
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH DƯƠNG 

Số:         /BC-HĐND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bình Dương, ngày      tháng 12 năm 2022 

BÁO CÁO 

Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ sáu 

(giữa năm 2022) - HĐND tỉnh khóa X 

Căn cứ Điều 74 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 

năm 2015 và thực hiện Chương trình giám sát của Thường trực HĐND tỉnh năm 

2022, Thường trực HĐND tỉnh đã phân công Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì, phối 

hợp các Ban của HĐND tỉnh tổ chức khảo sát thực tế, làm việc với một số địa 

phương1 và thẩm tra Báo cáo số 315/BC-UBND ngày 21/10/2022 của Ủy ban nhân 

dân (UBND) tỉnh về báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp 

giữa năm 2022.  

Qua xem xét nội dung Báo cáo của UBND tỉnh, Báo cáo thẩm tra số 97/BC-

HĐND ngày 29/11/2022 của Ban Kinh tế - Ngân sách và kết quả phiên họp giám sát 

của Thường trực HĐND tỉnh ngày 01/12/2022, Thường trực HĐND tỉnh báo cáo 

Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả như sau: 

A. KẾT QUẢ GIÁM SÁT 

 Thường trực HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo số 315/BC-

UBND ngày 21/10/2022 của UBND tỉnh về báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của 

cử tri gửi đến kỳ họp giữa năm 2022 - HĐND tỉnh khóa X và nội dung thẩm tra của 

các Ban HĐND tỉnh tại Báo cáo số 97/BC-HĐND ngày 29/11/2022; đồng thời nhận 

định, đánh giá một số nội dung sau: 

I. VỀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

Việc giải quyết các kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thường lệ giữa năm 

2022 - HĐND tỉnh khóa X tiếp tục được UBND tỉnh và các ngành quan tâm thực 

hiện; nội dung kiến nghị đã được tiếp thu, xem xét giải quyết và trả lời đạt 100%, 

trong đó nội dung được tiếp thu, giải quyết xong là 127/210 kiến nghị, đạt 60,47%. 

Tỷ lệ này thấp hơn tỷ lệ giải quyết gửi đến sau kỳ họp thứ hai (kỳ họp giữa năm 

2021), trước và sau kỳ họp thứ ba (kỳ họp cuối năm 2021)2. Cụ thể:  

- Phân tích theo địa bàn: Thủ Dầu Một: 56 kiến nghị; Thuận An: 37 kiến nghị; 

Bến Cát: 31 kiến nghị; Tân Uyên: 20 kiến nghị; Dĩ An: 17 kiến nghị; Dầu Tiếng: 17  

kiến nghị; Phú Giáo: 14 kiến nghị; Bàu Bàng: 10 kiến nghị; Bắc Tân Uyên: 08 kiến 

nghị. 

- Phân tích theo lĩnh vực: giao thông: 94 kiến nghị; tài nguyên - môi trường: 

32 kiến nghị; quy hoạch, xây dựng, đô thị: 22 kiến nghị; y tế, văn hóa, giáo dục: 20 

                                                 
1 Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp các Ban của HĐND tổ chức khảo sát thực tế 

và làm việc với UBND thị xã Bến Cát, huyện Dầu Tiếng và thành phố Thủ Dầu Một. 
2 Tỷ lệ giải quyết các kiến nghị của cử tri gởi đến sau kỳ họp thứ hai, trước và sau kỳ họp thứ 3 - HĐND 

tỉnh khóa X là 90,96%. 
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kiến nghị; lĩnh vực khác: 20 kiến nghị; chế độ chính sách: 11 kiến nghị; nông nghiệp, 

thủy lợi, nước sạch: 11 kiến nghị. 

Qua giám sát, hầu hết các kiến nghị đã được trả lời rõ ràng, có tiến độ thực 

hiện, cơ bản đáp ứng yêu cầu của cử tri trên địa bàn. Các ngành và địa phương đã 

quan tâm theo dõi, nắm bắt cụ thể vấn đề cử tri phản ánh, đã đề ra giải pháp giải 

quyết ngày càng hiệu quả hơn. Các nội dung trả lời mà cử tri chưa đồng tình, tiếp 

tục kiến nghị, đã được UBND tỉnh tiếp thu, chỉ đạo các sở, ngành chuyên môn tiếp 

tục xem xét trả lời.  

Một số ý kiến kiến nghị của cử tri đã được các Sở, Ngành, đơn vị sớm giải 

quyết và đạt kết quả, cụ thể như: ý kiến phản ánh khu tái định cư Bệnh viện 1.500 

giường chưa đấu nối hệ thống nước thải, ảnh hưởng môi trường sống của người dân. 

