
TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI  

SAU KỲ HỌP 7 - HĐND TỈNH KHÓA IX 

ĐƠN VỊ: THỊ XÃ BẾN CÁT 

1. Cử tri ấp An Sơn, xã An Điền kiến nghị: Ngành chức năng có kế hoạch 

nạo vét sông Thị Tính phù hợp, tránh làm ảnh hưởng đến tài sản của người dân. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời: 

Công trình thủy lợi sông Thị Tính được UBND tỉnh phê duyệt phương án duy 

tu, bảo dưỡng thường xuyên tại Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 17/01/2017; 

đơn vị được giao làm chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ 

Dương. Mặt bằng thi công trong phạm vi diện tích đã bồi thường, giải phóng mặt 

bằng (30m tính từ mép bờ sông trở vào). 

Tuy nhiên, từ thời điểm được UBND tỉnh giao thực hiện dự án đến nay, Chủ 

đầu tư chưa triển khai các thủ tục để triển khai thi công nạo vét, khai thông dòng 

chảy sông Thị Tính. Tại Văn bản số 4089/UBND-KTN ngày 30/8/2018, UBND 

tỉnh đã có chủ trương dừng thực hiện dự án duy tu, bảo dưỡng thường xuyên công 

trình thủy lợi sông Thị Tính. Do dự án chưa triển khai thi công nạo vét nên không 

làm ảnh hưởng đến tài sản của người dân trong khu vực. 

2. Cử tri Trường Tiểu học An Sơn, An Điền kiến nghị: Ngành chức năng 

xem xét tuyển giáo viên cần phải theo đặc thù của địa phương. 

Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời: 

Kiến nghị của cử tri chưa rõ về nội dung “đặc thù của địa phương” là như thế 

nào. Tuy nhiên, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) trả lời kiến nghị nêu trên như sau: 

Việc tuyển dụng giáo viên trên cơ sở cá nhân đăng ký dự tuyển vào vị trí việc 

làm của các đơn vị được thông báo tuyển dụng. Theo kế hoạch tuyển dụng viên 

chức ngành GDĐT hàng năm của tỉnh Bình Dương, có ưu tiên xét tuyển đối với 

người đăng ký dự tuyển sinh ra và lớn lên tại tỉnh Bình Dương, sau đó xét các tiêu 

chí ưu tiên theo trường đào tạo, trình độ chuyên môn, loại tốt nghiệp, điểm trung 

bình tốt nghiệp. Do đó, nếu thí sinh thỏa các tiêu chí quy định, đồng thời có học 

lực tốt thì cơ hội được tuyển dụng làm giáo viên sẽ cao hơn. Sau khi được trúng 

tuyển, căn cứ vào nhu cầu từng vị trí việc làm của từng đơn vị, Phòng GDĐT sẽ 

tham mưu UBND cấp huyện phân công đúng với chức danh được tuyển dụng và 

phù hợp với nhu cầu vị trí việc làm còn thiếu của các cơ sở giáo dục trên địa bàn. 

3. Cử tri ấp An Thành, xã An Tây kiến nghị: Ngành chức năng lắp đặt hệ 

thống cống thoát nước dọc đường ĐT.744 để hạn chế tình trạng nước mưa tràn 

ngập mặt đường (Khu vực gần Công ty Quảng Hợp). 

Sở Giao thông vận tải trả lời: 
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Theo dự án nâng cấp, mở rộng ĐT.744 (kể cả các cầu) đoạn từ cầu Ông Cộ 

đến nhà máy chế biến mủ cao su (Km32+000), hệ thống thoát nước dọc được thiết 

kế bằng mương đất, riêng các đoạn qua khu vực đô thị, đông dân cư, hệ thống 

thoát nước dọc bằng cống bê tông. Thời gian qua, để chống ngập úng dọc 02 bên 

tuyến đường ĐT.744, Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với Ban Quản lý dự án 

Đầu tư Xây dựng tỉnh và các địa phương nơi tuyến đi qua tham mưu UBND tỉnh 

đầu tư bổ sung một số đoạn cống tại các vị trí ngập nặng khi trời mưa, cụ thể: đầu 

tư 03 vị trí cống ngang trên ĐT.744 tại Km23+733, Km25+399 và Km31+508; đầu 

hệ thống thoát nước dọc trên ĐT.744 đoạn qua xã Phú An, xã An Tây thị xã Bến 

Cát; hiện các đoạn cống  trên đang trong giai đoạn thi công, dự kiến hoàn thành 

trong năm 2018. 

