HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 122/HĐND-VP

Bình Dương, ngày 17 tháng 6 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v đề nghị trả lời ý kiến, kiến nghị
của cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2022

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh.
Thực hiện Kế hoạch số 106/KH-HĐND ngày 27/5/2022 của Thường trực
HĐND tỉnh về tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 HĐND tỉnh khóa X;
Từ ngày 06/6/2022 đến 10/6/2022, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp với
Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức cho đại biểu Hội
đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc với cử tri của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn
tỉnh. Kết quả đã tổ chức tiếp xúc cử tri tại 79 điểm với 6739 cử tri tham dự; có 524
cử tri tham gia phát biểu với 839 ý kiến.
Qua tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri có 119 ý kiến, kiến nghị thuộc
thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh (phụ lục kèm theo); Thường trực HĐND tỉnh
chuyển đến UBND tỉnh các ý kiến, kiến nghị để xem xét, chỉ đạo, phân công các
Sở, ngành, địa phương có liên quan giải quyết thỏa đáng, trả lời cụ thể, đúng
trọng tâm những vấn đề mà cử tri quan tâm.
Đề nghị UBND tỉnh gửi nội dung trả lời về Thường trực HĐND tỉnh chậm
nhất đến ngày 10/7/2022 để phục vụ cho đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thường lệ
giữa năm 2022./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Ban Tuyên giáo;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo VP; các phòng; App, Web;
- Lưu: VT, Phương (3).
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Nguyễn Trường Nhật Phượng

Phụ lục
TỔNG HỢP Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI
GỬI ĐẾN TRƯỚC KỲ HỌP THỨ SÁU (THƯỜNG LỆ GIỮA NĂM 2022)
(Ban hành kèm theo Công văn số 122/HĐND-VP ngày 17/6/2022
của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh)
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LĨNH VỰC GIAO THÔNG

1

Cử tri Đặng Thị Thúy Loan, khu phố 8, phường
Định Hòa: phản ánh hiện tại đoạn giao nhau ngã 4 Tân
Vạn Mỹ Phước - Nguyễn Văn Thành, Vòng xoay Tạo
lực 6 thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, rất nguy
hiểm cho người tham gia giao thông. Đề nghị ngành
chức năng có giải pháp, hướng giải quyết để đảm bảo an
toàn giao thông cho người dân.

Định Hòa

Thủ Dầu
Một

2

Cử tri Trần Văn Mén, khu phố 9, phường Hiệp
An: phản ánh hệ thống thoát nước trên đường Đại lộ
Bình Dương chưa đồng bộ, đoạn từ ngã 3 Định Hòa đến
dốc Hòa Mỹ không có cống thoát nước, khi mưa lớn gây
ngập nước, nguy hiểm cho người tham gia giao thông;
đoạn cổng trước Đại Nam có hệ thống thoát nước nhưng
khi mưa lớn nước thoát không kịp gây ngập cục bộ. Đề
nghị ngành chức năng xem xét khắc phục tình trạng trên.

Hiệp An

Thủ Dầu
Một

3

Cử tri Nguyễn Quốc Dũng, khu phố 8, phường
Hiệp Thành: đề nghị ngành chức năng thực hiện tóm tắt
tiểu sử các vị anh hùng có công với cách mạng gắn với Hiệp Thành
tên đường hiện hữu trên địa bàn tỉnh để phục vụ nhu cầu
nắm bắt thông tin về các Anh hùng có công cách mạng.

Thủ Dầu
Một

Cử tri Trần Chí Cường, khu phố 3, phường
Hiệp Thành:
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(1) Phản ánh Trạm thu phí Suối Giữa hiện còn thu
phí, địa điểm tồn tại này có còn hợp lý hay không. Định
hướng giải quyết tương lai như thế nào?
Hiệp Thành
(2) Phản ánh việc phân luồng tại trạm thu phí nút
giao thông Cầu Phú Long (thành phố Thuận An) không
hợp lý dẫn đến khó khăn trong việc tham gia giao thông.
Kiến nghị ngành chức năng cần có giải pháp hợp lý.

Thủ Dầu
Một

2

5

Cử tri Nguyễn Trọng Quyết, khu phố 5, phường
Hòa Phú: đề nghị lắp đặt hệ thống đèn chiếu sang tuyến
đường 5C, đường số 15 và số 17 của khu phố 5.

Hòa Phú

Thủ Dầu
Một

6

Cử tri Tất Phúc Lâm, khu phố 1, phường Phú
Hòa: phản ánh các dự án cầu vượt, hầm chui làm tại ngã
tư Chợ Đình người dân rất quan tâm, cần phải thực hiện
nên các bước khảo sát, lấy ý kiến nhân dân về sự phù
hợp, cần thiết của dự án và thông tin cho nhân dân được
biết về thời gian thực hiện.

Phú Hòa

Thủ Dầu
Một

7

Cử tri Thái Lệ Thanh, khu phố 8, phường Phú
Lợi: phản ánh đường Mỹ Phước – Tân Vạn (trước cổng
trường tiểu học Phú Lợi 2) và đường Bùi Văn Bình
thường xuyên ùn tắc, đề nghị ngành chức năng ban hành
quy định cấm xe tải trọng lớn trong giờ đưa đón học sinh
và bố trí lực lượng điều tiết giao thông tại khu vực này.

Phú Lợi

Thủ Dầu
Một

Tương
Bình Hiệp

Thủ Dầu
Một

Bình
Chuẩn

Thuận An

Cử tri Trà Ngọc Châu, khu phố 1, phường
Tương Bình Hiệp:
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(1) Phản ánh Trạm thu phí Suối Giữa có thông báo
thu phí đến 30 năm sẽ hết hạn, đến nay lại được gia hạn
thu phí vì Quốc lộ 13 tiếp tục được nâng cấp, mở rộng.
Đề nghị phải có thông báo, công khai rộng rãi cho người
dân được biết kinh phí đầu tư nâng cấp là bao nhiêu;
việc thu phí của trạm sẽ kéo dài trong thời gian bao lâu,
vì vị trí đặt Trạm thu phí Suối Giữa đã kéo dài nhiều
năm, gây cản trở lưu thông và ảnh hưởng đời sống của
người dân tại địa phương.
(2) Phản ánh một số địa phương đã áp dụng chính
sách miễn thu phí cho người dân có ô tô ở gần trạm thu
phí trong bán kính 05 km; tuy nhiên, người dân có ô tô
ở gần trạm thu phí tại tỉnh Bình Dương chưa được áp
dụng chính sách này; một số tuyến đường trên địa bàn
tỉnh Bình Dương có nhiều Trạm thu phí, không đảm
bảo khoảng cách giữa 02 trạm thu phí tối thiểu là
70km. Đề nghị ngành chức năng tỉnh xem xét, quả
quyết về vấn đề này.

9

Cử tri phường Bình Chuẩn: phản ánh hiện nay
vẫn còn nhiều tuyến đường trọng yếu trên địa bàn kẹt xe
nhiều, nhất là vào giờ cao điểm như đường Mỹ Phước
Tân Vạn, khu vực vòng xoay An Phú, ngã tư 550…Đề
nghị Sở giao thông vận tải có phương án, giải pháp trước

3

mắt và lâu dài để giảm thiểu tối đa tình trạng này.

10

Cử tri phường Bình Chuẩn: phản ánh tuyến đường
ĐT743 đoạn từ ngã tư miếu Ông Cù đi An Phú hiện nay
nước đọng trên đường rất nhiều do các miệng hố ga cao
hơn mặt đường. Đề nghị các ngành chức năng kiểm tra
khắc phục.

Bình
Chuẩn

Thuận An

11

Cử tri phường Bình Chuẩn(*): đề nghị ngành
chức năng cho biết khi nào triển khai thực hiện dự án
Bến xe mới Bình Dương và cho biết về tiến độ, thời gian
cụ thể để thực hiện dự án này.

Bình
Chuẩn

Thuận An
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Cử tri phường Bình Hòa: kiến nghị ngành chức
năng nên có chế độ miễn, giảm cho học sinh, sinh viên
khi đi học bằng phương tiện xe buýt, qua đó giảm bớt
chi phí đi lại cho học sinh, sinh viên đồng thời giảm
phương tiên cá nhân (xe máy) lưu thông trên đường.

Bình Hòa

Thuận An

13

Cử tri phường Bình Hòa: phản ánh Trạm thu phí
tại đường ĐT743C (trước trụ sở UBND phường Bình
Hòa) thời gian hoạt động của trạm được gia hạn kéo dài
đến năm 2031 là không hợp lý, việc thu phí kéo dài thời
gian của trạm thu phí trên làm cho người dân phải chịu
đóng phí chồng phí (phí bảo trì đường bộ, phí môi
trường, phí cầu đường). Ngoài ra việc thu phí của trạm
làm ảnh hưởng đến người dân trên địa bàn nhất là các xe
trốn trạm vào đường BH01 và BH02 của khu phố Đông
Ba gây ùn tắc giao thông, làm cho hệ thống đường giao
thông bị hư hỏng. Đề nghị Tỉnh nên mua lại trạm thu phí
trước UBND phường Bình Hòa trên để giải quyết cho
người dân lưu thông được thuận tiện hơn.

Bình Hòa

Thuận An

14

Cử tri phường Hưng Định: đề nghị ngành chức
năng trả lời về việc thu phí bảo trì đường bộ của các
Hưng Định
trạm thu phí trên địa bàn thành phố Thuận An hiện nay
trạm nào đã thu hồi vốn, trạm nào chưa thu hồi.

