mực dể phai. Sau đó qua nhiều lần nghĩa 

trang được nâng cấp, xây sửa, di dời mộ nên vị trí mộ bị xóa dấu vết; thứ hai là việc 

quy tập hài cốt liệt sĩ đa phần là không có hồ sơ quy tập, công tác lập và lưu trữ hồ 

sơ quy tập chưa được chú trọng; việc bàn giao và chuyển giao hồ sơ quy tập còn 

thiếu chặt chẽ. 

Để xác định được danh tính hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin, Sở 

cũng đã có kiến nghị, đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với 

Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế sớm xây dựng, hoàn thiện và ban hành văn bản hướng dẫn 

quy trình thực hiện, thủ tục thực hiện việc lấy mẫu sinh phẩm giám định ADN xác 

định danh tính liệt sĩ để đưa vào ngân hàng gene. Qua đó, hy vọng sẽ xác định được 

danh tính hài cốt liệt sĩ Lê Văn Ta. 

4. Cử tri phường Bình Hòa đề nghị: Các cơ quan chức năng tiếp tục xem xét, 

kiểm tra nguồn xả nước thải ra từ Khu công nghiệp ra kênh Ba Bò, gây hôi thối ảnh 

hưởng đến đời sống của nhân dân xung quanh. 

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời: 

Kênh Ba Bò là nơi tiếp nhận nước mưa, nước thải sinh hoạt của khu dân cư khu 

phố Đồng An, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An và khu phố Tân Long, phường 

Tân Đông Hiệp và một phần phường Dĩ An của thị xã Dĩ An và nước thải sau xử lý 

của khu công nghiệp Sóng Thần 1, khu công nghiệp Sóng Thần 2 và một số doanh 

nghiệp nằm xen kẽ khu dân cư thuộc địa bàn phường Tân Đông Hiệp và Dĩ An, thị 

xã Dĩ An. 

Đối với các nguồn nước thải công nghiệp như nước thải sau xử lý của Khu công 

nghiệp Sóng Thần 1, khu công nghiệp Sóng Thần 2 và một số doanh nghiệp nằm 

xen kẽ khu dân cư thuộc địa bàn phường Tân Đông Hiệp và Dĩ An, thị xã Dĩ An, 

thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp các ban, ngành và địa 

phương triển khai nhiều biện pháp giảm thiểu ô nhiễm như: 

- Tiến hành kiểm tra, rà soát lại toàn bộ các tuyến thoát nước mưa, nước thải 

của Khu công nghiệp Sóng Thần 1, Sóng Thần 2. Kết quả kiểm tra cho thấy trên 

tuyến cống thoát nước thải sau xử lý của Khu công nghiệp Sóng Thần 1, Sóng Thần 

2 không có tuyến cống thoát nước ngầm mà chỉ có một số cống thoát nước thải sinh 

hoạt của dân cư sống dọc đường số 1 và tiểu đoàn vận tải 6 thải vào các hố ga trên 

tuyến cống; 
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- Tiến hành kiểm tra đột xuất các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Sóng 

Thần 1, Sóng Thần 2. Qua kiểm tra cho thấy hầu hết các doanh nghiệp này đã đấu 

nối nước thải vào hệ thống thu gom nước thải của Khu công nghiệp; 

- Đã phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường Dĩ An đã tiến hành kiểm 

tra các cơ sở sản xuất kinh doanh nằm xen kẽ khu dân cư. Kết quả kiểm tra cho thấy 

các doanh nghiệp đều đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải để xử lý nước thải trước 

khi thải ra môi trường. 

