
TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI  

TRƯỚC KỲ HỌP 8 - HĐND TỈNH KHÓA IX 

ĐƠN VỊ: THỊ XÃ TÂN UYÊN 

1. Cử tri ấp 4, xã Hội Nghĩa và cử tri khu phố Khánh Long, phường Tân 

phước Khánh kiến nghị: Ngành chức năng tỉnh xem xét lắp đặt hệ thống tín hiệu 

đèn giao thông tại ngã ba cây xăng ấp 3, xã Hội nghĩa (đoạn đường ĐT747 giao 

nhau với ĐT746 đi Tân Thành, Bắc Tân Uyên) và đẩy nhanh tiến độ thi công các 

tuyến ĐT747, 747B, 746, để người tham gia giao thông được an toàn hơn (đặc biệt 

là đoạn đầu ĐT747B ngã tư Chùa Thầy Thỏ). 

Sở Giao thông vận tải trả lời: 

- Về lắp đặt chốt đèn tín hiệu giao thông tại ngã ba cây xăng ấp 3, xã Hội nghĩa 

(đoạn đường ĐT.747a  giao nhau với ĐT746 đi Tân Thành, Bắc Tân Uyên): Sở 

GTVT đã phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh và UBND thị xã Tân Uyên và 

Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (Chủ đầu tư khu 

công nghiệp Vsip3) thống nhất giao Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp 

Việt Nam - Singapore đầu tư đèn tín hiệu tại giao lộ này. Hiện, Công ty Liên doanh 

TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore đang lựa chọn nhà thầu thi công. 

Thời gian dự kiến thực hiện: Trong Quý 1 năm 2019, sẽ triển khai thi công chốt 

đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ này. 

- Về đẩy nhanh tiến độ thi công: Tổng Công ty Becamex IDC đang thi công 

các đoạn được UBND thị xã Tân Uyên bàn giao mặt bằng. 

Tiến độ thi công ĐT.747b: Khu vực ngã tư Thầy Thỏ hiện còn khoảng 700m 

chưa có mặt bằng thi công, do còn vướng 09 hộ chưa bàn giao mặt bằng, các đoạn 

còn lại sẽ được thảm nhựa xong trước Tết Nguyên đán năm 2019.  

Tiến độ thi công ĐT.746: Hiện còn 80m cuối tuyến (giáp ĐT.747a) chưa triển 

khai thi công do còn vướng 2 hộ chưa nhận tiền đền bù giải tỏa, các đoạn còn lại đã 

thảm nhựa mặt đường hoàn chỉnh.  

2. Cử tri khu phố Khánh Long, phường Tân Phước Khánh phản ánh: Tuyến 

đường ĐT743 (khu vực ngã 3 chợ Đông đô - vòng xoay An Phú), cụ thể: 

- Tín hiệu đèn giao thông tại ngã tư chùa Thầy Thỏ chưa hợp lý (đèn xanh 30 

giây, đèn đỏ 60 giây) hướng An Phú - Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên nên thường 

xuyên dẫn đến tình trạng kẹt xe. 

- Mặt khác, một số công ty ở khu vực này xuất nhập hàng hóa thường xuyên 

nhưng không bố trí điểm đậu xe nên tình trạng chiếm dụng lòng lề đường để đậu xe, 
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gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Đề nghị, các ngành chức năng Tỉnh Bình 

Dương có biện pháp giải quyết và khắc phục các vấn đề trên. 

Sở Giao thông vận tải trả lời: 

-Về tín hiệu đèn giao thông tại ngã tư chùa Thầy Thỏ: Sở GTVT đã thường 

xuyên phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ và các đơn vị có liên quan kiểm tra 

và điều chỉnh thời lượng các pha đèn tại các chốt đèn tín hiệu giao thông trên địa 

bàn tỉnh (trong đó có chốt đèn giao thông tại ngã tư chùa Thầy Thỏ) phù hợp với 

lưu lượng giao thông tại giao lộ. Sở GTVT vẫn  nghiêm túc, cầu thị ghi nhận ý kiến 

phản ánh, đóng góp của Quý cử tri, sẽ thường xuyên rà soát, xử lý đối với trường 

hợp chưa hợp lý về thời lượng giữa các pha đèn tại các giao lộ (nếu có).    