15

Cử tri Vũ Đức Cán, khu phố Nội Hóa 2, phường
Bình An và cử tri Hoàng Trần Thanh Ngọc, khu phố
Đông A, phường Đông Hòa: phản ánh hệ thống chiếu
sáng, đèn tín hiệu giao thông trên tuyến đường Quốc lộ
1K thường xuyên bị hư hỏng không đảm bảo an toàn cho
người dân tham gia giao thông nhưng địa phương không
thể sửa chữa do không thuộc quyền quản lý. Kiến nghị
ngành chức năng có giải pháp xử lý tình trạng trên và

Bình An,
Đông Hòa

Thuận An

Dĩ An

4

kiến nghị Trung ương sớm giao tuyến đường Quốc lộ
1K về cho địa phương quản lý để thuận tiện trong công
tác duy tu, bảo dưỡng.
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Cử tri Nguyễn Thị Bé Ba, tổ 03, khu phố Tân An,
phường Tân Đông Hiệp: phản ánh tuyến đường Mỹ
Phước - Tân Vạn thường xuyên ngập nước; đồng thời xe
tải, container thường xuyên chạy vào làn đường xe 02
bánh gây mất ATGT. Kiến nghị cơ quan chức năng có
giải pháp xử lý tình trạng trên.

Tân Đông
Hiệp

Dĩ An

17

Cử tri Đinh Văn Nghĩa, tổ 4, khu phố Bình
Chánh, phường Khánh Bình: phản ánh Trạm thu phí
khu phố Bình Chánh Đông, phường Khánh Bình thuộc
đường ĐT747a khi nào mới chấm dứt thu phí, trả lời
cho cử tri biết? Hiện trạng đoạn đường ĐT747a đoạn đi
qua khu phố Bình Chánh mặt đường hư hỏng nặng từ
lâu, trời mưa lớn làm sạt lỡ nhiều đoạn hai bên đường,
trong khi lưu lượng xe nhiều gây cản trở giao thông làm
người dân lưu thông qua đoạn đường này thường hay bị
tay nạn. Đặc biệt doanh nghiệp thu phí đường bộ nhưng
thiếu trách nhiệm kiểm tra sửa chưa kịp thời. Kiến nghị
UBND tỉnh xem xét giải quyết tình trạng trên.

Khánh
Bình

Tân Uyên

18

Cử tri Trịnh Văn Chẩn, khu phố Phú Bưng,
phường Phú Chánh: phản ánh hiện nay tuyến đường
ĐT742 đoạn đi qua phường Phú Chánh có mặt đường
hẹp, lưu lượng xe tải, xe contenner lưu thông nhiều,
thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe, tai nạn giao Phú Chánh
thông. Đề UBND tỉnh xem xét nâng cấp mở rộng tuyến
đường ĐT742 để người dân an tâm khi tham gia giao
thông và nhu cầu lưu thông vận chuyển hàng hóa của các
doanh nghiệp trên địa bàn.

Tân Uyên
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Cử tri Nguyễn Trung Hiếu, khu phố Phước Hải,
phường Thái Hòa: phản ánh hiện nay trên tuyến đường
ĐT747 (Chùa Thầy Thỏ đến cầu Ông Tiếp) có 02 trạm
thu phí đường bộ, mặt đường nhỏ hẹp, xe lưu thông
nhiều, thường xuyên gây ùn tắc giao thông. Đề nghị đại
UBND tỉnh xem xét mở rộng tuyến đường này.

Thái Hòa

Tân Uyên

Thạnh
Phước

Tân Uyên
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Cử tri Trần Văn Hô và cử tri Trần Văn Ngợ, khu
phố Tân Lương, phường Thạnh Phước:
(1) Phản ánh tuyến đường ĐT747 đoạn đi qua
phường Thạnh Phước, Khánh Bình, Thái Hòa mặt

5

đường hẹp, không có phân chia thành từng làn xe và
không có hành lang cho người đi bộ, không có mương
thoát nước gây ngập nước vào mùa mưa, mặt đường
xuống cấp trầm trọng, xe tải, xe contenner lưu thông
nhiều xảy ra tình trạng kẹt xe, tai nạn giao thông… Đề
nghị UBND tỉnh nâng cấp, mở rộng để người dân an tâm
khi tham gia giao thông.
(2) Phản ánh hiện nay phần mặt đường nhựa tiếp
giáp với 2 đầu cầu Tổng Bản và Bà Kiên bị sụt lún tạo ra
tiếng kêu khi các phương tiện tham gia giao thông như:
xe tải, xe contenner… làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của
người dân sinh sống xung quanh. Đề nghị ngành chức
năng khắc phục tình trạng trên.
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Cử tri Nguyễn Thị Thân, tổ 1, khu 6, phường
Uyên Hưng: phản ánh hiện nay tuyến đường Huỳnh
Văn Nghệ và tuyến đường ĐH411 (đoạn ngã ba mười
muộn đi Tân Thành) bị hư hỏng, xuống cấp trầm trọng. Uyên Hưng
Đề nghị ngành chức năng xem xét và có kiến nghị đẩy
nhanh tiến độ thi công, tạo điều kiện thuận lợi cho người
tham gia giao thông được dễ dàng hơn.
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Cử tri Nguyễn Thanh Phong, ấp Kiến An, xã
An Điền: phản ánh vòng xoay tại ngã 4 An Điền có
diện tích lớn, lưu lượng xe có tải trọng lớn lưu thông
qua khu vực nhiều, thường xuyên xảy ra tai nạn giao
thông. Đề nghị ngành chức năng có giải pháp khắc
phục tình trạng này.

An Điền

Bến Cát
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Cử tri Phạm Văn Hải và Cử tri Phan Văn Em, ấp
Kiến Điền, xã An Điền: phản ánh hiện nay lưu lượng xe
lưu thông trên tuyến đường ĐT748 (đoạn qua công ty Cổ
phần An Điền) lớn, đường hẹp, xuất hiện nhiều ổ gà gây
nguy hiểm, không đảm bảo an toàn người tham gia giao
thông. Đề nghị ngành chức năng duy tu dặm vá và nạo
vét mương thoát nước dọc hai bên tuyến đường này.

An Điền

Bến Cát
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Cử tri Dương Văn Nghĩa, phường Chánh Phú
Hòa: kiến nghị ngành chức năng quan tâm xem xét việc
Chánh Phú
lắp đặt đèn tín hiệu đèn giao thông tại cua Paris (đoạn
Hòa
ranh giữa thị xã Bến Cát và huyện Bắc Tân Uyên) vì khu
vực này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Bến Cát
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Cử tri Phạm Văn Lắc, khu phố An Lợi, phường
Hòa Lợi(*): phản ánh tuyến đường ĐT741 (đoạn ranh

Bến Cát

Hòa Lợi

Tân Uyên

6

khu phố An Lợi, phường Hòa Lợi - phường Chánh Phú
Hòa) chưa lắp đặt hệ thống chiếu sáng, tiềm ẩn nguy cơ
tai nạn giao thông, dọc theo đường ĐT741 (trên địa bàn
phường Hòa Lợi) chưa được lắp đặt hệ thống cống thoát
nước dẫn đến nguy cơ ngập úng cục bộ khi mưa, bão. Đề
nghị các ngành chức năng sớm xem xét giải quyết tình
trạng trên.

26

Cử tri Đào Nhất Trí, khu phố Phú Hòa, phường
Hòa Lợi: phản ánh tuyến đường ĐT741 (đoạn ngã 3
Phú Hòa, phường Hòa Lợi) thường xuyên xảy ra tai nạn
giao thông. Kiến nghị ngành cấp trên xem xét lắp đặt hệ
thống đèn tín hiệu giao thông tại đoạn đường này.

Hòa Lợi

Bến Cát
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Cử tri phường Hòa Lợi: đề nghị ngành chức năng
xem xét nâng giới hạn tốc độ tối đa trên các tuyến đường
tỉnh như: Mỹ Phước - Tân Vạn, Đại lộ Bình Dương để
người dân tham gia lưu thông được thuận lợi.

Hòa Lợi

Bến Cát
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Cử tri Nguyễn Minh Phụng, ấp Bến Liễu, xã Phú
An: phản ánh đường ĐT748 hiện đã triển khai công tác
giải tỏa đền bù vào năm 2022, nhưng đến năm 2026 mới
thi công dẫn đến việc áp giá đền bù cho người dân bị
thiệt thòi. Đề nghị các ngành chức năng xem xét giải
quyết cho phù hợp.

Phú An

Bến Cát
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Cử tri Lữ Văn Mượng, khu phố 1, phường Tân
Định: phản ánh tuyến đường ĐT741 (đoạn từ Ngã tư Sở
Sao hướng về Phú Giáo) khi mưa bão gây ngập nước cục
bộ (đoạn từ Ngã tư sở sao đến Hòa Lợi) dẫn đến tình
trạng chỉ lưu thông được 04/06 làn đường, tiềm ẩn nguy
cơ tai nạn giao thông. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền
sớm thi công lắp đặt hệ thống cống thoát nước tại tuyến
đường này.

Tân Định

Bến Cát
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Cử tri Nguyễn Nam Thanh, khu phố 3, phường
Tân Định: kiến nghị ngành chức năng xem xét, có
phương hướng xử lý hiệu quả việc ngập cục bộ khi mưa
bão tại khu vực chợ Hoàng Gia (dọc Quốc lộ 13,
phường Tân Định (khu vực này đã được đầu tư hệ thống
cấp thoát nước).

Tân Định

Bến Cát

Thới Hòa

Bến Cát
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Cử tri Nguyễn Văn Quý, Khu phố 2, phường
Thới Hòa:
(1) phản ánh đường Quốc lộ 13 ( đoạn ngã ba
lăng xi) khi mưa bão gây ngập úng cục bộ tại khu vực
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này. Kiến nghị các ngành chức năng khắc phục tình
trạng này.
(2) Phản ánh vòng xoay Mỹ Phước - Tân Vạn
được thiết kế lớn, người dân khi lưu thông qua khu
vực bị che khuất tầm nhìn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao
thông. Đề nghị ngành chức năng có giải pháp khắc
phục tình trạng này.
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Cử tri ấp Bàu Khai, xã An Lập: phản ánh trên
tuyến đường ĐT748 đoạn đường từ trụ điện 160 đến
trụ 162 hướng chảy ra sông Thị Tính và đoạn từ trụ
điện 174 đến trụ 176 thường xuyên xảy ra tình trạng
ngập úng, sạt lở gây huy hiểm cho người tham gia giao
thông và sinh hoạt của các hộ dân xung quanh khu vực
này. Đề nghị ngành chức năng khảo sát làm bờ kè
chống sạt lở và khắc phục tình trạng ngập úng 02 đoạn
đường nêu trên.