Bên cạnh đó, để giải quyết thoát nước trên ĐT.744 đoạn qua địa bàn thị xã 

Bến Cát, ngày 20/4/2017, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh đã lập và trình 

Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Xây 

dựng hệ thống thoát nước trên ĐT.744 đoạn qua xã Phú An, An Tây thị xã Bến Cát 

tại Tờ trình số 52/TTr-QLDA. 

Để có căn cứ phúc đáp Quý cử tri một cách đầy đủ hơn về tình hình tiến độ 

thực hiện dự án và giải quyết các vấn đề cử tri quan tâm, Sở Giao thông vận tải đã 

có Công văn số 3897/SGTVT-QLGT ngày 27/8/2018, đề nghị Ban Quản lý dự án 

Đầu tư Xây dựng tỉnh rà soát và báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện.     

4. Cử tri ấp Lồ Ồ, xã An Tây kiến nghị: Ngành chức năng xem xét lắp đặt hệ 

thống đèn giao thông tại Trường Tiểu học An Tây A và Chợ An Tây, đồng thời kẻ 

lại vạch sơn đường ĐT.744. 

Sở Giao thông vận tải trả lời: 

Nhằm tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông trên ĐT.744, Sở Giao 

thông vận tải đã tham mưu và được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư bổ 

sung hệ thống tín hiệu giao thông, hạng mục đảm bảo an toàn giao thông, lắp đặt 

dải phân cách trên ĐT.744 (UBND tỉnh đã có các công văn: số 4265/UBND-

KTTH ngày 27/9/2017, số 5788/KTN-KTTH ngày 20/12/2017, số 1692/KTN-

KTTH ngày 24/4/2018); hiện Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh đang lập 

hồ sơ bổ sung một số hạng mục đảm bảo an toàn giao thông của Công trình nâng 

cấp, mở rộng ĐT.744 (kể cả đầu tư các cầu) đoạn từ Km12+000 đến Km32+000. 

Để có căn cứ phúc đáp Quý cử tri một cách đầy đủ hơn về tình hình tiến độ 

thực hiện dự án và giải quyết các vấn đề cử tri quan tâm, Sở Giao thông vận tải đã 

có Công văn số 3897/SGTVT-QLGT ngày 27/8/2018, đề nghị Ban Quản lý dự án 

Đầu tư Xây dựng tỉnh rà soát và báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện. 

Thời gian dự kiến thực hiện trong năm 2019.  

5. Cử tri ấp Rạch Bắp, xã An Tây kiến nghị: Ngành chức năng xem xét lắp 

đặt hệ thống đèn giao thông tại Ngã 3 Chợ Bưng Còng. 
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Sở Giao thông vận tải trả lời: 

Nhằm tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông trên ĐT.744, Sở Giao 

thông vận tải đã tham mưu và được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư bổ 

sung hệ thống tín hiệu giao thông, hạng mục đảm bảo an toàn giao thông, lắp đặt 

dãy phân cách trên ĐT.744 (UBND tỉnh đã có các công văn: số 4265/UBND-

KTTH ngày 27/9/2017, số 5788/KTN-KTTH ngày 20/12/2017, số 1692/KTN-

KTTH ngày 24/4/2018); hiện Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh đang lập 

hồ sơ bổ sung một số hạng mục đảm bảo an toàn giao thông của Công trình nâng 

cấp, mở rộng ĐT.744 (kể cả đầu tư các cầu) đoạn từ Km12+000 đến Km32+000, 

trong đó có đầu tư hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại ngã 3 chợ Bưng Còng. 

Sở Giao thông vận tải xin ghi nhận, sẽ tiếp tục đôn đốc Ban Quản lý dự án 

Đầu tư Xây dựng tỉnh hoàn thiện các thủ tục để sớm triển khai lắp đặt hệ thống đèn 

giao thông tại Ngã 3 Chợ Bưng Còng. 

6. Cử tri ấp Phú Thứ, xã Phú An phản ánh: Việc thực hiện làm công trình 

giao lộ Ngã tư Phú Thứ trên tuyến đường ĐT.744 (xã Phú An), đơn vị thi công trồng 

cây xanh trên vỉa hè, cây hoa giấy trên con lươn là không hợp lý. Vì khi trồng cây như 

vậy thì rễ cây sẽ không bám được xuống đất (đá và bê tông), khi mưa gió cây sẽ dễ 

ngã đổ vào nhà dân gây mất an toàn. Đề nghị ngành chức năng xem xét. 

Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh trả lời: 

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh tại Công văn số 

728/QLDA-ĐHDA1 ngày 10/9/2018: Cây hoa giấy trồng trong dảy phân cách là 

cây bụi tầm thấp, rẽ ăn nông trong lớp đất hữu cơ, nên ít ảnh hưởng đến an toàn 

giao thông; Đối với cây xanh trên vỉa hè được trồng cách mép ngoài cùng vĩa hè 

4m, cây được trồng là loại cây sao, dầu và  được bố trí các thanh chống để tránh 

ngã đổ. 

7. Cử tri Khu phố 4, phường Mỹ Phước phản ánh: Việc Công ty TNHH 

Giấy Chánh Dương (KCN Mỹ Phước 1) thường xuyên xả thải, khói bụi có mùi hôi 

thối ra môi trường, đồng thời gây ra tiếng ồn ảnh hưởng đến người dân xung 

quanh. Đề nghị ngành chức năng xem xét xử lý. 

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời: 

Công ty TNHH Xưởng giấy Chánh Dương hoạt động sản xuất giấy từ giấy 

phế liệu từ năm 2013 tại lô B2-CN, đường D15 khu công nghiệp Mỹ Phước 1. Đến 

năm 2015, Công ty được UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường cho Dự án đầu tư mở rộng, nâng công suất nhà máy sản xuất giấy từ 

108.000 tấn/năm lên 550.800 tấn/năm và đến tháng 8/2017, Công ty đưa giai đoạn 

mở rộng vào hoạt động vận hành thử nghiệm, hiện đạt 85% công suất toàn dự án. 

Quá trình triển khai dự án mở rộng, Công ty đã lắp đặt các công trình xử lý nước 
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thải, khí thải, Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên giám sát việc xả nước 

thải của Công ty thông qua hệ thống quan trắc nước thải theo kết quả giám sát từ 

đầu năm 2018 đến nay cho thấy các chỉ tiêu được giám sát đều đạt quy chuẩn cho 

phép trước khi thải ra môi trường. 

Theo phản ánh cử tri, ngày 12/6/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường đã kiểm 

tra tại Công ty, qua kết quả kiểm tra cho thấy nước thải, khí thải tại thời điểm kiểm 

tra đạt quy chuẩn cho phép trước khi thải ra môi trường, tuy nhiên Công ty còn một 

số nội dung chưa thực hiện đúng theo nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường được phê duyệt. Sở Tài nguyên và Môi trường đang tổng hợp hồ sơ, xử phạt 

vi phạm hành chính đối với Công ty, yêu cầu thực hiện khắc phục theo quy định. 

8. Cử tri Khu phố 4, phường Mỹ Phước kiến nghị: Ngành chức năng xem 

xét lại giá nước sinh hoạt và phí bảo vệ môi trường, vì hiện nay giá quá cao. 

a) Về giá nước sinh hoạt: 

Sở Tài chính trả lời: 

- Ngày 24/12/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 68/2014/QĐ-UBND 

quy định giá nước cho sinh hoạt đô thị và sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Mức 

giá này áp dụng kể từ ngày 01/3/2015, theo đó, giá lũy tiến đang áp dụng với tỷ lệ sử 

dụng nước sạch sinh hoạt của hộ gia đình tương ứng với từng mức sử dụng như sau : 

           Tỷ lệ sử dụng          Giá nước  

                                                                                                     (gồm VAT) 

- Mức từ 1m3 - 10 m3 đầu tiên (hộ/tháng): 51%   6.100 đ/m3 

- Từ trên 10m3 - 20 m3 (hộ/ tháng)  : 25%   8.600 đ/m3 

- Từ trên 20m3 - 30 m3 (hộ/tháng)  : 10%   10.600 đ/m3 

- Trên 30 m3 (hộ/tháng)   : 14%   13.000 đ/m3 

Như vậy, đơn giá nước sạch sinh hoạt của các hộ gia đình bình quân là: 

8.141 đ/m3.  

- Ngày 22/02/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND 

quy định giá nước cho sinh hoạt đô thị và sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh 

Bình Dương: giá nước sạch dùng cho sinh hoạt các hộ dân cư theo hình thức 01 

giá, cụ thể năm 2018 là 8.925 đ/m3.  

Theo phương án điều chỉnh giá theo hình thức 01 giá thì mức tăng bình quân 

là 784 đồng/m3, tỷ lệ tăng là 9,6% so với năm 2015. Nguyên nhân điều chỉnh tăng 

giá nước sạch sinh hoạt là do: 

+ Tiền lương tối thiểu vùng từ 3.100.000 đồng/tháng lên 3.750.000 đồng/tháng 

(tỉ lệ tăng là 21%). 
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+ Các khoản trích theo lương như: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,… tăng 23,5%. 