Nội dung này đã được Thường trực HĐND tỉnh thực hiện giám sát và có ý kiến kiến 

nghị cụ thể tại Báo cáo số 48/BC-HĐND ngày 05/7/2022 của Thường trực HĐND 

tỉnh. Qua kết quả giám sát lần này cho thấy các nội dung kiến nghị đã được các ngành 

tập trung triển khai thực hiện. Để đáp ứng lòng kỳ vọng của người dân, Thường trực 

HĐND tỉnh tiếp tục đề nghị UBND thành phố Thủ Dầu Một, Ban quản lý Chuyên 

ngành nước thải tỉnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành các nội dung kiến nghị 

trước Tết âm lịch năm 2023, để người dân sớm có môi trường sinh sống tốt hơn. 

Những kết quả đạt được trong việc giải quyết kiến nghị của cử tri đã thể hiện 

trách nhiệm của chính quyền địa phương đối với nguyện vọng chính đáng của cử tri, 

góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý của bộ máy Nhà nước, củng cố lòng 

tin, sự tín nhiệm của nhân dân đối với chính quyền các cấp ở địa phương. Thường 

trực HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao công tác chỉ đạo điều hành của UBND 

tỉnh; tinh thần trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương, nhờ đó đã đạt được những 

kết quả khả quan trong việc giải quyết kiến nghị của cử tri gởi đến kỳ họp giữa năm 

2022 và các kiến nghị còn tồn đọng của các kỳ họp trước kỳ họp giữa năm 2022. 

 II. VỀ TỒN TẠI, HẠN CHẾ  

1. Trong công tác tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri 

Công tác tổng hợp, phân loại các ý kiến, kiến nghị của cử tri còn hạn chế, một số 

nội dung ghi nhận chưa phân loại đúng thẩm quyền trả lời; một số ý kiến phản ánh của 

cử tri chưa được ghi nhận đầy đủ, chính xác, gây khó khăn cho việc tiếp thu, giải quyết 

và trả lời cho cử tri. 

2. Trong công tác giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri 

Qua xem xét báo cáo của UBND tỉnh và kết quả khảo sát thực tế, Thường trực 

HĐND tỉnh nhận thấy vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong việc giải quyết và trả lời 

kiến nghị của cử tri. Cụ thể như sau:   

- Một số kiến nghị đã được các cơ quan chuyên môn giải quyết và trả lời nhưng 

chưa đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của cử tri, nên cử tri không đồng tình, tiếp 

tục kiến nghị.  
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- Một số kiến nghị đã được các cơ quan chuyên môn giải quyết và trả lời đã 

thực hiện xong, nhưng qua xem xét, Thường trực HĐND tỉnh nhận thấy có 14 kiến 

nghị còn đang thực hiện (có phụ lục kèm theo).  

- Một số kiến nghị đã được các cơ quan chuyên môn giải quyết nhưng giữa các 

cơ quan chuyên môn và giữa các Sở, Ngành với địa phương chưa có sự phối hợp chặt 

chẽ trong trả lời kiến nghị của cử tri, dẫn đến nội dung trả lời chưa cung cấp được đầy 

đủ các thông tin cho người dân.  

- Một số nội dung cử tri kiến nghị đã được các cơ quan chuyên môn giải quyết 

nhưng các cơ quan chuyên môn trả lời chưa sát, chưa đi vào trọng tâm.  

3. Một số vấn đề còn tồn tại được ghi nhận qua kết quả khảo sát thực tế của 

các Ban HĐND tỉnh 

- Cử tri phường Hòa Phú (thành phố Thủ Dầu Một), phường Hòa Lợi (thị 

xã Bến Cát): kiến nghị nhiều lần (từ nhiệm kỳ 2011-2016 đến nay) về quy hoạch 

đất Khu công nghiệp Đồng An 2 (mở rộng) do Công ty cổ phần Thương mại sản 

xuất Hưng Thịnh làm chủ đầu tư, dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương mở 

rộng ranh giới quy hoạch 52 ha, kéo dài đã lâu. Người dân không thực hiện được các 

thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa, xây dựng nhà ở.  

Qua khảo sát thực tế, hiện trạng nhà của người dân ở khu vực này đã bị xuống 

cấp, do vướng quy hoạch chỉ được phép cải tạo, sửa chữa, không được phép xây 

dựng mới, tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất; bên cạnh đó, tuyến đường giao 

thông trong khu vực này đang xuống cấp trầm trọng, đường đất đỏ, sình lầy, người 

dân đi lại rất khó khăn. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Ban quản lý các Khu công 

nghiệp chủ trì phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND thành 

phố Thủ Dầu Một và các cơ quan, tổ chức có liên quan rà soát lại tiến độ thực hiện 

Khu công nghiệp Đồng An 2 (mở rộng), sớm giải quyết các yêu cầu chính đáng nêu 

trên của cử tri. Trước mắt, cần sớm có giải pháp cải tạo, sửa chữa tạm thời tuyến 

đường giao thông để đảm bảo việc đi lại của người dân. 

- Cử tri phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một (từ nhiệm kỳ 2011 - 2016 

đến nay): tiếp tục phản ánh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu tái 

định cư VSIP II mở rộng. Đất tái định cư đã được cấp nhiều năm trước nhưng đến 

nay các hộ dân vẫn chưa nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nội dung 

này đã được Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời nhưng người dân vẫn chưa đồng 

tình.  