An Lập

Dầu Tiếng
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Cử tri xã An Lập: kiến nghị nâng cấp, mở rộng
tuyến đường ĐT749d từ cầu Phú Bình đi qua ấp Đường
Long, xã Thanh Tuyền để đảm bảo lưu lượng giao thông
như hiện nay; đồng thời lắp đặt đèn tín hiệu giao thông
đường ĐT749d từ ngã tư nông trường cao su xã An Lập
tiếp giáp với trường Tiểu học An Lập, trường THCS An
Lập để đảm bảo an toàn giao thông.

An Lập

Dầu Tiếng
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Cử tri ấp Tân Hòa, xã Long Hòa: phản ánh khu
vực cầu Đen, cầu Đỏ đường ĐT750 hướng ra Dầu Tiếng
hiện nay cống rất nhỏ, vào mùa mưa lượng nước tràn về
nhiều gây ngập sâu toàn bộ khu vực và có dấu hiệu sụp
lún đường, rất nguy hiểm. Kiến nghị ngành chức năng
khảo sát xây dựng cầu tại khu vực nêu trên tạo điều kiện
cho nhân dân được thuận tiện đi lại vào mùa mưa.

Long Hòa

Dầu Tiếng
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Cử tri ấp Đồng Bà Ba, xã Long Hòa: Kiến nghị
các ngành chức năng xem xét gắn hệ thống đèn chiếu
sáng dọc trên tuyến đường ĐT750 (đoạn từ giáp đường
ĐT749 đến giáp xã Cây Trường) để nhân dân đi lại
thuận lợi.

Long Hòa

Dầu Tiếng
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Cử tri ấp Long Chiểu, xã Long Tân: phản ánh
hiện nay tuyến đường ĐT749a đoạn từ UBND xã Long
Tân hướng về xã Long Nguyên đã nâng cấp, sửa chữa
mặt đường; tuy nhiên, hiện trạng đường cao hơn so với
nhà dân và hệ thống cống thoát nước còn hạn chế chưa

Long Tân

Dầu Tiếng

8

được đầu mới dẫn đến khi mưa lớn dẫn đến hiện tượng
ngập cục bộ đối với khu vực này, gây thiệt hại về tài sản,
khó khăn trong sinh hoạt của người dân. Kiến nghị
ngành chức năng tổ chức khảo sát và có giải pháp khắc
phục tình trạng trên.
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Cử tri ấp Hòa Cường, xã Minh Hòa: phản ánh
tuyến đường ĐT74b đoạn từ đầu đường đôi cầu Giáp
Minh đến khu vực ngã tư giao nhau với đường ĐH704
góc ngã tư đèn xanh, đèn đỏ trên trục đường ĐT749B,
do xe tải trọng thường xuyên lưu thông dẫn đến đường
bị lún, mặt nhựa bị lồi lõm gây nguy hiểm cho người
tham gia giao thông. Bên cạnh đó hệ thống thoát nước
trên đường ĐT749b đoạn cầu Giáp Minh đến khúc cua
nhà bà Lụa đã được đầu tư xây dựng một phía bên tay
phải, phía còn lại chưa được đầu tư nên vẫn còn xảy ra
tình trạng ngập úng khi mưa xuống. Kiến nghị ngành
chức năng duy tu sữa chữa và tiếp tục đầu tư hệ thống
thoát nước của các đoạn đường nêu trên.

Minh Hòa

Dầu Tiếng
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Cử tri ấp Lò Gạch, xã Minh Thạnh(*): phản ánh
nội dung trả lời kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc cử
tri sau kỳ họp thứ ba, Sở GTVT trả lời: tuyến đường
ĐT749b (đoạn từ cầu Bà Và, tỉnh Bình Phước đến xã
Minh Hòa huyện Dầu Tiếng trong giai đoạn 2021 –
2025, kế hoạch đầu tư công trung hạn có hạn, phải ưu
tiên đầu tư trước các tuyến đường kết nối vùng, giải
quyết ùn tắc giao thông, nên việc đầu tư tuyến đường
này (kết hợp xây dựng hệ thống nước dọc ) sẽ được các
sở ngành tham mưu UBND tỉnh thực hiện sau năm 2025.
Tuy nhiên, hiện nay tuyến đường ĐT749b (đoạn từ cầu
Bà Và, tỉnh Bình Phước đến xã Minh Hòa huyện Dầu
Tiếng) có lưu lượng xe qua lại nhiều, đường quá hẹp. Vì
vậy, cử tri tiếp tục kiến nghị ngành chức năng sớm quan
tâm nâng cấp mở rộng tuyến đường này đảm bảo an toàn
cho người tham gia giao thông.

Minh
Thạnh

Dầu Tiếng
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Cử tri Nguyễn Văn Kiệm, ấp Bưng Riềng, xã
Vĩnh Hòa: kiến nghị ngành chức năng xây dựng hệ
thống cống thoát nước dọc trên tuyến đường ĐT741.

Vĩnh Hòa

Phú Giáo

40

Cử Tri Phùng Đình Tư, ấp 2, xã Hưng Hòa: phản
ánh hiện tại đường ĐT741b lượng xe lưu thông nhiều,
đường nhỏ hẹp xuống cấp hư hỏng gây ách tắc giao
thông. Năm 2020, tỉnh đã có phương án nâng cấp mở
rộng, tuy nhiên đến nay vẫn chưa thấy khởi công và

Hưng Hòa

Bàu Bàng
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thông báo cho người dân được biết về chủ trương nâng
cấp, mở rộng. Kiến nghị ngành chức năng quan tâm để
tuyến đường ĐT741b sớm được nâng cấp, mở rộng để
đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông.

41

Cử tri khu phố Bàu Bàng, thị trấn Lai Uyên:
phản ánh đường ĐT749c có mật độ lưu thông đông
nhưng nhiều xe tải, xe ben chạy quá tốc độ quy định trên
tuyến đường này. Đề nghị ngành chức năng thường
xuyên kiểm tra, xử lý tình trạng trên để đảm bảo an toàn
giao thông cho người dân.

Lai Uyên

Bàu Bàng
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Cử tri Nguyễn Văn Thu, khu phố Bàu Bàng, thị
trấn Lai Uyên: phản ánh Quốc lộ 13 (đoạn dọc từ
Tượng đài chiến thắng Bàu Bàng đến khu phố Đồng Sổ)
có nhiều điểm ngập kéo dài khi trời mưa lớn, đã xảy
nhiều vụ tai nạn giao thông chết người. Đề nghị ngành
chức năng ưu tiên đầu tư thi công hệ thống thoát nước
dọc đoạn đường này để đảm bảo an toàn cho người tham
gia giao thông.

Lai Uyên

Bàu Bàng
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Cử tri Đỗ Văn Hòa, ấp Mương Đào, xã Long
Nguyên: phản ánh dọc tuyến đường ĐT749a có nhiều
chỗ bị sạc lở và bụi rậm che khuất tầm nhìn gây mất an
toàn giao thông. Đề nghị ngành chức năng thực hiện duy
tu bảo dưỡng đường, phát quang bụi rậm để đảm bảo an
toàn cho người tham gia giao thông.

Long
Nguyên

Bàu Bàng
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Cử tri Phan Văn Thuận, ấp Bà Phái, xã Long
Nguyên: phản ánh hiện nay đèn chiếu sáng dọc tuyến
đường ĐT749A (đoạn đường đi qua địa bàn xã Long
Nguyên - từ đoạn giáp thị xã Bến Cát lên tới giáp xã
Long Tân, huyện Dầu Tiếng) đã có nhưng do lâu năm
nên độ sáng giảm và số lượng hư hỏng ngày càng nhiều.
Đề nghị ngành chức năng quan tâm thay mới hệ thống
đèn chiếu sáng để người dân đi lại yên tâm vào ban đêm.

Long
Nguyên

Bàu Bàng
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Cử tri xã Hiếu Liêm: phản ánh dự án tuyến đường
dọc Sông Bé huyện Bắc Tân Uyên được UBND tỉnh phê
duyệt chủ trương thời gian thực hiện dự án năm 20212024 trên tinh thần nhà nước và nhân dân cùng làm, địa
phương đã tổ chức họp dân, tiến hành cắm móc với sự
đồng thuận rất cao của người dân hiến đất để làm dự án.
Tuy nhiên hiện nay, chủ trương này vẫn chưa được triển
khai thực hiện, người dân có đất nằm trong dự án không
dám đầu tư, sản xuất. Kiến nghị ngành chức năng xem

Hiếu Liêm

Bắc Tân
Uyên
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xét, bố trí đủ vốn thực hiện dự án, tạo động lực phát triển
kinh tế của huyện nhà.