Đồng thời, thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thường xuyên giám 

sát, theo dõi việc vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp 

Sóng Thần 1, Sóng Thần 2 thông qua hệ thống giám sát quan trắc tự động, camera 

giám sát và thiết bị lấy mẫu tự động; năm 2018 Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng 

đã kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với 2 khu công nghiệp Sóng Thần 1, 

Sóng Thần 2. Kết quả kiểm tra cũng như kết quả giám sát thông qua hệ thống quan 

trắc tự động cho thấy nước thải sau xử lý của Khu công nghiệp Sóng Thần 1, Sóng 

Thần 2 đều đạt quy chuẩn thải ra môi trường 

Hiện nay nước kênh Ba Bò còn ô nhiễm chủ yếu là do nước thải sinh hoạt của 

dân cư chưa xử lý thải vào gây ô nhiễm; việc này tỉnh đang mở rộng hệ thống thu 

gom, đấu nối nước thải đô thị để thu gom về xử lý tại các nhà máy xử lý nước thải 

Thuận An, Dĩ An. Do đó đề nghị nhân dân trên địa bàn thị xã Thuận An, Dĩ An tích 

cực đấu nối nước thải sinh hoạt của hộ gia đình để nước thải được xử lý, không gây ô 

nhiễm ảnh hưởng đến cuộc sống của chính người dân và môi trường. Đối với việc 

quản lý các nguồn nước thải công nghiệp là việc làm thường xuyên, các ngành và địa 

phương vẫn tăng cường thanh kiểm tra, kiểm soát theo đúng quy định của pháp luật. 

5. Cử tri phường Bình Hòa đề nghị: Cơ quan có thẩm quyền tăng cường kiểm 

tra việc các doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm xã hội cho công nhân lao động để 

tránh thất thoát cho nhà nước và thiệt thòi cho người lao động. 

Bảo hiểm xã hội tỉnh trả lời: 

Hiện nay, cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh đang quản lý khoảng 14.000 đơn vị, 

doanh nghiệp với 1.011.000 người lao động. Hằng năm, Ngành Bảo hiểm xã hội  

tỉnh tổ chức thanh, kiểm tra từ 450 đến 470 đơn vị; ngoài ra cơ quan Bảo hiểm xã 

hội (BHXH) còn phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thanh tra tỉnh, 

Liên đoàn lao động các cấp tổ chức các cuộc thanh tra liên ngành. Như vậy, không 

chỉ có cơ quan BHXH thực hiện thanh tra, kiểm tra đơn vị sử dụng lao động mà còn 

có các cuộc thanh tra liên ngành được thực hiện từ tỉnh đến huyện. Tuy nhiên, với 

số lượng đơn vị lớn và số lao động nhiều, lực lượng lao động biến động thường 

xuyên,… nên việc thanh, kiểm tra đơn vị sử dụng lao động và quản lý người lao 
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động vi phạm trong lĩnh vực BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) còn gặp 

một số khó khăn, hạn chế: 

- Về vấn đề quản lý người lao động: Hiện nay, cơ quan BHXH phối hợp với cơ 

quan Công an, Tư pháp đang dần hoàn thiện hệ thống quản lý người lao động theo 

mã số định danh; do đó, trong thời gian tới việc quản lý người lao động và đơn vị sử 

dụng lao động sẽ chặt chẽ hơn. 

- Về vấn đề quản lý người sử dụng lao động (các đơn vị, doanh nghiệp): Ngoài 

những quy định theo Bộ luật Lao động, Luật Doanh nghiệp, những vi phạm về quyền 

lợi của người lao động trong việc tham gia BHXH, BHYT, BHTN đã được đưa vào 

Bộ luật Hình sự; theo đó, những hành vi về trốn đóng, chậm đóng, đóng không đủ 

số người hay thỏa thuận với người lao động để trốn đóng,… được quy định tại Điều 

214, 215 và Điều 216 của Bộ luật Hình sự và có mức phạt tiền từ 20.000.000 đồng 

trở lên, nếu vi phạm nghiêm trọng thì phạt tù từ 01 năm đến 07 năm tù. 

- Cơ quan BHXH và Thuế đã và đang phối hợp thực hiện cung cấp thông tin 

dữ liệu để rà soát nhằm quản lý tình hình tham gia BHXH, BHYT, BHTN của người 

sử dụng lao động, người lao động trên địa bàn tỉnh, cả nước. 