Qua khảo sát cho thấy, khu tái định cư VSIP II (mở rộng) với diện tích 14,4 

ha, có 25 hộ dân sinh sống, theo nguyện vọng tái định cư tại chỗ. Dự án do Công ty 

Liên doanh TNHH KCN Việt Nam - Singapore làm chủ đầu tư, hạ tầng đã hoàn 

thiện và hiện đang lập thủ tục quyết định chủ trương đầu tư, nhưng do vướng mắc 

về quy hoạch đất khu công nghiệp nên chưa thực hiện các thủ tục đất đai theo quy 

định để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ 

đạo sớm tháo gỡ vướng mắc, để chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, lập 
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các thủ tục đất đai theo quy định để sớm bàn giao cho UBND cấp huyện thực hiện 

giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tái định cư cho người dân. 

- Cử tri phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một: phản ánh Công ty Shijar 

hoạt động thải khói, bụi gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến người dân xung 

quanh.  

Qua khảo sát tại công ty, có phát sinh mùi hôi từ than đá đốt lò và lưu lượng 

lớn hơi nước bốc lên. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên-Môi trường sớm 

kiểm tra và xử lý vi phạm (nếu có) theo đúng quy định pháp luật; đồng thời trả lời 

rõ cho cử tri về những nội dung mà cử tri phản ánh. 

- Cử tri phường Định Hòa (thành phố Thủ Dầu Một), phường Hòa Lợi (thị 

xã Bến Cát): phản ánh tình trạng ngập, nước tràn vào nhà dân trên đường Nguyễn 

Văn Thành (phường Định Hòa), đoạn tuyến ĐT741; kiến nghị lắp đặt hệ thống chiếu 

sáng, hệ thống cống thoát nước trên đường ĐT 741 (phường Hòa Lợi), do mùa mưa 

bị ngập úng cục bộ. Nội dung kiến nghị này cử tri đã phản ánh nhiều lần trước đây.  

Qua khảo sát, tuyến đường ĐT741 qua địa bàn phường Định Hòa, thành phố 

Thủ Dầu Một và Hòa Lợi, thị xã Bến Cát do Công ty TNHH MTV đầu tư hạ tầng 

VRG là chủ đầu tư, trước đây chưa có đầu tư hệ thống thoát nước, chiếu sáng. Hiện 

nay, công ty đã lắp đặt dãy phân cách, đèn tín hiệu giao thông, đèn chiếu sáng tại 

một số khu vực cử tri có kiến nghị. Ngoài ra, công ty đã trình Sở Kế hoạch Đầu tư 

thẩm định dự án nâng cấp, mở rộng ĐT741 tỉnh Bình Dương để giải quyết tình trạng 

mà cử tri phản ánh. Do vậy, Thường trực HĐND tỉnh kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo 

Sở Kế hoạch Đầu tư, các sở ngành có liên quan nghiên cứu có ý kiến để sớm giải 

quyết triệt để tình trạng nêu trên, đáp ứng được nguyện vọng của cử tri, góp phần 

đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn.  

- Cử tri xã An Tây (TKH2, TKH6, SKH6): tiếp tục phản ánh tuyến đường 

ĐT744 (đoạn ngã ba Rạch Bắp đến đường An Tây 006) khi trời mưa nước tràn vào 

nhà dân gây sạt lở đất do chưa đầu tư cống thoát nước; nhất là đoạn 136m mương 

đá hộc thuộc hạng mục xây dựng thượng, hạ lưu cống ngang tại ngã ba Rạch Bắp do 

vướng mặt bằng nên không thi công được, nước không thoát, ứ đọng, bốc mùi hôi 

thối, tình trạng này kéo dài đã lâu, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.  

Qua khảo sát, trên tuyến đường này hệ thống thoát nước trước nhà của các hộ 

dân không có lối thoát, dẫn đến nước cống bị ứ đọng, gây mùi hôi. Hạng mục bổ 

sung hệ thống thoát nước ĐT744 khu vực ngã 3 Rạch Bắp do Ban quản lý dự án 

công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư, hiện đã thi công hoàn thành; riêng đoạn 

136m mương đá hộc thuộc hạng mục xây dựng thượng, hạ lưu cống ngang do vướng 

05 hộ dân chưa đồng ý giải phóng mặt bằng, hiện UBND tỉnh có Văn bản số 

3940/UBND-KT ngày 01/8/2022 không tiếp tục thi công mà sẽ thực hiện trong dự 

án xây dựng hệ thống thoát nước trên đường ĐT744 đoạn qua xã An Tây, Phú An.  

Để sớm giải quyết tình trạng ngập nước trên đường ĐT744 cũng như giải 

quyết triệt để khu vực thoát nước nêu trên, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết 

dứt điểm các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng 
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đối với đất thuộc hành lang bảo vệ đường bộ đường ĐT744, làm cơ sở để triển khai 

thực hiện dự án đầu tư hệ thống thoát nước dọc đường ĐT744. Trước mắt, cần có 

giải pháp tạm thời để khắc phục tình trạng nước bị ứ đọng, có mùi hôi thối trước nhà 

các hộ dân.   