+ Nguyên vật liệu tăng như: điện tăng 14%, hóa chất (Clor) tăng 32,8%. 

+ Đồng hồ nước DN 15 tăng 11%. 

+ Thuế tài nguyên nước và dịch vụ rừng tăng 7,5% do điều chỉnh giá tính thuế 

tài nguyên nước. 

+ Phát sinh thêm tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước 83,2 đồng/m3 theo 

Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ. 

Như đã nêu trên thì giá nước sinh hoạt năm 2018 tăng là do các chi phí hợp lý 

cấu thành giá tăng. Tuy nhiên mức giá này cũng tương đương so với mức giá của 

một số tỉnh áp dụng hình thức 01 giá. 

b) Về phí bảo vệ môi trường: 

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời: 

- Hiện nay trên địa bàn tỉnh Bình Dương thực hiện thu phí bảo vệ môi trường 

đối với nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp theo Nghị định số 

154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối 

với nước thải. Đối với nước thải sinh hoạt thì căn cứ theo Nghị định số 

154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối 

với nước thải và tình hình thực tế của địa phương. Sở Tài chính đã tham mưu 

UBND tỉnh ban hành mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với 

nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 

06/3/2018. Theo Quyết định này thì mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước 

thải sinh hoạt là 10% giá bán của 1m3 nước sạch (chưa bao gồm thuế giá trị gia 

tăng). Đơn vị thực hiện việc thu phí nước thải sinh hoạt được giao cho các đơn vị 

cung cấp nước sạch, UBND phường, xã, thị trấn tiến hành thu phí. Đồng thời, giá 

bán nước sạch do đơn vị cung cấp nước sạch xây dựng phương án giá trình UBND 

tỉnh phê duyệt theo quy định quản lý giá trên địa bàn tỉnh. Giá áp dụng theo 

phương án giá được duyệt từng thời điểm. 

- Đối với nước thải công nghiệp thì mức phí thu tùy theo lưu lượng, mức độ ô 

nhiễm trong nước thải của cơ sở công nghiệp và thực hiện đúng theo quy định tại 

khoản 2 Điều 6 của Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 của Chính 

phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. 

Như vậy, mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt và nước 

thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương được thực hiện theo Nghị định số 

154/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ là đúng theo hướng 

dẫn của Trung ương và phù hợp với tình hình với địa phương. 
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9. Cử tri Khu phố 3, phường Chánh Phú Hòa kiến nghị: Ngành chức năng 

xem xét xây dựng mới cây Cầu Suối Ông Lốc giáp Vĩnh Tân (thị xã Tân Uyên), vì hiện 

nay cây cầu đã xuống cấp, hư hỏng gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. 

UBND thị xã Bến Cát trả lời: 

Cầu Ông Lốc thuộc phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát và xã Vĩnh Tân, 

thị xã Tân Uyên có chiều dài 21m, chiều rộng mặt cầu 3,5m có trọng tải 08 tấn 

được đầu tư xây dựng năm 2000, hiện trạng toàn bộ phần tứ nón gia cố đá hộc bị 

sạt lở hoàn toàn, phần trước mố và thượng hạ lưu bị sạt lở hai bên sâu từ (2 - 7)m, 

mặt cầu bị vỡ lớp bê tông bản mặt cầu, lớp bê tông nhựa mặt cầu bị biến dạng… 

Để đảm bảo an toàn công trình và tính mạng của người dân khi lưu thông qua khu 

vực cầu Ông Lốc thì việc thực hiện gia cố hai bên, thượng hạ lưu mố cầu và khai 

thông dòng chảy đoạn qua khu vực cầu là cần thiết và cấp bách. Do đó, ngày 

23/4/2018, UBND thị xã Bến Cát đã làm việc với UBND thị xã Tân Uyên để thống 

nhất phương án sửa chữa, gia cố cầu Ông Lốc, theo đó sẽ đề xuất UBND tỉnh chấp 

thuận chủ trương xây mới công trình cầu Ông Lốc; nhưng trước mắt, để đảm bảo 

an toàn giao thông trong mùa mưa, hai địa phương thống nhất trình UBND tỉnh 

cho chủ trương sửa chữa, gia cố cầu Ông Lốc từ nguồn Quỹ Phòng, chống thiên tai 

của tỉnh và UBND thị xã đã có Tờ trình số 113/TTr-UBND ngày 08/8/2018 về việc 

hỗ trợ kinh phí đầu tư sửa chữa, gia cố mố cầu Ông Lốc, phường Chánh Phú Hòa, 

thị xã Bến Cát từ Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh.  

