
TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI  

TRƯỚC KỲ HỌP 15 - HĐND TỈNH KHÓA IX 

ĐƠN VỊ: HUYỆN DẦU TIẾNG 

 

1. Cử tri xã Long Tân: Kiến nghị tiếp tục nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT749A 

đoạn qua xã Long Tân vì hiện nay lưu lượng xe lưu thông ngày càng nhiều và diện 

tích đường quá hẹp gây ra nhiều nguy hiểm cho người tham gia giao thông trên 

tuyến đường này.  

Sở Giao thông vận tải trả lời: 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đang tổng hợp các đề xuất kiến nghị của các sở, ngành, 

địa phương để trình UBND tỉnh, HĐND tỉnh xem xét, quyết định về danh mục đầu 

tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2021 - 2025 (trong đó có dự án nâng cấp, mở 

rộng ĐT.749B).  

2. Cử tri xã Thanh An, xã Thanh Tuyền: Kiến nghị ngành chức năng xem xét 

mở và đóng dãi phân cách đường dọc đường ĐT744 đoạn khu dân cư, cụ thể đề 

nghị: Mở dãi phân cách: Trước Nhà văn hóa ấp Bến Chùa; Trước ngã ba Nhà văn 

hóa ấp Xóm Mới; Trước ngã ba Nhà văn hóa ấp Cỏ Trách; Trước Nhà văn hóa ấp 

Bến Tranh (xã Thanh An) và tại vị trí đường vào nông trường cao su Bến Súc (xã 

Thanh Tuyền). Đóng dãi phân cách: trước nhà ông Bảy Dách lý do nơi đây có miệng 

Cống, (xã Thanh Tuyền). 

Sở Giao thông vận tải trả lời: 

Sở Giao thông vận tải đã cùng với Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh, 

UBND huyện Dầu Tiếng khảo sát và thống nhất vị trí mở dãi phân cách trên ĐT.744; 

UBND huyện Dầu Tiếng có thống nhất mở dãi phân cách tại: Giao lộ đường ĐT.744 

với đường vào nhà máy Bến Súc thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, 

giao lộ giữa đường ĐT.744 với đường vào nhà máy sản xuất xi măng BADICO và 

Bến Thủy nội địa của Chi nhánh Công  ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Ba Đình 

(Km32+800 - Km32+850), tại Km36+900 thuộc ấp Cỏ Trách, xã Thanh An, tại 

Km37+700 đoạn trước cổng trường Tiểu học Thanh An và  tại giao lộ giữa đường 

ĐT.744 với đường vào Cụm Công nghiệp Thanh An tại Km39+400. UBND tỉnh đã 

thống nhất thực hiện. 

3. Cử tri ấp Đồng Sơn, xã Minh Thạnh: Kiến nghị móc mương thoát nước và 

mở rộng đường ĐT749B. 
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Sở Giao thông vận tải trả lời: 

- Về mở rộng ĐT.749B: Sở Kế hoạch và Đầu tư đang tổng hợp các đề xuất kiến 

nghị của các sở, ngành, địa phương để trình UBND tỉnh, HĐND tỉnh xem xét, quyết 

định về danh mục đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2021 - 2025 (trong đó có 

dự án nâng cấp, mở rộng ĐT.749B).  

- Về nạo vét mương dọc: Công tác duy tu, sửa chữa, nạo vét mương  dọc trên 

các tuyến đường tỉnh được Sở Giao thông vận tải thực hiện thường xuyên, liên tục. 

Hiện tại, Sở Giao thông vận tải đang triển khai duy tu, sửa chữa trên ĐT.749B theo 

kế hoạch thường xuyên, dự kiến hoàn thành trong quý III năm 2020. 

4. Cử tri xã Minh Hòa: Phản ánh việc xây các trạm cân kiểm tra tải trọng xe 

trên tuyến đường ĐT749B và ĐT744 chưa phát huy được hết hiệu quả gây lãng phí 

vì khi kiểm tra trên tuyến đường ĐT744 thì các xe di chuyển theo tuyến ĐT749B và 

ngược lại.  

Sở Giao thông vận tải trả lời: 

Hiện nay, mỗi tỉnh, thành phố chỉ được Bộ Giao thông vận tải cấp 01 trạm kiểm 

tra tải trọng xe. Do vậy, không tránh khỏi tình trạng: đặt trạm kiểm tra tải trọng xe 

tại tuyến đường này thì phương tiện đi vòng tránh qua những tuyến đường khác 

(thậm chí đi vào những tuyến đường nông thôn để tránh trạm kiểm tra tải trọng xe). 