- Cử tri phường Tân Định, thị xã Bến Cát: kiến nghị ngành chức năng xem 

xét, có phương hướng xử lý hiệu quả việc ngập cục bộ khi trời mưa 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).  

Qua khảo sát, khi trời mưa, tại một số điểm vẫn còn tình trạng ngập nước, 

người dân đi lại khó khăn. Do vậy, kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở Giao 

thông vận tải, công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng kỹ thuật, các cơ quan, đơn vị liên 

quan có giải pháp sớm khắc phục triệt để tình trạng ngập nước trên khu vực này. 

- Cử tri xã An Điền, thị xã Bến Cát: phản ánh hiện nay có lưu lượng lớn xe lưu 

thông trên tuyến đường ĐT748 (đoạn qua công ty cổ phần An Điền), đường hẹp, xuất 

hiện nhiều ổ gà gây nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.  

Qua khảo sát, các ổ gà đã được duy tu, sửa chữa, tuy nhiên, hiện trạng thực tế 

đường hẹp, lưu lượng xe đông gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Hiện 

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 3892/QĐ-UBND ngày 21/12/2020 về phê duyệt 

dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng đường ĐT748 (đoạn từ giáp giao 

lộ ngã tư Phú Thứ đến vành đai Bắc thị trấn Mỹ Phước). Đề nghị UBND tỉnh xem 

xét, cân đối bố trí nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, chỉ đạo 

UBND thị xã Bến Cát triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng 

toàn tuyến ĐT748, đảm bảo bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư và đơn vị thi công 

triển khai thực hiện dự án.  

- Cử tri xã Định Hiệp, huyện Dầu Tiếng: phản ánh hiện nay tuyến đường 

ĐT750 đoạn từ cổng Công ty gỗ Hồng Trâm Phát đến ngã ba Dáng Hương bị sụp 

lún, có nhiều hố to và sâu rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông, nhất là khu 

vực trước cổng trường THCS Định Hiệp và tại ngã ba Dáng Hương.  

Qua khảo sát, tuyến đường này đã bị xuống cấp nghiêm trọng, tại khu vực 

Cầu Đen Cầu Đỏ có hố to do bị sạt lở, trời mưa nước chảy siết, rất nguy hiểm cho 

người tham gia giao thông. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải sớm 

thực hiện duy tu, sửa chữa tuyến đường này, trước mắt ưu tiên thực hiện sửa chữa ở 

khu vực điểm đen Cầu Đen Cầu Đỏ, hoàn thành trước ngày 01/01/2023. Đồng thời, 

trong thời gian tới, xây dựng phương án cụ thể để giải quyết triệt để tình trạng điểm đen 

an toàn giao thông của tuyến đường này, để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân. 

- Cử tri xã Minh Thạnh, Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng: phản ánh trên tuyến 

đường ĐT749b (đoạn từ đầu đường đôi cầu Giáp Minh đến khu vực ngã tư giao nhau 

với đường ĐH704) và tuyến đường ĐH704 có nhiều xe tải trọng lớn thường xuyên 

lưu thông, mặt đường hẹp, dẫn đến đường bị lún, mặt nhựa bị lồi lõm gây nguy hiểm 

cho người tham gia giao thông.  

Qua khảo sát thực tế, Thường trực HĐND tỉnh nhận thấy, việc đầu tư nâng 

cấp, mở rộng tuyến đường này là cần thiết, vừa đảm bảo an toàn giao thông, vừa tạo 
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sự kết nối từ Bình Dương, Bình Phước. Tuy nhiên, hiện nay, ngân sách đầu tư công 

trung hạn tập trung các tuyến đường kết nối vùng, giải quyết ùn tắc giao thông nên 

việc đầu tư nâng cấp, mở rộng cho tuyến đường ĐT749b chưa được bố trí vốn trong 

giai đoạn 2021 - 2025. Do vậy, kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải, 

các ngành có liên quan khảo sát đánh giá thực tế và ưu tiên bố trí vốn đầu tư cho 

tuyến đường ĐT749b khi cân đối được nguồn vốn. 

Trước mắt, đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở Giao thông vận tải thực 

hiện duy tu, sửa chữa tuyến đường ĐT749b, gia cố lề đường đảm bảo giao thông an 

toàn và thông suốt; đề nghị UBND huyện Dầu Tiếng đẩy nhanh tiến độ sửa chữa đối 

với tuyến đường ĐH704 hiện đang hư hỏng nặng, nhằm đảm bảo an toàn giao thông 

cho người dân. Đồng thời, để hạn chế xe vi phạm tải trọng lưu thông gây hư hỏng, 

xuống cấp các tuyến đường, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành có liên quan 

nghiên cứu có giải pháp kiểm soát tải trọng các xe lưu thông trên tuyến đường, nhất 

là xe chở cát, xem xét bố trí trạm cân ở vị trí phù hợp, tăng cường tuần tra xử lý vi 

phạm theo đúng quy định pháp luật. 