Trong thời gian qua, BHXH tỉnh đã chuyển 15 hồ sơ các đơn vị vi phạm về 

đóng BHXH đến cơ quan Công an, Viện Kiểm sát nhân dân đề nghị điều tra, khởi 

tố. Hiện nay, các cơ quan liên quan đang tiếp tục xem xét để hoàn thiện hồ sơ nhằm 

điều tra, khởi tố các đơn vị vi phạm trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN. 

6. Cử tri phường Lái Thiêu tiếp tục kiến nghị: Các cấp có thẩm quyền kiểm 

tra, bố trí phân luồng giao thông hợp lý tại Trạm thu phí Mũi tàu Phú Long, do hiện 

nay tình trạng lưu thông của các phương tiện giao thông rất phức tạp và tiềm ẩn rất 

nhiều nguy cơ tai nạn giao thông cho người dân.   

Sở Giao thông vận tải trả lời: 

Nhằm tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, cũng như tăng cường đảm 

bảo giao thông, an toàn giao thông trên QL.13 nói chung, khu vực giao lộ mũi tàu 

Phú Long nói riêng, Hội đồng nhân dân tỉnh đã chấp thuận chủ trương cải tạo, mở 

rộng QL.13 tỉnh Bình Dương (giai đoạn 2019 -2022) tại Nghị quyết số 08/NQ-

HĐND ngày 03/4/2019. Sở Giao thông vận tải đã thẩm định và báo cáo kết quả thẩm 

định thiết kế cơ sở dự án trên tại Công văn số 2796/SGTVT-QLGT ngày 21/8/2019, 

theo đó, giao lộ mũi tàu Phú Long sẽ được cải tạo và sắp xếp lại các trạm thu phí tại 

giao lộ này theo hướng thông thoáng hơn, dự kiến triển khai thực hiện trong giai 

đoạn 2020 - 2022. Trong thời gian triển khai thực hiện, Sở Giao thông vận tải sẽ đề 

nghị lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh tăng cường tuần tra, điều tiết, phân luồng 

giao thông tại khu vực này; Để đảm bảo giao thông, an toàn giao thông, Sở Giao 
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thông vận tải rất mong Quý cử tri tuyên truyền và vận động người thân khi tham gia 

giao thông qua khu vực này phải tuân thủ các biển báo hiệu giao thông và người điều 

tiết giao thông. 

7. Cử tri phường Vĩnh Phú tiếp tục đề nghị: Cơ quan có thẩm quyền xem xét  

không tiếp tục quy hoạch Dự án khu nhà ở công nhân Thanh Phát. 

Sở Xây dựng trả lời: 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 

3976/UBND-KTN ngày 13/8/2019 về việc xin xóa quy hoạch dự án tại phường 

Vĩnh Phú và kiến nghị của UBND thị xã Thuận An tại Văn bản số 2297/UBND-

KT ngày 23/7/2019, Sở Xây dựng đã có báo cáo số 3487/SXD-QHKT ngày 

05/9/2019 về việc trả lời kiến nghị liên quan đến dự án Khu nhà ở công nhân 

phường Vĩnh Phú, với nội dung như sau: 

- Dự án Khu nhà ở công nhân viên tại phường Vĩnh Phú đã được UBND tỉnh 

chấp thuận chủ trương quy hoạch tại Văn bản số 1282/UBND-SX ngày 17/3/2006 

và được UBND thị xã Thuận An phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết 

định số 2171/QĐ-UBND ngày 21/4/2010. Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thu 

hồi dự án theo Văn bản số 3910/UBND-KTN ngày 19/10/2016. Việc dự án không 

tiếp tục triển khai đã gây khó khăn trong việc xin phép xây dựng của người dân hiện 

sinh sống trong phạm vi dự án, Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An có kiến nghị bỏ 

quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án trên tại Văn bản số 2297/UBND-KT ngày 

23/7/2019. 

- Theo Điều 3, Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 quy định Hoạt động quy 

hoạch bao gồm việc tổ chức lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố, 

thực hiện, đánh giá và điều chỉnh quy hoạch. Như vậy, hiện nay chưa có quy định 

nội dung liên quan đến việc xóa quy hoạch đối với quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của 

một dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt mà chỉ quy định nội dung điều 

chỉnh quy hoạch. 