- Về tình trạng đậu xe lần chiếm lòng lề đường: công tác lập lại trật tự hành 

lang đường bộ đã được Thanh tra Giao thông vận tải và lực lượng chức năng của 

địa phương thực hiện thường xuyên và liên tục; Tuy nhiên, vấn đề này  xảy ra khi 

không có lực lượng chức năng tuần tra. Sở Giao thông vận tải sẽ tiếp tục chỉ đạo 

lực lượng Thanh tra Giao thông vận tải tăng cường phối hợp với lực lượng chức 

năng của địa phương tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm. 

3. Cử tri khu phố Khánh Long, phường Tân Phước Khánh kiến nghị: Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký Đất đai thị xã Tân Uyên, cần bố trí cán bộ hướng dẫn thủ 

tục hành chính tại bàn hướng dẫn để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi giao 

dịch các thủ tục về đất đai, đồng thời chấn chỉnh tác phong của cán bộ trong việc 

mặc trang phục và đeo thẻ cán bộ công chức để người dân thuận tiện trong liên hệ. 

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời: 

- Từ tháng 8/2015, Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai thực hiện Mô 

hình “Chính quyền thân thiện, Công sở thân thiện” tại Văn phòng Đăng ký đất đai 

và 09 Chi nhánh. Văn phòng Đăng ký đất đai là đơn vị thí điểm đầu tiên thực hiện 

Mô hình “Chính quyền thân thiện, Công sở thân thiện” trong toàn Sở và trên địa bàn 

tỉnh theo Kế hoạch số 3408/KH-UBND ngày 03/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

và chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân dân tỉnh tại Văn bản số 1339/UBND-VX 

ngày 27/4/2015 về việc thực hiện chủ trương xây dựng và mở rộng thí điểm mô hình 

“Chính quyền thân thiện, Công sở thân thiện”. 

Qua đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại đơn vị đã có sự 

chuyển biến tích cực về tư tưởng, trách nhiệm, nhận thức sâu sắc và đúng đắn về 

công tác dân vận của chính quyền; từng bước nâng cao và phát huy tốt quyền làm 

chủ của nhân dân, góp phần quan trọng trong việc xây dựng nền hành chính phục vụ 

nhân dân trên tinh thần “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm 

với dân”. 
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- Đồng thời, đã triển khai tại các Chi nhánh trong đó có Chi nhánh Văn phòng 

Đăng ký đất đai thị xã Tân Uyên thực hiện: 

+ Xây dựng, bố trí cán bộ tại bộ phận “Một cửa” đảm bảo về số lượng và chất 

lượng như: có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp, có kỹ năng giao tiếp, có tác 

phong chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp.  

+ Bố trí cán bộ tư vấn pháp lý tại bộ phận “Một cửa”; bố trí Lãnh đạo các Chi 

nhánh tham gia tiếp công dân ở các huyện, thị xã, thành phố nhằm kịp thời cung cấp 

thông tin, hỗ trợ và giải đáp thắc mắc của người dân. Trang bị “Hộp thư góp ý” tại 

bộ phận “Một cửa”;  phát phiếu “Thăm dò ý kiến khách hàng”. 

+ Thường xuyên quán triệt các quy định về văn hóa công sở (trang phục lịch 

sự, văn minh, đeo thẻ viên chức trong khi thi hành công vụ) đến từng CBCCVC đặc 

biệt là Viên chức tại Bộ phận “Một cửa” nhằm tăng cường đạo đức công vụ, nâng 

cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân cho đội ngũ CBCCVC trong 

giao tiếp, ứng xử với người dân. 

- Trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục chỉ đạo Văn phòng 

Đăng ký đất đai và các Chi nhánh tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Mô 

hình “Chính quyền thân thiện, Công sở thân thiện”. Đồng thời, tiếp tục thường xuyên 

kiểm tra, giám sát hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai và các Chi nhánh, chấn 

chỉnh và xử lý kịp thời các vi phạm, để ngày càng phục vụ tốt hơn nhu cầu của người 

dân trên địa bàn tỉnh khi đến thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai. 

Sở Tài nguyên và Môi trường luôn ghi nhận và tiếp thu các phản ánh, các ý 

kiến đóng góp của Cử tri trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, góp 

phần vào công cuộc cải cách hành chính của tỉnh nhà. 

4. Cử tri khu phố Tân Long, phường Tân Phước Khánh phản ánh: Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh Bình Dương thu tiền tạm ứng viện phí quá cao, so với chi phí điều trị 

(6triệu/1,5 triệu), có sử dụng bảo hiểm, gây khó khăn cho người dân nghèo khi khám, 

chữa bệnh và khi bệnh nhân được xuất viện, việc nhận lại tiền tạm ứng còn thừa thì 

thủ tục rờm rà, mất thời gian cho bệnh nhân; mặt khác, thái độ phục vụ của nhân 

viên không hòa nhã, lịch sự. Kiến nghị ngành y tế tỉnh có chấn chỉnh cho phù hợp. 

Sở Y tế trả lời: 

Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh luôn chỉ đạo toàn bệnh viện 

tăng cường cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, không 

gây phiền hà, giảm thời gian chờ đợi cho người bệnh. Người bệnh đến khám và điều 

trị tại bệnh viện có nhiều đối tượng khác nhau (có BHYT, không có BHYT, không 

mang theo thẻ BHYT…), tùy theo mức độ bệnh tật khác nhau mà có chi phí điều trị 

khác nhau. Nếu để đến khi ra viện thanh toán một lần sẽ có khó khăn (hoặc sẽ bị 



4 

động) cho người bệnh, thân nhân người bệnh và bệnh viện. Do vậy, bệnh viện đã có 

quy định thực hiện việc tạm ứng (số lần tạm ứng, số tiền tạm ứng tùy theo thời gian 

nằm viện của người bệnh). Tùy theo khả năng của gia đình người bệnh mà số tiền 

tạm ứng cho phù hợp, không ảnh hưởng đến việc phục vụ người bệnh. Tuy nhiên, 

nếu tại thời điểm đó, người bệnh chưa có tiền tạm ứng, bệnh viện vẫn phục vụ chu 

đáo, đến khi có tiền thì tạm ứng và thanh toán sau. Qua phản ánh của cử tri, Bệnh 

viện xin rút kinh nghiệm để chấn chỉnh sao cho số tiền tạm ứng sát với chi phí mà 

người bệnh sẽ phải chi trả. 

 Bệnh viện cũng xin ghi nhận góp ý của cử tri “về việc bệnh nhân nhận lại tiền 

tạm ứng còn thừa thì thủ tục rờm rà, mất thời gian cho bệnh nhân, mặt khác thái độ 

phục vụ của nhân viên không hòa nhã, lịch sự”, Bệnh viện hứa sẽ chấn chỉnh, cải 

cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác khám chữa 

bệnh, thủ tục vào viện, ra viện và thanh toán viện phí, cố gắng giảm phiền hà cho 

người bệnh và thân nhân. Xin cảm ơn góp ý của cử tri. 

5. Cử tri ấp Tân Long và ấp Bình Hưng, xã Bạch Đằng đề nghị: Ngành giáo 

dục xem xét lại chương trình dạy và học (nhất là cấp I) hiện nay chương trình học 

rất gây áp lực cho học sinh. Bên cạnh đó cần có sự quản lý về việc biên soạn sách 

giáo khoa để đảm bảo chương trình dạy và học phù hợp. 

Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời: 

Ngành Giáo dục Tiểu học đang thực hiện Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT 

ngày 05/5/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn thực hiện chương 

trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học. Kế hoạch giáo dục tiểu học của từng lớp như 

sau: Lớp 1: 22 tiết/tuần; lớp 2, lớp 3: 23 tiết/tuần; lớp 4, lớp 5: 25 tiết/tuần. Môn học 

tự chọn là 2 môn Ngoại ngữ và Tin học thực hiện từ lớp 3 đến lớp 5 (Bình Dương 

học tiếng Anh bắt đầu từ học kỳ 2 lớp 1). 