- Cử tri xã An Lập, huyện Dầu Tiếng: kiến nghị 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.  

Qua khảo sát, trên tuyến đường này, tại khu vực ngã tư có 02 ngôi trường 

đang hoạt động và 01 trường mầm non đang xây dựng, giờ tan tầm học sinh rất đông; 

hầu hết học sinh tự đi bộ hoặc đi xe đạp đến trường, trong khi đó lưu lượng xe có tải 

trọng lớn qua lại rất nhiều. Do vậy, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận 

tải sớm thực hiện lắp đặt đèn tín hiệu giao thông khu vực này, nhằm đảm bảo an toàn 

cho các cháu học sinh. 

- Cử tri tại khu dân cư xã An Lập, huyện Dầu Tiếng: phản ánh khi trời mưa 

bị ngập, nước tràn vào nhà dân ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, tình 

trạng này đã lâu nhưng chưa được giải quyết.  

Qua khảo sát, đoạn đường trong khu dân cư xã An Lập chưa có hệ thống thoát 

nước dọc, bên cạnh đó, từ khi xây dựng hàng rào của rừng Kiến An làm nước mưa 

không có chỗ thoát, gây ngập, tràn vào nhà dân. Đề nghị Sở Giao thông vận tải phối 

hợp UBND huyện Dầu tiếng sớm có phương án xử lý, khắc phục tình trạng trên.  

- Cử tri huyện Dầu Tiếng: phản ánh tình trạng khai thác cát trên sông Sài 

Gòn của công ty khai thác cát Minh Hưng (tỉnh Tây Ninh) hiện làm sạt lở đất của 

người dân dọc bờ sông Sài Gòn.  

Qua ý kiến của địa phương cho thấy tình trạng sạt lở đất của người dân dọc 

bờ sông Sài Gòn thuộc địa phận huyện Dầu Tiếng do công ty khai thác cát được tỉnh 

Tây Ninh cấp phép, tình trạng khai thác cát này khó quản lý. Hiện Sở Tài nguyên và 

Môi trường đã có kiến nghị UBND tỉnh đề nghị UBND tỉnh Tây Ninh thu hồi giấy 

phép khai thác cát, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả giải quyết. Do vậy, đề nghị 

UBND tỉnh sớm thống nhất ban hành quy chế phối hợp trong quản lý, kiểm tra hoạt 

động khoáng sản tại khu vực giáp ranh, chỉ đạo tăng cường quản lý trong hoạt động 
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khai thác khoáng sản trên địa bàn, tránh tình trạng gây sạt lở đất, ảnh hưởng đến tài 

sản của người dân. 

4. Những vấn đề tồn tại khác, cần tiếp tục được quan tâm giải quyết 

- Cử tri một số địa phương trên địa bàn tỉnh3 kiến nghị: “tình trạng thiếu thuốc 

điều trị, vật tư sinh phẩm y tế”. Các nội dung này đã được cử tri kiến nghị nhiều lần; 

tuy nhiên, tình trạng nêu trên vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, ngành y tế trả lời 

còn chung chung, chưa xác định trách nhiệm, thời gian và hướng giải quyết cụ thể 

nên chưa thuyết phục và tạo sự hài lòng an tâm cho cử tri. Đề nghị UBND tỉnh chỉ 

đạo ngành y tế sớm có giải pháp và khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các gói 

thầu mua thuốc. 

- Một số cử tri phản ánh: “Hiện các dây mạng cáp quang trên các tuyến đường 

trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một nhiều dây chằng chịt dễ gây chập cháy, mất mỹ 

quan đô thị và nguy hiểm cho người lưu thông. Đề nghị cơ quan chức năng xem xét xử 

lý xử lý tình trạng trên để đảm bảo mỹ quan đô thị và an toàn cho người dân”. Nội 

dung này cử tri đã kiến nghị nhiều lần. Qua khảo sát nhận thấy, trong thời gian qua, Sở 

Thông tin và Truyền thông đang thực hiện bó gọn, ngầm hóa cáp quang theo kế hoạch, 

lộ trình cụ thể. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành Thông tin và Truyền thông đẩy 

nhanh tiến độ để sớm khắc phục nội dung kiến nghị trên. 

- Đối với kiến nghị sớm khắc phục tình trạng chậm tuyển dụng biên chế cho 

ngành giáo dục và y tế: Nội dung trả lời vẫn chưa làm rõ được nguyên nhân chậm tổ 

chức tuyển dụng biên chế cho ngành giáo dục và y tế. Theo kế hoạch sẽ tổ chức xét 

tuyển vào đầu quý III năm 2022, tuy nhiên, đến nay chưa thực hiện. Đề nghị Ủy ban 

nhân dân tỉnh sớm chỉ đạo triển khai kế hoạch xét tuyển. Đồng thời, lưu ý phân bổ 605 

biên chế cho giáo viên ngành giáo dục – đào tạo mới được bổ sung theo Nghị quyết số 

32/NQ-HĐND ngày 20/10/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh4. 