46

Cử tri Nguyễn Tấn Sỹ, ấp Giáp Lạc, xã Tân Mỹ:
(1) Phản ánh tuyến đường ĐT746 đoạn qua các xã
Tân Mỹ, Thường Tân, Lạc An đã xuống cấp, hư hỏng,
đường lại hẹp không đảm bảo an toàn cho các phương
tiện tham gia lưu thông; đồng thời, trên tuyến đường này
thường xuyên xảy ra tình trạng xe tải phóng nhanh, vượt
ẩu gây mất an toàn cho người tham gia giao thông và đã
có nhiều vụ tại nạn thương tâm sảy ra. Kiến nghị ngành
chức năng khắc phục tình trạng xe tải phóng nhanh,
vượt ẩu và sớm đầu tư, nâng cấp, sửa chữa, mở rộng
tuyến đường này (đoạn từ phường Uyên Hưng thị xã
Tân Uyên đến xã Hiếu Liêm huyện Bắc Tân Uyên).
(2) Phản ánh tuyến đường Thủ Biên – Đất Cuốc đã
gần hoàn thiện, phương tiện lưu thông nhiều tuy nhiên
tại các điểm giao nhau với các tuyến đường khác chưa
được lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông. Kiến nghị
ngành chức năng sớm khảo sát và lắp đặt đèn tín hiệu
nhằm hạn chế tại nạn giao thông.

II

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, THỦY LỢI,
NƯỚC SẠCH

Tân Mỹ

Bắc Tân
Uyên

1

Cử tri Phan Tấn Nhân, khu phố 8 và cử tri khu
phố 9, phường Hiệp An: phản ánh Suối Mù U ở khu
phố 8 và khu phố 9 từ năm 2014 đã có dự án cải tạo
nhưng đến nay vẫn chưa được thực hiện nên thường xảy
ra ngập úng vào mùa mưa rất nguy hiểm cho người đi
đường, dễ gây đuối nước cho trẻ em. Đề nghị ngành
chức năng xem xét giải quyết sớm thực hiện dự án.

Hiệp An

Thủ Dầu
Một

2

Cử tri phường Vĩnh Phú: phản ánh hiện nay tuyến
đê bao Sông Sài Gòn qua phường Vĩnh Phú điểm cuối
giáp với đường Vĩnh Phú 14, còn đoạn từ Vĩnh Phú 14
đến Vĩnh Phú 03 được đầu tư và nằm trong đất do
Doanh nghiệp tư nhân Thanh Cảnh sử dụng. Cử tri
phường Vĩnh Phú kiến nghị UBND tỉnh, ngành chức
năng thu hồi diện tích đất thuộc tuyến đê bao do DTTN
Thanh Cảnh quản lý để đầu tư tuyến đê bao được thông
suốt, đồng thời giao cơ quan nhà nước quản lý, vận
hành, đầu tư các cống ngăn triều trên đoạn đê bao này để
phòng, chống ngập úng, người dân trong khu vực lưu
thông được thuận lợi hơn, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã
hội, đảm bảo anh ninh trật tự, an toàn xã hội của địa

Vĩnh Phú

Thuận An
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phương.

3

Cử tri Nguyễn Thị Hạnh, khu phố Tân Lương;
cử tri Từ Thị Huệ, khu phố Dư Khánh, phường
Thạnh Phước và cử tri Ngô Thị Rí, khu phố Phú
Thọ, phường Phú Chánh: phản ánh Ban quản lý dự án
ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình
Dương trong quá trình triển khai dự án nạo vét gia cố
tuyến suối Cái: nội dung thông báo trong cuộc họp triển
khai cấm mốc là mỗi bên 58m nhánh suối Cái chính và
38m nhánh phụ nhưng thực tế tại đất bà Nguyễn Thị
Hạnh cấm hơn 80m nên gia đình không đồng ý. Bên
cạnh đó, gia đình bà Từ Thị Huệ không được mời họp
triển khai dự án và bị lấy 40m đất nói lý do là mé đình
Dư Khánh nhưng có chỗ chỉ lấy vào 17m, ngoài ra về
chính sách tái định cư, giá cả chưa thông báo cho gia
đình bà biết. Hiện nay, dự án nạo vét gia cố tuyến suối
Cái từ cầu Thợ Ụt đến sông Đồng Nai các hộ dân tại đây
chưa nhận được tiền đền bù. Đề nghị ngành chức năng
xem xét giải quyết các bất cập qua các ý kiến của cử tri
nêu trên.

Thạnh
Phước,
Phú chánh

Tân Uyên
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Cử tri Mai Sông Bé, tổ 3, ấp Thạnh Hiệp, xã
Thạnh Hội: phản ánh Chủ trương đầu tư dự án Nạo vét,
gia cố Suối Cái (đoạn từ cầu Thợ Ụt đến sông Đồng Nai)
đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 38/NQHĐND ngày 10/12/2020. Dự án dự kiến thời gian thi
công sẽ kéo dài trong 06 năm với tổng kinh phí khoảng
gần 5.000 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ giải
quyết tình trạng ngập úng, thoát nước cho 15 xã, phường
của huyện Bắc Tân Uyên, thị xã Tân Uyên, thành phố
Thủ Dầu Một, thành phố Thuận An, góp phần cải tạo
môi trường, chỉnh trang đô thị, kết hợp phát triển giao Thạnh Hội
thông khu vực. Tôi và cử tri xã Thạnh Hội cùng cử tri cả
tỉnh Bình Dương rất đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên về quy
mô sau khi hoàn thành dự án thì lưu lượng nước rất lớn
ra 02 nhánh (nhánh chính đỗ ra Rạch cầu Tổng Bản và
Rạch cầu Bà Kiên) đều đổ thẳng vào Cù lao Thạnh Hội
sẽ gây sạt lỡ nghiêm trọng. Đề nghị tỉnh khẩn trương
đánh giá thật kỹ tác động tới việc ảnh hưởng sạt lỡ cù lao
Thanh Hội khi dự án hoàn thành với lưu lượng nước
theo thiết kế. Đề nghị ngành chức năng nên xây dựng kè
bảo vệ cù lao Thạnh Hội trước khi triển khai dự án này.

Tân Uyên

12

5

Cử tri Nguyễn Văn Ngọt và cử tri Phạm Văn Hải,
ấp Kiến Điền, xã An Điền: phản ánh khu vực dọc khu
công nghiệp An Tây, Mai Trung, Việt Hương 2 (đoạn
qua xã An Điền) đã được đầu tư hệ thống cống thoát
nước; tuy nhiên, khi mưa bão gây ngập úng cục bộ và
làm ngập nước vườn cây ăn trái (cây măng cụt và sầu
riêng) của người dân sinh sống xung quanh, vấn đề này
đã kiến nghị hơn 01 năm nhưng đến nay vẫn chưa được
giải quyết. đồng thời, các tấm đan xi măng dọc hai bên
đường thoát nước khu vực này hư hỏng, gây nguy hiểm
khi người dân tham gia giao thông. Đề nghị các ngành
chức năng sớm giải quyết, khắc phục tình trạng trên.

An Điền

Bến Cát

6

Cử tri Phan Văn Hoa, ấp Kiến An và cử tri Phạm
Văn Hải, ấp Kiến Điền, xã An Điền: phản ánh công ty
Dương thi công nạo vét khai thông dòng chảy trên sông
Thị Tính (đoạn qua địa bàn xã An Điền); tuy nhiên,
không đảm bảo việc đầu tư và gia cố đê bao ven sông
thị Tính. Đề nghị ngành chức năng xem xét giải quyết
vấn đề nêu trên.

An Điền

Bến Cát

1

Cử tri Nguyễn Văn Sắc, khu phố 1, phường
Chánh Nghĩa: phản ánh hệ thống xử lý nước thải đã
thực hiện nhiều năm ở các tuyến đường chính nhưng
tuyến đường Bàu Bàng đến nay chưa có hệ thống xử lý
nước thải đấu nối cho từng hộ dân. Đề nghị ngành chức
năng xem xét giải quyết và thông tin cho người dân được
biết khi nào thực hiện.

Chánh
Nghĩa

Thủ Dầu
Một

2

Cử tri Lê Văn Lít, khu phố 1, phường Định Hòa:
phản ánh dự án khu quy hoạch xây dựng các bệnh viện
và một số công trình nhà nước chưa đấu nối hệ thống
nước thải ảnh hưởng môi trường của những người dân
sinh sống trong dự án. Kiến nghị ngành chức năng sớm
khắc phục tình trạng trên.

Định Hòa

Thủ Dầu
Một

3

Cử tri Lê Văn Lít, khu phố 1, phường Định Hòa:
phản ánh hiện nay nghĩa trang Truông Bồng Bông không
còn cho người dân chôn cất nhưng chưa bố trí vị trí khác
để thực hiện chôn cất, nhiều gia đình khó khăn không đủ
khả năng để chôn cất người thân tại hoa viên nghĩa trang
Chánh Phú Hòa. Đề nghị ngành chức năng có giải pháp
tháo gỡ khó khăn cho người dân.

Định Hòa

Thủ Dầu
Một

III

LĨNH VỰC QUY HOẠCH, XÂY DỰNG, ĐÔ THỊ
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4

Cử tri Phạm Văn Thành, khu phố 8, phường Phú
Hòa: phản ánh người dân khu phố 8 không đấu nối được
vào hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt do có địa hình
lòng chảo. Kiến nghị ngành chức năng có giải pháp phù
hợp để khắc phục tình trạng trên.

Phú Hòa

Thủ Dầu
Một

5

Cử tri Nguyễn Quang Vinh, khu phố 5, phường
Phú Lợi: kiến nghị Công ty Cổ phần Nước - Môi trường
Bình Dương bảo trì, kiểm tra thay thế các ron cao su của
các nắp cống hệ thống nước thải vì hiện nay đã hư hỏng
dẫn đến tình trạng xe ô tô chạy qua gây tiếng động lớn
ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Phú Lợi

Thủ Dầu
Một

6

Cử tri Nguyễn Thị Chung, khu phố 6, phường
Phú Lợi: kiến nghị Công ty Cổ phần Nước - Môi trường
Bình Dương đầu tư hệ thống thu gom xử lý nước thải
sinh hoạt qua đường hẻm 141-211 và hẻm 211/23 Huỳnh
Văn Lũy phục vụ nhu cầu đấu nối của nhân dân sinh
sống xung quanh khu vực này.