- Theo Khoản 3, Điều 47, Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 quy định 

về điều kiện điều chỉnh quy hoạch đô thị khi “Quy hoạch đô thị không thực hiện 

được hoặc việc triển khai thực hiện gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển kinh tế - 

xã hội, quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội và môi trường sinh thái, di tích lịch sử, 

văn hóa được xác định thông qua việc rà soát, đánh giá thực hiện quy hoạch đô thị 

và ý kiến cộng đồng”.  

Do đó, Sở Xây dựng tiếp tục theo dõi, đôn đốc UBND thị xã Thuận An sớm tổ 

chức rà soát hiện trạng và có phương án chỉnh trang đô thị tại khu vực trên, có 
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phương án cập nhật điều chỉnh trong quy hoạch phân khu phường Vĩnh Phú theo lộ 

trình điều chỉnh quy hoạch. 

8. Cử tri phường An Phú đề nghị: Ngành chức năng xem xét trả lời việc giải 

quyết chế độ chất độc Da cam/Dioxin trường hợp của ông Trần Thanh Liêm, ngụ 

khu phố 4, phường An Phú đúng hay sai (Đơn đã gửi đến Sở Lao động -  Thương 

binh và Xã hội đã lâu nhưng vẫn chưa có kết quả giải quyết). 

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

Thực hiện Văn bản số 6011/UBND-TH ngày 22 tháng 11 năm 2019 của Chủ 

tịch UBND tỉnh về việc phân công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời kiến 

nghị của cử tri phường An Phú, thị xã Thuận An liên quan đến nội dung công dân tố 

cáo ông Trần Thanh Liêm, sinh năm 1958, hiện cư trú tại ô 22B-DCO7, khu phố 4, 

phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương không có quá trình nhập ngũ, 

công tác và phục viên, không đủ điều kiện được hưởng  

Sau khi nhận được được đơn thư Tố cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

đã ra quyết định thành lập Tổ xác minh và ra Quyết định thụ lý giải quyết đơn Tố cáo. 

Về nhân thân, quá trình giải quyết chế độ đối với ông Trần Thanh Liêm 

(sau đây viết tắt là TTL). 

- Ông TTL sinh năm 1958, quê quán Xóm 19, xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu, 

tỉnh Nam Định. Khoảng năm 2000 gia đình ông TTL chuyển đến sinh sống tại ấp 

14, xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. 

- Năm 2009, ông TTL lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi đối với Người 

hoạt động kháng chiến (NHĐKC) bị Nhiễm chất độc hóa học (CĐHH) tại tỉnh Bạc 

Liêu. Ngày 10/8/2010 Sở LĐTBXH tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Quyết định số 

113/QĐ-SLĐTBXH về việc cho ông TTL hưởng trợ cấp đối với NHĐKC và con đẻ 

bị nhiễm CĐHH từ ngày 01/8/2010. Sau đó, trong năm 2010 gia đình ông TTL 

chuyển về cư trú tại ô 22B-DCO 7, khu phố 4, phường An Phú, thị xã Thuận An, 

tỉnh Bình Dương. 

- Đến tháng 11 năm 2011, Sở LĐTBXH tỉnh Bình Dương mới tiếp nhận hồ sơ 

của ông TTL do Sở LĐTBXH tỉnh Bạc Liêu chuyển đến để quản lý và tiếp tục chi 

trả chế độ trợ cấp. 

Quá trình làm việc với ông TTL và xác minh tại các cơ quan, cá nhân 

liên quan:  

Tổ xác minh đã làm việc trực tiếp với ông TTL,  xác minh tại các cơ quan, cá 

nhân liên quan của tỉnh Bạc Liêu (gồm có Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ban chỉ huy 
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Quân sự (“Ban CHQS”), Hội Cựu chiến binh, Trạm Kiểm lâm 30/4, Trưởng ấp 14… 

xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu), tỉnh Nam Định (gồm có Đảng ủy, Ủy 

ban nhân dân, Ban CHQS, Công an, Hội Cựu chiến binh (“Hội CCB”) xã Hải Hưng, 

huyện Hải Hậu; Ban CHQS huyện Hải Hậu; Bộ CHQS tỉnh và một số cá nhân liên 

quan), và Phòng Chính sách, Cục Chính trị Quân khu 7 …. 