- Cử tri phường Tương Bình Hiệp, Hiệp Thành, tp TDM: phản ánh về thời 

gian thu phí của trạm thu phí Suối Giữa, nội dung này cử tri phản ánh nhiều lần và 

đã được Sở Giao thông vận tải trả lời việc thu phí được thực hiện theo đúng quy 

định. Tuy nhiên, ngoài nội dung phản ánh về thời gian thu phí, cử tri còn kiến nghị 

cần có chính sách miễn thu phí cho người dân có ô tô ở gần trạm thu phí trong bán 

kính 5 km, kiến nghị về khoảng cách giữa 2 trạm thu phí không đảm bảo... tuy nhiên, 

nội dung trả lời của ngành giao thông vận tải chưa đầy đủ so với nội dung phản ánh 

của cử tri. Do vậy, đề nghị Sở Giao thông vận tải có trả lời đầy đủ các nội dung cử 

tri phản ánh; đồng thời xem xét có ý kiến giải quyết đối với kiến nghị miễn, giảm 

cho người dân sinh sống gần trạm thu phí. 

- Cử tri phường Chánh Nghĩa, phường Phú Hòa, phường Phú Lợi: phản ánh 

hệ thống xử lý nước thải đã thực hiện nhiều năm ở các tuyến đường chính nhưng 

                                                 
3 Huyện Phú Giáo và thành phố Thủ Dầu Một. 
4 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 20/10/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 

55/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt tổng biên chế công chức, 

số lượng người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan của Hội đồng 

nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố, đơn vị sự nghiệp công lập và Hội có tính chất đặc thù 

tỉnh Bình Dương năm 2022. 
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tuyến đường Bàu Bàng, khu phố 8 phường Phú Hòa và khu phố 6 phường Phú Lợi 

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. Tuy nhiên, nội dung trả lời cho cử tri chưa được rõ ràng, không có mốc thời 

gian cụ thể.  

- Đối với 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 ĐT746 

(đoạn từ phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên đến xã Hiếu Liêm huyện Bắc Tân 

Uyên)”. Công an tỉnh đã trả lời về kiến nghị để khắc phục tình trạng xe tải phóng 

nhanh, vượt ẩu. Tuy nhiên, đối với nội dung kiến nghị “đầu tư, nâng cấp, sửa chữa, 

mở rộng tuyến đường ĐT746” thì chưa được cơ quan có thẩm quyền trả lời. 

- Đối với các kiến nghị liên quan đến việc cấp căn cước công dân: Công an tỉnh 

đã trả lời cụ thể, có phương hướng khắc phục trong thời gian tới. Đây là nội dung 

Giám đốc Công an tỉnh cũng đã trả lời chất vấn Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 

6 - kỳ họp thường lệ giữa năm 2022. Do đó, đề nghị ngành công an tiếp tục quan tâm, 

giải quyết dứt điểm các vướng mắc về nội dung này.  

- Đối với các kiến nghị xử lý vi phạm về an toàn giao thông; vi phạm các quy 

định về đảm bảo an toàn, trật tự an toàn xã hội (tình trạng trộm, cướp tài sản, tính 

dụng đen, vay nặng lãi…): đây là các kiến nghị được cử tri phản ánh nhiều lần qua 

nhiều đợt tiếp xúc. Trong bối cảnh chuẩn bị Tết dương lịch và Tết Nguyên đán, đề 

nghị ngành Công an cần triển khai quyết liệt các giải pháp như đã trả lời với cử tri, 

góp phần đảm bảo người dân có một cái Tết an toàn, văn minh, tiết kiệm.  

- Đối với kiến nghị về: “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 

của Khu tưởng niệm chiến khu Đ trên địa bàn ấp Đá Bàn, xã Đất Cuốc, huyện Bắc 

Tân Uyên”. Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng và cần sớm được đưa vào hoạt 

động nhằm phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục cách mạng, thu hút nhân dân đến 

tham quan tìm hiểu. Do đó, đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo ngành Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch phối hợp với các ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện công 

trình này nhằm đáp ứng sự quan tâm, kỳ vọng của cử tri. 

- Ngoài ra, cử tri cũng kiến nghị một số nội dung liên quan đến chính sách của 

cán bộ công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố, Tổ nhân 

dân tự quản, Ban thanh tra nhân dân. Đề nghị Sở Nội vụ và các ngành tiếp tục tổng 

hợp các ý kiến của cử tri để rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền sửa đổi các chế độ, 

chính sách của địa phương liên quan đến cán bộ công chức, người hoạt động không 

chuyên trách, đặc biệt là Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân 

tỉnh ban hành Quy định về chính sách thu hút, chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng 

cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương. Qua đó, góp phần nâng cao năng 

lực hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, gắn với sắp xếp, tinh giảm bộ máy. 