Phú Lợi

Thủ Dầu
Một

7

Cử tri Quách Lắm, khu phố 4, phường Phú Lợi:
phản ánh các toà chung cư luôn bám sát đường lớn, mật
độ dân cư đông, xe đậu ra đường nhiều làm ảnh hưởng
đến lưu thông. Đề nghị ngành chức năng trong tương lai
có quy hoạch khu chung cư phải xa đường lớn, khu dân
cư phải có đường nội bộ để khắc phục tình trạng trên.

Phú Lợi

Thủ Dầu
Một

8

Cử tri Nguyễn Tấn Sửu, khu phố 1, phường Phú
Tân: phản ánh dự án Khu dân cư Đại Đăng đã triển khai
10 năm nhưng chưa hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng để bàn
giao đất cho người dân để xây dựng nhà. Đề nghị ngành
chức năng yêu cầu chủ đầu tư dự án khẩn trương khắc
phục tình trạng trên.

Phú Tân

Thủ Dầu
Một

9

Cử tri Nguyễn Văn Động, khu phố 2, phường
Phú Thọ: phản ánh gia đình tôi đi lập nghiệp năm 1978
tại ấp Đồng Bà Ba, xã Long Hòa, huyện Dầu Tiếng; sau
đó có khai hoang đất trên 15 năm, gia đình có làm hồ sơ
xin hợp thức hóa nhưng không được Phòng Tài nguyên
và Môi trường huyện Dầu Tiếng giải quyết. Đề nghị
ngành chức năng xem xét giải quyết cho gia đình tôi.

Phú Thọ

Thủ Dầu
Một

10

Cử tri Trà Ngọc Châu, khu phố 1, phường
Tương Bình Hiệp: phản ánh dự án Trường Cao đẳng
Kinh tế - Công nghệ Đông Nam được quy hoạch trên
khu đất công nghĩa địa, đã kéo dài nhiều năm vẫn chưa

Tương
Bình Hiệp

Thủ Dầu
Một

14

triển khai thực hiện, gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh
hoạt của người dân. Kiến nghị ngành chức năng tỉnh
xem xét thu hồi thu hồi dự án.

11

Cử tri phường An Phú: phản ánh việc đấu nối
nước thải của nhân dân hiện nay còn rất thấp, nhà nước
đã quan tâm đầu tư kinh phí rất lớn cho việc xử lý nước
thải. Tuy nhiên người dân chưa tự ý thức đề nghị cơ
quan nhà nước có thẩm quyền xem xét lại mức chi phí
đấu nối cho người dân có thể thực hiện, đồng thời có
biện pháp chế tài đối với những hộ không thực hiện (Vd:
ngừng cung cấp nước sạch, xử phạt về môi trường, gia
đình văn hóa vv.) để nhằm tiến tới một xã hội xanh, sạch
bảo vệ môi trường.

An Phú

Thuận An

12

Cử tri phường Bình Chuẩn: phản ánh đời sống
công nhân hiện rất khó khăn không có điều kiện để mua
đất xây dựng nhà ở để ổn định cuộc sống. Đề nghị ngành
chức năng có giải pháp, dự án nào về nhà ở xã hội trên
địa bàn cho công nhân có thể tiếp cận mua được.

Bình
Chuẩn

Thuận An

13

Cử tri phường Bình Chuẩn(*): phản ánh dự án
khu dân cư thương mại Bình Quới do Công ty Cổ phần
Thương mại Du lịch Bình Dương làm chủ đầu tư đến
nay vẫn chưa thấy thực hiện (đã kiến nghị nhiều lần). Đề
nghị ngành chức năng cho biết dự án này khi nào thực
hiện vì đã quy hoạch rất nhiều năm nhưng chưa thấy
thực hiện.

Bình
Chuẩn

Thuận An

14

Cử tri phường Vĩnh Phú: phản ánh tuyến dọc đại
lộ Bình Dương đi qua phường Vĩnh Phú hiện không có
trụ lấy nước phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy
khi có sự cố cháy xảy ra. Đề nghị ngành chức năng xem
xét khắc phục tình trạng trên.

Vĩnh Phú

Thuận An

Vĩnh Phú

Thuận An

Cử tri phường Vĩnh Phú:

15

(1) Cử tri tiếp tục kiến nghị UBND tỉnh xem xét về
dự án khu dân cư Tân Vũ Minh chưa hoàn thiện kéo
dài quá thời gian, người dân không an tâm sinh sống,
định đoạt tài sản; một số khuôn đất bỏ hoang cỏ dại
mọc nhiều.
(2) Cử tri thuộc khu dân cư Roxana, phường Vĩnh
Phú không đồng tình với việc giải quyết các vấn đề của
Chủ đầu tư dự án chung cư Roxana. Kiến nghị ngành
chức năng tổ chức cho Cư dân Roxana được đối thoại

15

trực tiếp với chủ đầu tư dự án chung cư.

16

Cử tri Ngô Thị Uyên, H17, khu phố Bình Đường
2, phường An Bình: phản ánh quy hoạch dọc tuyến
đường Xuyên Á đã hơn 20 năm gây ảnh hưởng đến
quyền lợi sử dụng đất của người dân. Kiến nghị ngành
chức năng có giải pháp phù hợp để đảm bảo quyền lợi
của người dân.

An Bình

Dĩ An

17

Cử tri Phan Thanh Hồng, khu phố Tân Phước,
phường Tân Bình: phản ánh người dân trong khu quy
hoạch dự án Khu tái định cư Tân Bình (32ha) gần
Trường Trung học cơ sở Tân Bình muốn chuyển đổi
mục đích, chuyển nhượng đất không được, đời sống của
người dân gặp khó khăn. Kiến nghị ngành chức năng
cho biết dự án có triển khai thực hiện theo quy hoạch
hay không và nếu có triển khai thì cho biết tiến độ triển
khai thực hiện dự án đến nay như thế nào?

Tân Bình

Dĩ An

IV

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG

1

Cử tri Trần Bách Khoa, khu phố 6, phường
Chánh Nghĩa: phản ánh tình trạng chậm cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất cho người dân trong các khuc
vực: khu dân cư Lai Hưng Bàu Bàng; khu thành phố mới
Bình Dương; khu Becamex Tower. Đề nghị ngành chức
năng xem xét giải quyết tình trạng trên.

Chánh
Nghĩa

Thủ Dầu
Một

2

Cử tri Dương Phước Trà, khu phố 1, phường
Tương Bình Hiệp: phản ánh một số trường hợp người
dân nghèo khi được gia đình hoặc bố mẹ cho chia đất để
xây dựng nhà ở riêng nhưng không đủ tiền để chuyển
mục đích sử dụng đất sang đất thổ cư, do nhà nước
không còn cho nợ tiền đất thổ cư. Đề nghị ngành chức
năng tỉnh có chính sách hỗ trợ cho trường hợp gia đình
có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, có nhu cầu thiết thực
(không phải các trường hợp tách thửa, phân lô bán nền).

Tương
Bình Hiệp

Thủ Dầu
Một

3

Cử tri phường An Phú: phản ánh rất bức xúc trong
việc quản lý đất đai của cơ quan chuyên môn trong thời
gian qua, một số vị trí đất trước đây là đất công do nhà
nước quản lý, đến nay những khu đất đó được sử dụng
vào mục đích tư nhân để kinh doanh chợ, nhà ở: cụ thể
Công ty TNHH Gỗ Trường Thành ( Bình Chuẩn ) giờ
được quy hoạch thành khu chợ, khu dân cư thương mại.
Đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét xác

An Phú

Thuận An
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minh trả lời cho người dân được rõ.

4

Cử tri phường Bình Chuẩn: phản ánh hiện có 600
hộ dân trong khu dân cư thương mại Bình Chuẩn (khu
dân cư Trung Quý) mua đất của dự án từ năm 2006 đến
nay vẫn chưa được cấp giấy nhận quyền sử dụng đất. Đề
nghị ngành chức năng có hướng giải quyết, giúp cho các
hộ dân sớm được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất để yên tâm ổn định cuộc sống.

Bình
Chuẩn

Thuận An

5

Cử tri Hoàng Minh Phượng, Chung cư Hoàng
Long, khu phố Nhị Đồng 1, phường Dĩ An: phản ánh
dự án chung cư Hoàng Long (phường Dĩ An) có 116
căn hộ hiện đã được cấp giấy chứng nhận sở hữu,
nhưng 57 căn hộ còn lại chưa được cấp. Kiến nghị các
ngành chức năng tháo gỡ vướng mắc để sớm giải
quyết cho người dân.

Dĩ An

Dĩ An

6

Cử tri: Trần Thị Hồng Cúc, tổ 11, khu phố Tân
Phú 1, phường Tân Bình: phản ánh Công ty Đông
Bình Dương đã hứa hẹn với người dân sẽ cấp tái định cư
tuy nhiên hứa hẹn đã nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa
cấp tái định cư cho người dân. Đề nghị ngành chức năng
làm việc với công ty sớm cấp tái định cư cho người dân.

Tân Bình

Dĩ An

7

Cử tri Trần Xuân Dần, tổ 06, khu phố Chiêu
Liêu, phường Tân Đông Hiệp: phản ánh khu dân cư tổ
05 và tổ 07 khu phố Chiêu Liêu đã hoàn thành chỉnh
trang, đầu tư cơ sở hạ tầng (theo Nghị quyết 35 của Thị
ủy Dĩ An), hồ sơ trình Sở Xây dựng đã lâu, nhưng đến
nay chưa có văn bản phúc đáp. Kiến nghị các ngành
chức năng tỉnh sớm xem xét có hướng dẫn để sớm cấp
giấy chứng nhận QSSĐ cho người dân.