Qua kết quả xác minh, làm việc với người bị tố cáo, các cơ quan và cá nhân có 

liên quan nêu trên, cơ bản đã xác định Giấy tờ, tài liệu chứng minh quá trình tham 

gia kháng chiến để ông TTL được hưởng chế độ ưu đãi là không có tính pháp lý, các 

Thông tin ông TTL cung cấp về lý lịch quân nhân; quyết định phục viên, xuất ngũ, 

đơn vị xuất ngũ… có dấu hiệu khai man, xác nhận khống; giả mạo giấy tờ, tài liệu 

để lập thủ tục đề nghị giải quyết chế độ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 

08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ. 

Hiện tại Tổ xác minh đang chờ kết quả xác thực tính pháp lý đối với Huân 

chương chiến sỹ giải phóng hạng Ba của ông TTL để hoàn chỉnh báo cáo kết quả 

xác minh và kết luận nội dung tố cáo trong tháng 12 năm 2019 và sẽ báo cáo về 

UBND vào đầu năm 2020. 

9. Cử tri phường An Phú phản ánh đã kiến nghị nhiều lần: Về việc đề nghị 

đơn vị thi công hệ thống thu gom nước thải trên tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi hoàn 

thành đã lâu nhưng chưa thảm nhựa trả lại mặt đường và gây nguy hiểm cho người 

dân và học sinh trong quá trình tham gia giao thông. 

Sở Xây dựng trả lời: 

Dự án đầu tư xây dựng công trình Thoát nước và xử lý nước thải khu vực Dĩ 

An, Thuận An, Tân Uyên được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương phê duyệt tại 

Quyết định số 927/QĐ-UBND ngày 22/4/2016, vốn ngân sách tỉnh kết hợp vốn tài 

trợ ODA thuộc chương trình ORIO, hỗ trợ không hoàn lại của Chính phủ Hà Lan, 

giao Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương làm chủ đầu 

tư, thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2019. Dự án được duyệt, chỉ hoàn trả mặt 

bằng phui đào đặt ống thu gom nước thải các tuyến đường (trong đó có đường 

Nguyễn Văn Trỗi), không phủ nhựa 5cm toàn bộ lòng đường (toàn bộ phui đào). 

Trong quá trình triển khai thi công, do mặt đường Nguyễn Văn Trỗi xuống cấp, 

UBND thị xã Thuận An có Văn bản số 3110/UBND-KT ngày 19/9/2019 đề nghị 

Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương hỗ trợ thảm thêm 

lớp nhựa dày 5cm toàn bộ lòng đường (bao gồm cả phần phui đào thi công tuyến 

ống thu gom nước thải đã được đơn vị thi công hoàn trả theo hiện trạng). Tại cuộc 

họp ngày ngày 27/11/2019, Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An, Công 

ty TNHH MTV Cấp thoát Nước - Môi trường Bình Dương, cùng các sở, ngành, đơn 



9 

vị liên quan thống nhất: Không hỗ trợ thảm thêm lớp nhựa dày 5cm toàn bộ lòng 

đường Nguyễn Văn Trỗi từ nguồn vốn Dự án đầu tư xây dựng công trình Thoát nước 

và xử lý nước thải khu vực Dĩ An, Thuận An, Tân Uyên (do không thuộc phạm vi 

đầu tư của dự án; hiện nay dự án không còn vốn dư để hỗ trợ cho việc phủ thêm lớp 

nhựa 5cm toàn bộ lòng đường Nguyễn Văn Trỗi); việc bảo trì (sửa chữa các hư 

hỏng) đường Nguyễn Văn Trỗi sẽ do Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An thực hiện 

từ nguồn vốn của thị xã. 

Do đó, Sở Xây dựng tiếp tục theo dõi, đôn đốc địa phương sớm thực hiện sửa 

chữa, bảo trì đường Nguyễn Văn Trỗi theo kiến nghị của cử tri./. 