Sau quá trình thực hiện chương trình, Bộ GDĐT nhận thấy chương trình có một 

số nội dung quá tải nên đã ban hành Công văn số 624/BGDĐT-GDTH ngày 

05/02/2009  hướng dẫn dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng các môn học ở tiểu 

học; Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 hướng dẫn điều chỉnh nội dung 

dạy học giáo dục phổ thông trong đó có các môn học ở cấp tiểu học. Thực hiện chỉ 

đạo của Bộ GDĐT, Sở GDĐT tỉnh Bình Dương đã ban hành các văn bản nhằm giảm 

áp lực nặng nề của chương trình tiểu học, trong đó Công văn số 1431/SGDĐT-GDTH  

ngày 15/9/2011 hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học các môn học ở cấp tiểu học, 

chỉ đạo triển khai dạy học và kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức kỹ năng.   

Tuy nhiên hiện nay những bất cập, nặng nề của chương trình qua phản ánh của 

dư luận cũng đang được Bộ GDĐT tiếp thu và chuẩn bị ban hành chương trình giáo 

dục phổ thông mới đồng thời ban hành sách giáo khoa mới trong đó có cấp tiểu học 
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bắt đầu từ năm học 2020-2021. Theo Bộ GDĐT, chương trình giáo dục phổ thông 

mới đã giảm tải so với chương trình hiện hành là giảm số môn học, giảm số giờ học, 

chọn lọc nội dung giáo dục thiết thực, đổi mới phương pháp giáo dục, tạo điều kiện 

để học sinh được lựa chọn môn học, chủ đề học tập và tăng cường các hoạt động 

thực hành. Dự thảo mới cũng nêu rõ cấp tiểu học thực hiện dạy học 2 buổi/ngày, mỗi 

ngày bố trí không quá 7 tiết học. Mỗi tiết học từ 35 phút đến 40 phút giữa các tiết 

học có thời gian nghỉ.  

Trong thời gian chờ Bộ GDĐT ban hành chương trình giáo dục phổ thông mới, 

Sở GDĐT đã ban hành Công văn số 2240/SGDĐT-GDTH ngày 26/11/2018 hướng 

dẫn triển khai các hoạt động trải nghiệm tránh lý thuyết nặng nề, hướng dẫn các 

trường chủ động tăng thời lượng thực hành, giáo dục kỹ năng sống, giảm thời lượng 

học lý thuyết để đáp ứng yêu cầu giảm tải của chương trình trong thời gian tới, đồng 

thời tham mưu UBND tỉnh có chủ trương xây dựng cơ sở vật chất để đáp ứng việc 

dạy và học 2 buổi/ngày đối với các trường tiểu học, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương 

trình giáo dục phổ thông. 

6. Cử tri ấp Tân An, xã Tân Vĩnh Hiệp phản ánh: Hiện nay, người dân đang 

rất quan tâm và lo lắng đối với vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm vì tình trạng hàng 

gian, hàng giả, hàng kém chất lượng quá nhiều trên trường. Đề nghị ngành chức 

năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý, nhất là dịp Tết Nguyên đán 

sắp tới. 

Sở Công Thương trả lời: 

Công tác quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm (VSATTP) trong thời gian qua 

không ngừng được UBND tỉnh và các cơ quan quản lý nhà nước quan tâm, chú trọng 

chỉ đạo thực hiện. Qua đó, để tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về vấn đề an 

toàn thực phẩm (ATTP), UBND tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh trong đó 

Chủ tịch tỉnh là Trưởng ban, cơ quan thường trực là Sở Y tế, văn phòng thường trực 

là Chi cục ATTP - Sở Y tế cùng các thành viên là các Sở ngành có liên quan, trong 

đó Sở Công thương cũng là thành viên Ban chỉ đạo. 