Tân Đông
Hiệp

Dĩ An

8

Cử tri Nguyễn Minh Tuấn, tổ 3, khu phố Bình
Chánh, phường Khánh Bình: phản ánh Dự án thành
lập khu công nghiệp của thành phố Thủ Dầu Một với
diện tích khoản 21ha nằm trên địa bàn phường Phú Tân,
sau đó nhà nước không thực hiện dự án diện tích đất trên
để lại cho người dân sử dụng. Tuy nhiên việc cấp quyền
sử dụng đất cho người dân không đồng loạt người được
cấp, người không được cấp, cụ thể trường hợp gia đình
nhà ông đất của mẹ ông là bà mẹ Việt Nam anh hùng
tách cho 3 người con nhưng nhà nước chỉ cấp quyền sử
dụng đất cho 1 người con, còn 2 người con không cấp
QSDĐ, bản thân ông đã liên hệ ngành chức năng giải

Khánh
Bình

Tân Uyên

17

quyết đến nay đã hơn 2 năm vẫn chưa được cấp QSDĐ.
Đề nghị ngành chức năng xem xét giải quyết.

9

Cử tri Phạm Văn Bé, khu phố Khánh Hòa,
phường Tân Phước Khánh: phản ánh Công ty TNHH
Modern Food Industries (Việt Nam) đang sử dụng đất
công trên địa bàn khu phố Khánh Hòa, phường Tân
Phước Khánh (thuê đất) nhưng đã không sử dụng hiệu
quả nguồn đất công như: công trình nhà xưởng xuống
cấp do đã rất lâu không hoạt động, cây cỏ mọc rất nhiều
Tân Phước
dễ gây cháy vào mùa khô và côn trùng muỗi vào mùa
Khánh
mưa, làm tăng nguy cơ dịch sốt xuất huyết hiện nay. Cử
tri đã kiến nghị nhiều lần và ngành chức năng cũng đã
trả lời nhưng cử tri không hài lòng, nay tiếp tục kiến
nghị ngành chức năng kiểm tra lại giao cho UBND
phường Tân Phước Khánh quản lý để quy hoạch xây
dựng Trường học cho học sinh hoặc các công trình phúc
lợi phục vụ người dân trên địa bàn.

Tân Uyên

10

Cử tri Lâm Thị Hai, khu phố Cây Da, phường
Thạnh Phước: phản ánh hiện tại gia đình tôi có thửa đất
1560 tờ bản đồ số 09 bị ảnh hưởng công trình đường dây
500KV Sông Mây - Tân Uyên đi qua. Trong quá trình
thi công công trình phát sinh phần diện tích đất bị ảnh
hưởng cánh tay xà qua đất của gia đình bà nhưng chưa
được bồi thường. Bà có gửi đơn kiến nghị đến Trung
Tâm phát triển quỹ đất và Ban quản lý các công trình
điện Miền Nam xem xét giải quyết. Hiện tại gia đình bà
đã làm đơn để được hỗ trợ kinh phí bồi thường theo quy
định nhưng đến nay đã hơn 3 năm gia đình bà chưa nhận
được kinh phí hỗ trợ bồi thường cũng như văn bản trả
lời. Đề nghị ngành chức năng xem xét giúp đỡ giải quyết
kịp thời cho gia đình bà nhận được kinh phí hỗ trợ bồi
thường theo quy định.

Thạnh
Phước

Tân Uyên

11

Cử tri Phạm Văn Lắc, khu phố An Lợi, phường
Hòa Lợi(*): phản ánh cử tri đã kiến nghị nhiều lần về
quy hoạch đất ở khu công nghiệp Đồng An 2 mở rộng
kéo dài đã lâu (trên 15 năm) nhưng người dân vẫn chưa
được thực hiện được các thủ tục cấp Giấy chứng nhận
Quyền sử dụng đất, nhu cầu tách thửa, xây dựng nhà ở.
Đề nghị cấp có thẩm quyền trả lời người dân được rõ.

Hòa Lợi

Bến Cát

12

Cử tri Lưu Văn Long, khu phố, phường Mỹ
Phước: phản ánh vào ngày 03/12/2019, gia đình cử tri
(gồm con của ông Lưu Văn Thánh và bà Nguyễn Thị

Mỹ Phước

Bến Cát

18

Tầm) và các hộ dân có đất giáp ranh, lân cận với phần
đất khiếu nại của ông Phạm Trọng Hữu đến làm việc tại
trụ sở Ủy ban nhân dân phường Mỹ Phước với Tổ công
tác Thanh tra Chính phủ (theo Quyết định số 787/QĐTTg ngày 06/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ) về việc
“xác định quá trình sử dụng đất của ông Phạm Trọng
Hữu”. Tại buổi làm việc, cử tri thống nhất hiến đất mở
đường đi chung qua đất của cử tri vào phần đất của ông
Phạm Trọng Hữu và vào tận suối (chiều rộng mặt đường
là 4m). Đến nay đã hơn 2,5 năm, cử tri vẫn chưa nhận
được kết quả giải quyết, tiến độ xử lý từ cơ quan có thẩm
quyền. Đề nghị ngành chức năng xem xét, có ý kiến để
Tổ công tác Thanh tra Chính phủ theo Quyết định số
787/QĐ-TTg ngày 06/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ
và cấp có thẩm quyền giải quyết, có kết luận trả lời để
gia đình cử tri được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất hợp pháp theo quy định.

13

Cử tri Nguyễn Văn Lý, ấp Bến Liễu, xã Phú
An(*): phản ánh theo quy định việc trừ phần diện tích
hành lang lộ giới 11m dọc theo các tuyến đường giao
thông nông thôn hiện nay là quá lớn, ảnh hưởng việc xây
dựng nhà ở của người dân. Đề nghị tỉnh xem xét, điều
chỉnh quy định cho phù hợp.

Phú An

Bến Cát

14

Cử tri ấp Xóm Mới, xã Thanh An: phản ánh tình
trạng khai thác cát trên Sông Sài Gòn của Công ty khai
thác cát Minh Hưng (tỉnh Tây Ninh) hiện nay làm sạt lở
đất của người dân dọc bờ sông Sài Gòn. Kiến nghị
ngành chức năng xem xét giải quyết tình trạng nêu trên.

Thanh An

Dầu Tiếng

15

Cử tri Nguyễn Ái Liên và cử tri Trần Văn
Thuận, ấp 7, xã Tân Long: đề nghị ngành chức năng
xem xét về mức giá bồi thường, đền bù của dự án đường
tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng cho người
dân vì mức bồi thường hiện nay là quá thấp.

Tân Long

Phú Giáo

16

Cử tri tổ 4 và tổ 6, ấp Cầu Sắt, xã Lai Hưng: phản
ánh đất tái định cư khu công nghiệp Bàu Bàng dọc Quốc
lộ 13 do Becamex chủ trì thực hiện đến nay chưa cấp sổ
cho người dân ấp Cầu Sắt. Đề nghị ngành chức chức
năng quan tâm, xem xét chỉ đạo thực hiện cấp sổ cho
người dân.

Lai Hưng

Bàu Bàng

17

Cử tri khu phố Đồng Sổ, thị trấn Lai Uyên: phản
ánh việc cấp giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất cho

Lai Uyên

Bàu Bàng

19

các hộ dân được tái định cư tại khu dân cư 5A, khu phố
Đồng Sổ, thị trấn Lai Uyên là rất chậm. Nội dung này
đã kiến nghị nhiều năm liền nhưng chỉ được trả lời
chung chung với nhiều lý do khác nhau, hẹn kéo dài.
Kiến nghị các ngành chức năng quan tâm giải quyết trả
lời cụ thể về tiến độ giải quyết cho người dân.

18

V

Cử tri Nguyễn Tấn Sỹ, ấp Giáp Lạc, xã Tân Mỹ:
Phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường của các doanh
nghiệp khai thác khoáng sản (Đá) trên địa bàn xã Tân
Mỹ, Thường Tân ngày càng nghiêm trọng ảnh hưởng rất
lớn đến người dân. Tuy nhiên, việc kiểm tra, xử lý của
chính quyền cấp xã, cấp huyện gặp khó khăn do hầu hết
các doanh nghiệp được cấp phép khai thác khoáng sản
(Đá) trên địa bàn xã Tân Mỹ, Thường Tân đều do tỉnh
quản lý. Kiến nghị ngành chức năng nghiên cứu phân
cấp quản lý cho UBND huyện, xã nhằm kiểm tra, xử lý
vị phạm của các doanh nghiệp này.

Tân Mỹ

Bắc Tân
Uyên

LĨNH VỰC Y TẾ, VĂN HÓA, GIÁO DỤC

1

Cử tri Tất Phúc Lâm, khu phố 1, phường Phú
Hòa; cử tri Phan Văn Sinh, khu phố 9, phường Phú
Lợi; cử tri Nguyễn Văn Hiếu, khu phố 7, phường
TBH; cử tri Võ Hoàng Phương, khu phố 8, phường Phú Hòa,
Hiệp An; cử tri Châu Thị Nga, khu phố 9 phường Phú Lợi,
Chánh Nghĩa: phản ánh tình trạng khám chữa bệnh tại
Tương
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương và Trung tâm Y tế Bình Hiệp,
thành phố từ đầu năm 2022 đến nay, người dân đến điều Hiệp An,
trị, khám bệnh, lấy thuốc thì không có đủ thuốc, Bác sĩ
Chánh
phải kê toa cho người dân ra ngoài mua thuốc, có nhiều
Nghĩa
sinh phẩm xét nghiệm không có. Kiến nghị cần chấn
chỉnh kịp thời để đảm bảo quyền lợi chăm sóc sức khoẻ
của người tham gia BHYT.