Trên cơ sở Tờ trình của UBND thị xã, ngày 29/8/2018, Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn đã phối hợp với UBND thị xã, UBND phường Chánh Phú 

Hòa và các ngành chức năng có liên quan kiểm tra thực tế hiện trạng hư hỏng cầu 

Ông Lốc, phường Chánh Phú Hòa; qua khảo sát, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tỉnh đã có Công văn số 1699/SNN-XDCT ngày 07/9/2018 xác định việc 

sửa chữa cầu Ông Lốc thuộc ngành Giao thông Vận tải quản lý; UBND thị xã sẽ 

tiếp tục kiến nghị Sở Giao thông Vận tải xem xét, giải quyết đối với tình trạng hư 

hỏng của Cầu, khi có ý kiến của Sở Giao thông Vận tải, UBND thị xã sẽ thông 

báo cho cử tri được rõ. 

10. Cử tri khu phố 7, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một phản 

ánh: Chợ Hoàng Gia khu phố 2, phường Tân Định, thị xã Bến Cát bị xuống cấp và 

gây mất vệ sinh, người rất dân bức xúc do phản ánh nhiều lần chưa được giải quyết. 

UBND thị xã Bến Cát trả lời: 

1. Đối với nội dung phản ánh chợ Hoàng Gia bị xuống cấp 

Từ khi khu sản xuất Tân Định đi vào hoạt động thì phát sinh việc mua bán ở 

khu vực này là để đáp ứng nhu cầu mua sắm của công nhân lao động làm việc tại 

khu sản xuất Tân Định; do đó, một số hộ dân tự xây dựng kiốt, ô sạp dọc hai bên 
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đường ĐX.065 để cho thuê, kinh doanh... (Khoảng 141 hộ kinh doanh, gồm 121 

kiốt và 23 ô sạp); một số tiểu thương trong quá trình kinh doanh thải nước ra hệ 

thống thoát nước dọc của đường ĐX.065 gây mất mỹ quan khu vực. Đồng thời, do 

người dân tự xây dựng nên các kiốt không đồng bộ, chủ yếu là xây dựng tạm, nên 

việc phản ánh chợ Hoàng Gia bị xuống cấp là chưa đủ yếu tố và cơ sở để đánh giá. 

Theo quy hoạch phát triển mạng lưới chợ của tỉnh Bình Dương từ nay đến 

năm 2020 thì địa bàn phường Tân Định có quy hoạch xây dựng một chợ mới để 

phục vụ nhu cầu mua sắm, trao đổi hàng hóa của người dân địa phương và lao 

động nhập cư. Thị xã Bến Cát tiếp tục mời gọi đầu tư xây dựng chợ để các tiểu 

thương có nơi kinh doanh, buôn bán ổn định, đảm bảo vệ sinh môi trường. 

2. Đối với nội dung phản ánh về vệ sinh môi trường khu vực chợ 

Việc dọn vệ sinh, thu gom rác thải tại khu vực chợ Hoàng Gia do các hộ tiểu 

thương và các chủ hộ cho thuê kiốt hợp đồng với cơ sở Toàn Phát để thu gom, vận 

chuyển rác thải (1 lần/ngày). Tuy nhiên, trong quá trình kinh doanh, mua bán, có 

một vài tiểu thương và người dân không thu gom các túi ni lông, rác thực vật bỏ đúng 

nơi quy định mà lại vứt ra đường gây mất vệ sinh; khi có mưa, lượng rác thải sẽ trôi 

theo dòng chảy và vướng vào các cửa thu nước của hố ga dọc Đại lộ Bình Dương gây 

ngập úng cục bộ và mất vệ sinh tại khu vực trên theo như phản ánh của cử tri. 

Để giải quyết tình trạng này, UBND thị xã đã chỉ đạo UBND phường Tân 

Định phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế để tổ chức 

tuyên truyền, nhắc nhở, yêu cầu các hộ dân, tiểu thương trong quá trình kinh 

doanh, mua bán phải đảm bảo công tác vệ sinh môi trường theo đúng quy định; 

trường hợp hộ nào cố tình vi phạm, giao UBND phường Tân Định xử phạt hành 

chính theo thẩm quyền./. 
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