Hiện Sở Công Thương đang phối hợp cùng Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh xây dựng 

Kế hoạch công tác bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ 

hội Xuân năm 2019. Trong thời gian tới sẽ thành lập các đoàn liên ngành tăng cường 

thanh tra, kiểm tra, kiểm soát về ATTP. Đặc biệt, tập trung vào các nhóm thực phẩm 

sử dụng nhiều trong dịp lễ, tết như bánh, kẹo, mứt; bia, rượu, nước giải khát, sữa,... 

nhằm hạn chế ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm; kịp thời phát 

hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về ATTP. Thời gian thực hiện: 

Dự kiến từ 07/01/2019 đến ngày 23/02/2019. 
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7. Cử tri ấp Vĩnh Trường, xã Tân Vĩnh Hiệp phản ánh: Khi xây dựng dự án 

kênh thoát nước suối chợ Tân Phước Khánh ngành chức năng không khảo sát thực 

tế, do đó các gờ Cảng nước đặt không phù hợp, chất lượng thi công công trình kém. 

Vì sau khi dự án đưa vào sử dụng thì rất nhiều lần bị sạt lở, hiện nay lối đi hai bên 

bờ kênh suối chợ bị hư hỏng và xuống cấp nặng, gây khó khăn cho việc đi lại của 

người dân. Đề nghị ngành chức năng tỉnh có hướng nâng cấp, sửa chửa, khắc phục. 

Đồng thời, sớm bàn giao dự án suối chợ cho UBND thị xã quản lý. 

UBND thị xã Tân Uyên trả lời: 

Dự án nạo vét suối Chợ thị trấn Tân Phước Khánh (nay là phường Tân Phước 

Khánh) được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt tại Quyết định số 3242/QĐ-UBND 

ngày 28/7/2009, quy mô công trình thuộc loại công trình Hạ tầng kỹ thuật, cấp IV, 

giao Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương (nay 

là Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương) làm chủ đầu tư, sử dụng nguồn 

vốn ngân sách nhà nước, hình thức quản lý dự án là Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và 

điều hành dự án. 

Công trình có 02 gói thầu, đến nay gói thầu số 02 đã hoàn thành quyết toán, gói 

thầu số 01 Công ty đang lập hồ sơ điều chỉnh Dự án, trình UBND tỉnh phê duyệt 

điều chỉnh dự án làm cơ sở cho việc thanh toán sau này. 

Ngày 19/9/2018 UBND thị xã Tân Uyên có Công văn số 3226/UBND-SX đề 

nghị Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương hoàn 

thành việc cắm mốc thực địa công trình theo bản vẽ thiết kế và gửi báo cáo kết quả 

kiểm định chất lượng thực địa công trình được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt 

trước khi tiến hành bàn giao công trình. Đối với các hồ sơ còn thiếu Chủ đầu tư tiếp 

tục hoàn chỉnh và bổ sung gửi về UBND thị xã Tân Uyên. Tuy nhiên, đến nay Công 

ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương vẫn chưa phúc 

đáp theo đề nghị tại Công văn số 3226/UBND-SX ngày 19/9/2018. 

Như vậy, đến nay về thực địa công trình dự án Nạo vét suối Chợ thị trấn Tân 

Phước Khánh vẫn do Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước - Môi trường 

Bình Dương quản lý. Đối với việc sạt lở, hư hỏng, xuống cấp 2 bên bờ kênh, UBND 

thị xã kiến nghị ngành chức năng tỉnh Bình Dương có hướng chỉ đạo nâng cấp, sửa 

chữa, khắc phục hư hỏng tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân. 