Thủ Dầu
Một

2

Cử tri Võ Hoàng Phương, khu phố 8, phường
Hiệp An: phản ánh Trường học Marie Curie trên đường
Nguyễn Chí Thanh trước đây là dự án được sang nhượng
qua nhiều người, hiện nay trường học thu phí rất cao,
người dân địa phương không có đủ điều kiện cho con
học tại trường này. Đề nghị ngành chức năng tỉnh xem
xét chấn chỉnh để có mức thu phí phù hợp.

Thủ Dầu
Một

Hiệp An
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3

Cử tri Nguyễn Văn Vin, khu phố 2, phường Hòa
Phú: kiến nghị các ngành chức năng kiểm tra giám sát
lại giá test Covid - 19 tại các bệnh viện tư nhân trong
thời gian vừa qua.

Hòa Phú

Thủ Dầu
Một

4

Cử tri Huỳnh Thị Liêm, khu phố 1, phường Phú
Hòa: phản ánh hiện nay tỉnh đang thiếu biên chế về
ngành giáo dục và ngành Y tế nhưng đến nay chưa thông
qua tuyển dụng biên chế cho ngành giáo dục và Y tế. Đề
nghị xem xét giải quyết tình trạng trên để đảm bảo phục
vụ nhân dân.

Phú Hòa

Thủ Dầu
Một

5

Cử tri các địa phương: Thủ Dầu Một1, Thuận
An2: phản ánh việc dự kiến tăng học phí tại các trường
học cần phải tính toán đến đối tượng công nhân lao
động, người có thu nhập thấp để tạo điều kiện con em
những đối tượng này tham gia học tập. Đề nghị ngành
chức năng xem xét, cân nhắc việc tăng học phí lần này.

Phú Lợi,
Lái Thiêu

Thủ Dầu
Một,
Thuận An

6

Cử tri Nguyễn Quốc Ân, khu phố 1, phường Phú
Tân: phản ánh Khoa Răng Hàm Mặt - Bệnh viện Đa
khoa tỉnh khám chữa bệnh không hiệu quả, mất nhiều
thời gian và tiền bạc của nguời dân (trám răng nhưng bắt
phải ra phòng khám ngoài để chụp phim do phim chụp
trong bệnh viện không rõ; lấy tủy răng đến 08 lần trong
khi phòng răng bên ngoài chỉ lấy tủy răng 03 lần; mỗi
lần vào khám răng phải gửi xe 5000 đồng/ lần và phải
tốn chi phí test Covid). Đề nghị ngành chức năng xem
xét khắc phục tình trạng trên.

Phú Tân

Thủ Dầu
Một

7

Cử tri Nguyễn Văn Hiếu, khu phố 7, phường
Tương Bình Hiệp: phản ánh cơ sở vật chất, trang thiết
bị của Bệnh viện đa khoa tỉnh và các cơ sở y tế bị xuống
cấp, không đáp ứng được nhu cầu của người bệnh và
thân nhân. Đề nghị ngành y tế xem xét đầu tư thêm trang
thiết bị, xây dựng cơ sở hạ tầng cho các Trung tâm Y tế,
Trạm Y tế và Bệnh viện Đa khoa tỉnh để đáp ứng nhu
cầu khám, chữa bệnh của người dân được tốt nhất.

Tương
Bình Hiệp

Thủ Dầu
Một

1
2

Cử tri Thái Lệ Thanh, khu phố 8, phường Phú Lợi.
Cử tri phường Lái Thiêu.
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Cử tri phường Lái Thiêu: Phản ánh Việc thường
xuyên thay đổi chương trình giảng dạy sách giáo khoa
gây khó khăn cho gia đình các em học sinh và giáo viên
vì phải thường xuyên biên soạn lại chương trình giáo án.
Đề nghị cơ quan chức năng xem xét, chấn chỉnh theo
hướng ổn định hơn.

Lái Thiêu

Thuận An

Khánh
Bình

Tân Uyên

10

Cử tri Trương Văn Sơn, tổ 1, khu phố Bình
Khánh, phường Khánh Bình: phản ánh hiện nay người
dân tham gia BHYT phải chi trả các chi phí như găng
tay, thuốc…. vì thuốc BHYT được kê trong toa nhưng
không được cấp thuốc mà phải mua từ bên ngoài (người
dân phải chi trả 2 lần khi khám chữa bệnh). Đề nghị
ngành chức năng xem xét và có biện pháp kiểm soát,
kiềm chế giá cả thị trường đối với dịch vụ y tế.

Khánh
Bình

Tân Uyên

11

Cử tri xã An Lập: kiến nghị nghị đơn vị đấu thầu
thuốc BHYT mở rộng danh mục thuốc BHYT những
loại thuốc có chất lượng hơn để cấp phát cho người dân,
hiện nay thuốc phát theo danh mục BHYT thường là
thuốc chất lượng không cao gây mất niềm tin trong nhân
dân khi tham gia Bảo hiểm y tế.

An Lập

Dầu Tiếng

12

Cử tri Trần Thanh Long, ấp Suối Voi, xã Đất
Cuốc: Khu tưởng niệm chiến khu Đ trên địa bàn ấp Đá

Đất Cuốc

Bắc Tân
Uyên

8

Cử tri Nguyễn Minh Tuấn, tổ 3, khu phố Bình
Chánh, phường Khánh Bình:

9

(1) Việc chuyển viện khám bệnh BHYT trước đây
chỉ xin giấy chuyển viện 1 lần sử dụng cho cả năm. Tuy
nhiên thời gian gần đây người bệnh mãn tính đi khám
bệnh tuyến trên hàng tháng vẫn phải lập thủ tục xin giấy
chuyển viện hàng tháng, việc này gây khó khăn cho
người dân. Đề nghị ngành chức năng xem xét giải quyết
giảm thủ tục cho người dân.
(2) Việc cấp thuốc BHYT hàng tháng cho người
dân, bắt buộc người dân phải đến nơi cấp thuốc BHYT
thì mới được cấp thuốc, trong đó mẹ ông là Mẹ Việt nam
anh hùng có bệnh mãn tính không đi lại được và kể cả
những người già khác bệnh nặng giống trường hợp mẹ
ông cũng phải đến nơi mới cấp phát thuốc. Đề nghị
ngành chức năng xem xét giải quyết tạo điều kiện để
người thân đi lãnh thuốc thay đối với những trường hợp
này.
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Bàn, xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên hiện tại còn rất
nhiều hạng mục, công trình chưa được đầu tư, có một số
công trình hoàn thành chưa đưa vào sử dụng nhưng đã
xuống cấp. Đề nghị ngành chức năng có liên quan quan
tâm, đẩy nhanh tiến độ để các hạng mục còn lại sớm
hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.
Cử tri Phạm Thị Phúc Vân, ấp 2, xã Lạc An:
Kiến nghị nghành giáo dục nên xem xét việc thi tuyển
đầu vào lớp 10, vì hiện nay nhà nước đã đầu tư trường
học về vùng xâu vùng xa cụ thể xã Thường Tân có 1
trường học cấp 3 học sinh các xã Hiếu Liêm, Lạc An,
Thường Tân, Tân Mỹ cùng về học với mục đích chăm lo
cho sự nghiệp giáo dục, nâng cao trình độ dân trí, tuy
nhiên hiện nay thi đầu vào lớp 10 tỉ lệ chọi cao do đó
một số em không đủ điều kiện sẽ không được vào trường
này học và hiện nay trên địa bàn huyện chưa có trường
đào tạo nghề, do đó nếu gia đình khá thì tạo điều kiện
học, còn gia đình không đủ điều kiện thì các em phải
nghỉ học đi làm thuê, ở lứa tuổi các em khi thi không đạt
thường có tâm lý ngại, không muốn học. Do đó đề nghị
Sở giáo dục xem xét điều kiện học lớp 10 một cách phù
hợp để các em hoàn thành chương trình THPT.

Lạc An

Bắc Tân
Uyên

1

Cử tri Nguyễn Văn Sắc, khu phố 1, phường
Chính Nghĩa: phản ánh đợt dịch Covid - 19 vừa qua,
Trung ương có cơ chế miễn giảm thuế cho hộ kinh
doanh bị ảnh hưởng dịch Covid-19, nhiều tỉnh khác đã
thực hiện nhưng tỉnh Bình Dương chưa thực hiện. Đề
nghị ngành chức năng sớm thực hiện chủ trương trên.

Chánh
Nghĩa

Thủ Dầu
Một

2

Cử tri Lê Trọng Khanh, khu phố 5, phường Hiệp
An: phản ánh về việc cấp phát tiền cho đối tượng chính
sách, hiện nay không phát tại phường mà phải ra tới Bưu
Điện để nhận, gây khó khăn cho người dân nhất là đối
tượng chính sách, người già yếu đi lại không tiện. Đề
nghị ngành chức năng tỉnh xem xét cho nhận tại khu
phố.

Hiệp An

Thủ Dầu
Một

3

Cử tri Nguyễn Trọng Quyết, khu phố 5, phường
Hòa Phú: đề nghị bổ sung các chế độ cho cán bộ nghỉ
hưu có huân chương kháng chiến như chế độ đối với
thương binh, bệnh binh (cụ thể là chế độ tham quan về

Hòa Phú

Thủ Dầu
Một

13

VI

LĨNH VỰC CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH
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nguồn).

4

Cử tri Huỳnh Thị Liêm, khu phố 1, phường Phú
Hòa: phản ánh hàng năm cán bộ trung cao đều được
khám sức khoẻ định kỳ 01 lần trong 01 năm nhưng tại
sao năm 2021 đến nay vẫn chưa có được khám sức khoẻ
định kỳ.

