
TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI  

SAU KỲ HỌP 10 - HĐND TỈNH KHÓA IX 

ĐƠN VỊ: HUYỆN DẦU TIẾNG 

1. Cử tri xã Thanh Tuyền: Kiến nghị sửa chữa nắp hố ga hành lang đường 

ĐT744 đoạn qua xã Thanh Tuyền hiện nay hư hỏng. 

Sở Giao thông vận tải trả lời: 

Sở Giao thông vận tải xin ghi nhận, sẽ rà soát khắc phục trong tháng 10/2019. 

2. Cử tri ấp Cần Giăng, xã Thanh An kiến nghị: Chi cục Thủy lợi Bình Dương 

sớm có kế hoạch nâng cấp tuyến đường dọc kênh thuỷ lợi Hồ Cần Nôm khu vực Bến 

Bà Thiện, ấp Cần Giăng dài khoảng 2km vì hiện nay tuyến đường này mưa xuống 

người dân đi lại gặp khó khăn1. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời:  

Qua làm việc với UBND xã Thanh An về kiến nghị của cử tri ấp Cần Giăng thì 

đoạn đường dọc theo tuyến kênh Nam thuộc hệ thống thủy lợi Cần Nôm (đoạn từ 

K1+250 đến K3+250). Năm 2013, khi tuyến kênh Nam được bê tông hóa, Ủy ban nhân 

dân xã Thanh An đã làm đường giao thông nông thôn nằm phía bên trái tuyến kênh 

Nam, cách mép bê tông bờ kênh từ (2,5 ÷ 3)m, kết cấu là đường đất cứng, chiều rộng 

mặt đường khoảng 5m.  

Như vậy, tuyến đường giao thông nông thôn dọc tuyến kênh Nam khu vực Bến 

Bà Thiện, ấp Cần Giăng do địa phương đầu tư xây dựng. Vì vậy, việc nâng cấp tuyến 

đường này theo kiến nghị của cử tri ấp Cần Giăng thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Ủy ban nhân dân xã Thanh An. 

3. Cử tri xã An Lập kiến nghị: Vừa qua Sở Giao thông vận tải tỉnh đã dặm vá 

đường ĐT.749d đoạn qua xã An Lập tuy nhiên độ chênh cao lớn giữa chỗ dặm vá 

so với mặt đường cũ gây mất an toàn khi tham gia giao thông, đề nghị khắc phục và 

cần lưu ý khi dặm vá sau này; đồng thời tiếp tục dặm vá một số đoạn trên đường 

ĐT.749d (qua Trường Tiểu học An Lập) và nâng cấp cống thoát nước đường ĐT.748 

đoạn qua ấp Kiến An hiện nay bị ngập không thoát được nước. 

Sở Giao thông vận tải trả lời: 

- Về duy tu dặm vá ĐT.749d: Sở Giao thông vận tải đang tiến hành duy tu, dặm 

vá các hư hỏng phát sinh trên ĐT.749d, trong đó có đoạn qua Trường tiểu học An 

Lập, dự kiến hoàn thành trong tháng 11/2019. 

 
1 Thuộc thẩm quyền xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng. 
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- Về nâng cấp cống thoát nước trên ĐT.748 đoạn qua ấp Kiến An: Do nguồn 

vốn duy tu có hạn, năm 2018, Sở Giao thông vận tải đã cho xây dựng mương dọc 

bằng đá hộc 60cm x H chỉ giải quyết thoát nước mặt đường, không giải quyết thoát 

nước lưu vực.  

Qua kiến nghị của Quý cử tri, Sở Giao thông vận tải xin ghi nhận, sẽ rà soát, 

khắc phục trong quý IV năm 2019.  

4. Cử tri các xã: Long Hòa, Long Tân, Định Hiệp, An Lập kiến nghị: Ngày 

17/01/2018 UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 108/QĐ-UBND về 

việc phê duyệt phương án duy tu, bảo dưỡng thường xuyên công trình thuỷ lợi sông 

Thị Tính cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Dương thực hiện nạo vét sông Thị Tính (từ 

cầu Ông Cộ đến đập Thị Tính), qua đó công ty được phép tận thu và sử dụng đất, 

cát từ quá trình duy tu, bảo dưỡng thường xuyên. Cử tri đề nghị UBND tỉnh xem xét 

lại đối với việc tận thu cát sẽ gây sạt lở đất ven sông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến 

đời sống của nhân dân. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời:  

Phương án duy tu, bảo dưỡng thường xuyên Công trình thủy lợi sông Thị Tính 

được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 108/QĐ-UBND, ngày 

17/01/2017, giao cho Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dương làm chủ đầu 

tư, thực hiện bằng nguồn vốn của Công ty và được phép tận thu và sử dụng đất, cát 

từ quá trình duy tu, bảo dưỡng thường xuyên để bù đắp chi phí đầu tư.  

Với mục tiêu, nhiệm vụ: Để chống và giảm ngập cho 1.760 ha tự nhiên ven 

sông Thị Tính và các nhánh suối đảm bảo khả năng thoát nước cho sản xuất nông 

nghiệp và đô thị trong khu vực; hạn chế ngập úng trong mùa mưa, phát huy hiệu quả 

của dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 

Thời gian thực hiện dự án 10 năm, trong đó: từ năm thứ 01 đến năm thứ 04 thực 

hiện nạo vét, khai thông dòng chảy theo bản vẽ thiết kế và phương án duy tu, bảo 

dưỡng thường xuyên đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; từ năm thứ 5 đến năm 

thứ 10 thực hiện duy tu, bảo dưỡng thường xuyên công trình. Thời gian bắt đầu triển 

khai thực hiện thi công nạo vét tính từ ngày hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng; 

hoàn thành thủ tục quản lý tài nguyên khoáng sản, quản lý an toàn giao thông thủy. 

Việc thực hiện Phương án duy tu, bảo dưỡng thường xuyên Công trình thủy lợi 

sông Thị Tính nhằm đảm bảo thoát nước, chống ngập úng trong khu vực là cần thiết. 

Đề nghị Ủy ban nhân dân các xã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến mục 

tiêu, nhiệm vụ của Phương án duy tu, bảo dưỡng thường xuyên Công trình thủy lợi 

sông Thị Tính để người dân hiểu và chấp hành Quyết định./. 