8. Cử tri khu phố Tân Lương, phường Thạnh Phước có ý kiến: 

- Đề nghị UBND Tỉnh Bình Dương trả lời cho nhân dân biết dự án quy hoạch 

Cảng sông Thạnh Phước giai đoạn 2 có tiếp tục thực hiện không? và xem xét lại việc 

chuyển đổi công năng từ hoạt động bóc, dở hàng hoá sang cho thuê để tổ chức sản 

xuất (gây ô nhiễm môi trường). 
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- Về khu tái định cư Cảng sông Thạnh Phước, hiện nay các hạng mục công 

trình như: hệ thống xử lý nước thải, công viên, vỉa hè, cây xanh chưa được chủ đầu 

tư thực hiện đảm bảo như quy hoạch, nhân dân đã nhiều lần có ý kiến nhưng chủ 

đầu tư chỉ cam kết, hứa hẹn mà không thực hiện, nay một lần nữa đề nghị UBND 

tỉnh quan tâm chỉ đạo chủ đầu tư sớm triển khai thực hiện. 

Trả lời:  

- Đề nghị UBND Tỉnh Bình Dương trả lời cho nhân dân biết dự án quy hoạch 

Cảng sông Thạnh Phước giai đoạn 2 có tiếp tục thực hiện không? và xem xét lại việc 

chuyển đổi công năng từ hoạt động bóc, dở hàng hoá sang cho thuê để tổ chức sản 

xuất (gây ô nhiễm môi trường). 

Sở Giao thông vận tải trả lời: 

Về triển khai dự án quy hoạch cảng sông Thạnh Phước giai đoạn 2: Hiện chủ 

đầu tư dự án đang phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Tân Uyên lập 

bản đồ địa chính giai đoạn 2, trình Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt. Sau khi 

bản đồ địa chính được phê duyệt, sẽ xây dựng phương án bồi thường và thu hồi đất 

trong dự án.  

Về chuyển đổi công năng từ hoạt động bóc, dở hàng hoá sang cho thuê để tổ 

chức sản xuất: được UBND tỉnh xem xét, chấp thuận tại Công văn số 2274/UBND 

-KTN ngày 15/7/2014. 

- Về khu tái định cư Cảng sông Thạnh Phước, hiện nay các hạng mục công 

trình như: hệ thống xử lý nước thải, công viên, vỉa hè, cây xanh chưa được chủ đầu 

tư thực hiện đảm bảo như quy hoạch, nhân dân đã nhiều lần có ý kiến nhưng chủ 

đầu tư chỉ cam kết, hứa hẹn mà không thực hiện, nay một lần nữa đề nghị UBND 

tỉnh quan tâm chỉ đạo chủ đầu tư sớm triển khai thực hiện. 

UBND thị xã Tân Uyên trả lời: 

 Khu Cảng Thạnh Phước đã thực hiện được giai đoạn 1, đã hoàn thành thi công 

vỉa hè, cây xanh tại trong khu dân cư tại các khu vực người dân đã xây dựng nhà. 

Đối với trạm xử lý nước thải thuộc quy hoạch chi tiết Dự án xây dựng Khu cảng 

Thạnh Phước giai đoạn 2, Công ty Cổ phần Cảng Thạnh Phước đang triển khai các 

thủ tục để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. 

UBND thị xã đã làm việc nhiều lần với chủ đầu tư Dự án để đôn đốc chủ đầu 

tư thi công đồng bộ hạ tầng. Đồng thời, UBND thị xã đã kiến nghị UBND tỉnh xem 

xét chỉ đạo Công ty Cổ phần Cảng Thạnh Phước sớm triển khai thực hiện công tác 

bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án giai đoạn 2. Ngày 08/6/2018, Sở Giao thông 

vận tải đã có buổi làm việc với Công ty Cổ phần Cảng Thạnh Phước về việc triển 
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khai thực hiện Dự án và báo cáo UBND tỉnh. Ngày 26/7/2018, UBND tỉnh đã có 

Công văn số 3448/UBND-KTN chỉ đạo Công ty Cổ phần Cảng Thạnh Phước đẩy 

nhanh tiến độ giải tỏa, đền bù và tái định cư để hạn chế ảnh hưởng, đảm bảo quyền 

lợi của người dân trong vùng Dự án. Trong thời gian tới, UBND thị xã tiếp tục theo 

dõi, hỗ trợ và đôn đốc Chủ đầu tư triển khai thực hiện Dự án./. 

 