Phú Hòa

Thủ Dầu
Một

5

Ông Hà Huy Giáp, 243/69/2, khu phố 6, phường
Phú Lợi: phản ánh Ban Thanh tra nhân dân ở xã,
phường, thị trấn do nhân dân bầu ra và có khối lượng
công việc nhiều nhưng hiện nay Ban Thanh tra nhân dân
ở xã, phường, thị trấn chỉ được hỗ trợ kinh phí hoạt động
theo Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày
30/11/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh còn thành viên
Ban Thanh tra nhân dân không được hưởng kinh phí hỗ
trợ vì chưa có quy định trong các văn bản pháp luật. Đề
nghị ngành chức năng nghiên cứu để bổ sung quy định
về mức trợ cấp cho thành viên Ban thanh tra nhân dân ở
xã, phường, thị trấn.

Phú Lợi

Thủ Dầu
Một

6

Cử tri xã Tân Hiệp3, huyện Phú Giáo và cử tri xã
An Điền, thị xã Bến Cát: phản ánh Sở Nội vụ ban hành
Công văn số 883/SNV-ĐTTTr ngày 25/5/2022 về việc
góp ý các dự thảo văn bản để xin chủ trương xây dựng
Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định
ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND.
Theo đó, tại tờ trình của UBND tỉnh đề nghị xây dựng
Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định
về chính sách thu hút, chế độ đào tạo, bồi dưỡng nâng
cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương ban
hành kèm theo Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày
31/7/2019 của HĐND tỉnh có nêu nội dung sửa đổi Điều
24 của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số
05/2019/NQ-HĐND như sau: cán bộ, công chức cấp xã,
người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, kể cả đối
tượng tạo nguồn của tỉnh đang công tác ở cấp xã tốt
nghiệp đại học hệ chính quy hoặc sau đại học được hỗ
trợ hàng tháng với mức trình độ đại học hệ chính quy 0,2
x mức lương cơ sở/người/tháng; trình độ Thạc sỹ 0,5 x
mức lương cơ sở/người/tháng; trình độ tiến sỹ 0,7 x mức
lương cơ sở/người/tháng. Sẽ gây ảnh hưởng đến mức thu
nhập, không đảm bảo cuộc sống của cán bộ, công chức,

Tân Hiệp,
An Điền

Phú Giáo,
Bến Cát

3

Cử tri Tống Văn Hiển, ấp 4, xã Tân Hiệp.

24

người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Vì vậy,
kiến nghị ngành chức năng xem xét giữ nguyên mức hỗ
trợ đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không
chuyên trách cấp xã theo Điều 24 của Quy định ban
hành kèm theo Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày
31/7/2019 của HĐND tỉnh.

7

Cử tri xã An Điền: phản ánh hiện nay công tác tiếp
nhận hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ miễn, giảm tiền sử
dụng đất đối với người có công với cách mạng theo công
văn số 572/SLĐTBXH-NCC, ngày 14/4/2022 của Sở
Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh đã dừng. Để tạo
điều kiện cho người dân là người có công với cách mạng
được giải quyết chế độ miễn, giảm tiền sử dụng đất, đề
nghị Ủy ban nhân dân tỉnh sớm ban hành Quy định về
việc miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công
với cách mạng trên địa bàn tỉnh Bình Dương thay thế
cho Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 23/3/2015.

8

Cử tri xã Thanh An và An Lập: kiến nghị ngành
chức năng xem xét tăng mức phụ cấp cho người hoạt
động ấp, khu phố; hỗ trợ tiền phụ cấp cho Chi hội phó của
các chi hội đoàn thể ấp, khu phố vì hiện nay số lượng
người tham gia hoạt động tại các ấp, khu phố giảm, công
việc nhiều, đề nghị quan tâm để tạo động lực.

VII

An Điền

Bến Cát

Thanh An,
Dầu Tiếng
An Lập

LĨNH VỰC KHÁC

1

Cử tri Phan Duy Trung, khu phố 7, phường
Chánh Nghĩa: phản ánh hiện nay giá xăng dầu tăng
thường xuyên; đề nghị ngành chức năng tỉnh kiểm soát
việc tăng giá; đồng thời rà soát, kiểm tra, xử lý các cơ sở
kinh doanh xăng dầu có hành vi găm hàng trái quy định
trước thời điểm xăng tăng giá.

Chánh
Nghĩa

Thủ Dầu
Một

2

Cử tri Lâm Văn Cường, khu phố 6, phường Định
Hòa: phản ánh tình trạng trộm, cướp tài sản của người
dân thường xuyên xảy ra trên địa bàn thành phố Dĩ An,
đồng thời trên địa bàn tỉnh xe máy lưu thông rất nhiều
nhưng ý thức của người tham gia giao thông chưa cao
thường xuyên vi phạm Luật giao thông đường bộ. Đề
nghị ngành chức năng tăng cường công tác tuần tra giữ
gìn an ninh trật tự và và xử lý các hành vi vi phạm.

Định Hòa

Thủ Dầu
Một

3

Cử tri Nguyễn Anh Kim, khu phố 1, phường Phú
Hòa: phản ánh Trụ Angten của Bưu điện Bình Dương

Phú Hòa

Thủ Dầu
Một

25

được xây dựng năm 1994, chiều cao khoảng 125m. Khi
trời có sấm sét, sét đánh xuống theo trụ thu lôi nghe ầm
ầm rất lớn. Lâu lâu trên trụ angten có rớt vài cây sắt
xuống mái nhà người dân, đâm lủng tôn và rất mất an
toàn cho các hộ dân sống xung quanh. Đề nghị các
ngành chức năng xem sét, có cách xử lý nhằm đảm bảo
cho người dân ở xung quanh trụ anten để cho người dân
được an toàn trong cuộc sống.

4

Cử tri Nguyễn Văn Động, khu phố 2, phường
Phú Thọ: phản ánh hiện nay còn rất nhiều trụ sở cơ
quan cũ của các ban, ngành không sử dụng, có trụ sở
trên 15 năm đến nay để trống (Công ty hạt điều Thành
lễ, …). Đề nghị ngành chức năng có hướng sử dụng hợp
lý, để không gây lãng phí.

5

Cử tri phường Bình Chuẩn và xã An Sơn: phản
ánh CDC Bình Dương vừa qua đã bị Bộ Công an điều
tra và bắt tạm giam các vị lãnh đạo có liên quan đến Việt
Á, điều tra về công tác mua sắm vật tư phòng chống dịch
Covid-19, kít test xét nghiệm liên quan đến công ty Việt
Bình
Á của bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương và số tiền Chuẩn, An
liên quan đến 20 tỷ đồng. Trước tình hình trên, đề nghị
Sơn
ngành chức năng tăng cường công tác phòng, chống
tham nhũng, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra,
giám sát cán bộ, đảng viên để phát hiện kịp thời và xử lý
các trường hợp có dấu hiệu vi phạm.

Thuận An

6

Cử tri phường Bình Chuẩn: phản ánh hiện nay
tình trạng cho vay nặng lãi, tín dụng đen, vay qua App
xảy ra rất nhiều trên địa bàn, nhất là đối với công dân
nhà trọ; tình trạng đòi nợ, khủng bố qua điện thoại... gây
mất an ninh trên địa bàn. Đề nghị ngành Công An có
biện pháp ngăn chặn.

Bình
Chuẩn

Thuận An

7

Cử tri phường Bình Hòa: phản ánh việc cấp
CCCD khi phát hiện sai thông tin thì ngành Công An
nên xem xét điều chỉnh lại cho dân tránh gây phiền hà
cho dân phải đi lại nhiều lần. Đề nghị Bưu điện hoàn trả
lại phí dịch vụ giao CCCD cho người dân mà bưu điện
thu của người dân lúc đầu, nếu để người dân ra Bưu điện
nhận CCCD. Đề nghị Bưu điện không nên thuê người
ngoài của Bưu diện (xe ôm, xe Grap…) để phát thẻ
CCCD cho người dân vì có thể kẻ gian lợi dụng chụp
thông tin cá nhân trên thẻ CCCD để làm những việc vi
phạm pháp luật. Nếu được thì nên chuyển CCCD về

Bình Hòa

Thuận An

Phú Thọ

Thủ Dầu
Một

26

Công an phường để người dân tự lên nhận tại Công an
phường.

8

Cử tri Nguyễn Thị Ngọc Anh, tổ 1, khu phố 5,
phường Uyên Hưng: đề nghị xem xét thực hiện bồi
thường đường đất xen kẹp đường dây 500KW (Sông
Uyên Hưng
Mây – Tân Định); đồng thời xem xét cho người dân
được gặp gỡ đối thoại và trao đổi với Tổng công ty Điện
lực Miền Nam.

9

Cử tri khu phố Phú Nghị, phường Hòa Lợi: kiến
nghị ngành Điện lực xem xét, khảo sát và thi công lưới
điện trung thế tại khu vực từ giáp khu nhà ở Becamex
Hòa Lợi đến ngã ba nhà ông 6 Mèo (khu phố Phú Nghị)
phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Hòa Lợi

Bến Cát

10

Cử tri Lữ Văn Mượng, Khu phố 1, phường Tân
Định: phản ánh Trường đua khu du lịch Đại Nam
thường xuyên tập luyện gây tiếng ồn (tiếng pô xe) ảnh
hưởng đến việc nghỉ ngơi của người dân sinh sống xung
quanh và việc học tập của các học sinh trường THPT
Bình Phú. Kiến nghị ngành chức năng giải quyết tình
trạng trên.

Tân Định

Bến Cát

Vĩnh Hòa

Phú Giáo

Tân Uyên

Cử tri Vũ Đình Cẩn, ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Hòa:

11

(1) Phản ánh việc tiếp cận vốn ưu đãi đầu tư của tỉnh
hiện nay còn quá phức tạp, kiến nghị đổi mới cách xét
duyệt cho vay.
(2) Phản ánh hiện nay hạn mức cho vay và thời hạn
cho vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội là quá ít. Đề
nghị ngành chức năng nghiên cứu tăng thêm hạn mức
cho vay và thời hạn cho vay.

Ghi chú: (*) là nội dung cử tri đã kiến nghị nhiều lần cử tri tiếp tục kiến nghị.