Giải pháp khắc phục là bố trí lực lượng Thanh tra Giao thông vận tải tăng cường 

kiểm soát đối với những tuyến đường không đặt trạm kiểm tra tải trọng xe. Tuy 

nhiên, do lực lượng Thanh tra Giao thông vận tải mỏng, 01 đội với  04 thanh tra giao 

thông phải phụ trách địa bàn huyện Dầu Tiếng, Bàu Bàng và thị xã Bến Cát nên gặp 

rất nhiều khó khăn trong công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm. 

5. Cử tri xã Minh Hòa: Bức xúc về tình trạng thiếu nước sạch để sinh hoạt 

trong những tháng hạn tại một số khu vực trên địa bàn xã. Kiến nghị ngành chức 

năng có phương án tức thời để nâng cao công suất, đấu nối mở rộng tuyến ống nước 

sạch cung cấp đầy đủ cho người dân sử dụng. Kiến nghị đối với từng khu vực cụ 

thể: Ấp Hòa Thành: Đề nghị mở rộng 02 tuyến nước sạch vào khu vực bến Ba Sang 

và bến Bà Dung; Ấp Hòa Hiệp: Đề nghị khảo sát để cung cấp nước sạch cho các hộ 

dân tổ 4 từ nhà ông Trần Văn Sáu đến nhà bà Đào Thị Hùng (khoảng 30 hộ dân); 

Ấp Hoà Cường: Cung cấp tuyến nước sạch từ sau phòng khám bác sĩ Chín đến nhà 

ông Quan (thuộc tổ 1); Ấp Hòa Cường, ấp Hòa Thành: Đề nghị đảm bảo cung cấp 

đủ nước sinh hoạt cho người dân tại khu vực 2 ấp vì thời gian gần đây thường xuyên 

bị cúp nước. 
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Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời: 

Công trình cấp nước tập trung nông thôn xã Minh Hòa được đầu tư và đưa vào 

sử dụng năm 2011.  Năm 2016, Trung tâm thực hiện đầu tư mở rộng 10 tuyến ống 

nhánh với tổng chiều dài 4.473m dẫn vào một số khu dân cư tập trung và khu chợ 

trên địa bàn xã. Đến năm 2019, Trung tâm tiếp tục mở rộng 04 tuyến nhánh với tổng 

chiều dài 7.100m dẫn vào các khu dân cư chưa có tuyến ống cấp nước. 

Về vấn đề một số hộ dân cuối tuyến bị hụt nước vào giờ cao điểm trong mùa 

khô hạn: Nguyên nhân do nhu cầu sử dụng nước trên địa bàn hiện nay ngày càng 

tăng, mùa khô năm nay kéo dài, trong khi nhu cầu sử dụng của người dân vượt quá 

công suất thiết kế của công trình và các hộ dân sử dụng nước tập trung trong các 

giờ cao điểm, dẫn tới tình trạng thiếu nước cục bộ trên địa bàn ấp Hòa Cường và 

Hòa Thành.  

Về các tuyến ống cử tri kiến nghị mở rộng tại ấp Hòa Thành, Hòa Hiệp và 

Hòa Cường xã Minh Hòa như đã nêu. Ngày 25/6/2020, Trung tâm đã phối hợp 

với Ủy bản nhân dân xã Minh Hòa thực hiện khảo sát các tuyến đường nêu trên. 

Kết quả khảo sát: Tổng chiều dài tuyến ống cần mở rộng là 7.030m với 116 hộ 

dân trên tuyến.  

 Khối lượng chiều dài tuyến ống lắp đặt trên các tuyến đường này đã được 

Trung tâm đã đưa vào khái toán kinh phí đầu tư dự án Nâng công suất nhà máy, 

đầu tư thêm tuyến ống cấp nước công trình cấp nước tập trung nông thôn xã Minh 

Thạnh, huyện Dầu Tiếng, lắp đường ống truyền tải bổ sung nguồn nước cho xã 

Minh Hòa (có bao gồm các tuyến mở rộng nêu trên của xã Minh Hòa). Ủy ban nhân 

dân tỉnh đã chấp thuận chủ trương lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. Trung 

tâm đã hoàn thành Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án, trình Sở Kế hoạch 

và Đầu tư thẩm định, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt (trong đó có dự án Nâng 

công suất nhà máy, đầu tư thêm tuyến ống cấp nước công trình cấp nước tập trung 

nông thôn xã Minh Thạnh, huyện Dầu Tiếng). Thực hiện đầu tư công trung  hạn 

giai đoạn 2021 - 2025./. 