B. KIẾN NGHỊ 

 Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc giải quyết kiến nghị cử tri, 

đáp ứng sự mong đợi của cử tri và nhân dân trong tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đề 
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nghị UBND tỉnh, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh quan tâm thực 

hiện một số nội dung sau:  

I. ĐỐI VỚI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

1. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo, phân công cụ thể các sở, ngành, địa phương 

thực hiện tốt các giải pháp được đề ra trong Báo cáo số 315/BC-UBND ngày 

21/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri 

gửi đến kỳ họp giữa năm 2022 - HĐND tỉnh khóa X. 

2. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết 114 nội dung kiến nghị còn tồn đọng, 

đến nay chưa được giải quyết xong5. Đặc biệt, cần lưu ý chỉ đạo giải quyết các nội dung 

kiến nghị cụ thể của Thường trực HĐND tỉnh được nêu tại khoản 3, 4 Mục II Phần A 

báo cáo này. Đề ra kế hoạch, biện pháp giải quyết trong thời gian tới, nhất là các nội 

dung đã được cử tri kiến nghị nhiều lần; đồng thời, báo cáo kết quả giải quyết trong các 

đợt giám sát kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tiếp theo. 

3. Chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường phối hợp, nêu cao tinh thần 

trách nhiệm trong việc giám sát và trả lời kiến nghị cử tri, đảm bảo nội dung trả lời 

kiến nghị cử tri chính xác, đầy đủ, đúng trọng tâm và đáp ứng nguyện vọng chính 

đáng của cử tri. 

4. Chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh thực hiện rà soát nội dung trả lời ý kiến kiến 

nghị cử tri của các sở, ngành, đơn vị trước khi chuyển đến Thường trực HĐND tỉnh; 

đảm bảo nội dung trả lời được chuẩn xác, đầy đủ, đúng trọng tâm nội dung cử tri kiến 

nghị; đối với các nội dung kiến nghị chưa giải quyết xong, cần cập nhật, trả lời rõ lộ 

trình giải quyết cụ thể. 

II. ĐỐI VỚI BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC 

VIỆT NAM TỈNH  

- Tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam các cấp nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri; ghi nhận các ý kiến kiến 

nghị đầy đủ, rõ ràng; tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị cử tri đúng thẩm quyền 

giải quyết, không trùng lắp; đối với những kiến nghị mang tính chất cá nhân, đề nghị 

hướng dẫn, chuyển nội dung kiến nghị cử tri thành đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến 

nghị, phản ảnh, không tổng hợp vào nội dung kiến nghị cử tri; giám sát trách nhiệm 

giải quyết của chính quyền các cấp đối với ý kiến kiến nghị của cử tri.  

- Đối với ý kiến kiến nghị cử tri đã được đại biểu hoặc cơ quan chuyên môn trả 

lời trực tiếp ngay tại buổi tiếp xúc cử tri hoặc ý kiến kiến nghị nhiều lần không có gì 

mới so với trả lời trước đây của cơ quan có thẩm quyền thì đề nghị không tổng hợp 

để cơ quan chuyên môn trả lời lại. Trong trường hợp này, sẽ gửi văn bản đã trả lời 

trước đây để thông tin cho cử tri được biết. 

                                                 
5 Gồm 14 nội dung kiến nghị tại Phụ lục của Báo cáo này và 100 nội dung kiến nghị đang giải quyết theo 

Báo cáo số 315/BC-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh (gồm: 83 nội dung kiến nghị tại phụ lục 4, 12 nội 

dung kiến nghị tại phụ lục 5 và 05 nội dung kiến nghị tại phụ lục 6). 
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Trên đây là báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi 

đến kỳ họp giữa năm 2022 - HĐND tỉnh khóa X, Thường trực HĐND tỉnh kính trình 

Hội đồng nhân dân tỉnh./. 

Nơi nhận:    
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Thường trực HĐND, UBND cấp huyện; 

- LĐVP: Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh;  

- Các phòng, App, Web; 

- Lưu: VT, Tuấn.      

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trường Nhật Phượng 



 

 

Phụ lục 

CÁC KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI CÒN ĐANG THỰC HIỆN, CHƯA GIẢI QUYẾT XONG 

(Ban hành kèm theo Báo cáo số …/BC-HĐND ngày …/12/2022 của Thường trực HĐND tỉnh) 
  

STT KIẾN NGHỊ CỬ TRI 
ĐỊA 

PHƯƠNG 

ĐƠN VỊ 

TRẢ LỜI 
GHI CHÚ 

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  

(TP Thủ Dầu 

Một) 

Sở Xây dựng 

Trước kỳ 

họp thứ 

sáu 

2  

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 Sở Giao thông vận tải có giải pháp, hướng 

giải quyết để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân. 

Định Hòa  

(TP Thủ Dầu 

Một) 

Sở Giao 

thông Vận 

tải 

Trước kỳ 

họp thứ 

sáu 

3  

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  

(TP Thủ Dầu 

Một) 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Trước kỳ 

họp thứ 

sáu 

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 
Phú Hòa  Sở Xây dựng 

Trước kỳ 

họp thứ 

sáu 
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có địa hình lòng chảo. Kiến nghị ngành chức năng có giải pháp phù hợp để 

khắc phục tình trạng trên. 
(TP Thủ Dầu 

Một) 

5  

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  

(TP Thủ Dầu 

Một) 

Sở Xây dựng 

Trước kỳ 

họp thứ 

sáu 

6  

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  

(TP Thủ Dầu 

Một) 

Sở Giao 

thông Vận 

tải 

Trước kỳ 

họp thứ 

sáu 

7  

Cử tri Phan Duy Trung, khu phố 7, phường Chánh Nghĩa: kiến nghị 

ngành chức năng thực hiện khảo sát, đầu tư hệ thống thu gom, xử lý nước 

thải tại hẻm tổ 375, khu phố 7 vì hiện nay khu vực này chưa có hệ thống 

thu gom, xử lý nước thải. 

Chánh Nghĩa 

(TP Thủ Dầu 

Một) 

Sở Xây dựng 

Sau kỳ họp 

thứ sáu 

8  

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 

(TP Thuận 

An) 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi tường 

Trước kỳ 

họp thứ 

sáu 

9  

Cử tri phường An Phú: phản ánh Khu dân cư Việt Sing do Công ty 

Becamex làm chủ đầu tư đã tiến hành bàn giao đất cho người dân xây dựng. 

Tuy nhiên về hạ tầng của khu đến nay vẫn chưa hoàn thiện một số hạng mục 

như cây xanh, hệ thống điện chiếu sáng, vỉa hè vẫn chưa được đầu tư, một số 

An Phú  

(TP Thuận 

An) 

Sở Xây dựng 

Sau kỳ họp 

thứ sáu 
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hệ thống công thoát nước chưa đảm bảo một số nơi còn ngập khi trời mưa. 

Kiến nghị ngành chức năng  quan tâm chỉ đạo giải quyết các vấn đề nêu trên. 

10  

Cử tri phường An Phú: phản ánh một số hộ dân trong khu dân cư Việt-Sing 

đến nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (khoảng 29 

hộ) và một số căn hộ thu nhập thấp cho công nhân lao động vẫn chưa nhận 

được giấy chứng nhận sở hữu nhà ở. Kiến nghị ngành chức năng sớm giải 

quyết để người dân có thể thực hiện giao dịch hành chính. 

An Phú  

(TP Thuận 

An) 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Sau kỳ họp 

thứ sáu 

11  

Cử tri phường Vĩnh Phú:  

(1) Phản ánh khi nâng cao đường đê bao kênh tiêu thoát nước Sóng thần – 

Đồng An mà không đồng thời nâng các con dốc lên xuống giao nhau với các 

tuyến đường Vĩnh Phú nên gây rất nguy hiểm cho người dân khi lưu thông 

xe máy (đã có trường hợp té ngã khi lên xuống dốc). Kiến nghị ngành chức 

năng quan tâm xem xét đắp lài các con dốc các đầu đường Vĩnh Phú giáp đê 

bao kênh tiêu đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. 

(2) Phản ánh hiện nay 02 tuyến đường dọc theo hai bên bờ kênh tiêu nước 

Sóng Thần – Đồng An và 02 cây cầu (Cầu Lớn và Cầu Móng) bị xuống cấp. 

Đề nghị ngành chức năng xem xét sửa chữa 02 cây cầu và nâng cấp 02 tuyến 

đường dọc theo kênh tiêu nước bằng bê tông xi măng hoặc lán nhựa nóng để 

đường lâu bị xuống cấp, tạo điều kiện cho người dân giao thông thuận lợi, tạo 

mỹ quan đô thị phù hợp với phường văn minh đô thị. 

Vĩnh Phú  

(TP Thuận 

An) 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

Nông thôn 

Sau kỳ họp 

thứ sáu 

12  

Cử tri Thái Thị Nhung, khu nhà ở Thương mại đường sắt (dự án 2), 

khu phố Thống Nhất 1, phường Dĩ An: phản ánh có mua đất tại dự án 

khu nhà ở Thương mại đường sắt (dự án 2) đã 3 năm nhưng đến nay chưa 

được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hệ thống thoát nước chung 

chưa được đấu nối. Kiến nghị các ngành chức năng tỉnh sớm có giải pháp 

giải quyết tình trạng nêu trên.  

Dĩ An  

(TP Dĩ An) 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Sau kỳ họp 

thứ sáu 
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13  

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  

(TX Bến Cát) 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Trước kỳ 

họp thứ 

sáu 

14  
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 ĐT 750 (đoạn từ giáp 

đường ĐT 749 đến giáp xã Cây Trường) để nhân dân đi lại thuận lợi. 

Long Hòa 

(huyện Dầu 

Tiếng) 

Sở Giao 

thông Vận tải 

Trước kỳ 

họp thứ 

sáu 
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