
TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI  

SAU KỲ HỌP 7 - HĐND TỈNH KHÓA IX 

ĐƠN VỊ: HUYỆN DẦU TIẾNG 

1. Cử tri xã Thanh Tuyền: Nhà máy nước sạch Thanh Tuyền trang bị đồng 

hồ nước đã nhiều năm đến nay đã cũ, số bị mờ, giá thu tiền nước mấy tháng gần 

đây quá cao không thông báo cho dân biết và có lúc nước rất bẩn, nhân viên nhà 

máy nước đào đường đặt ống nước bỏ lở không lấp đất như hiện trạng cũ, không 

thực hiện đúng chức năng. Kiến nghị Công ty Cấp thoát nước, môi trường Bình 

Dương xem xét giải quyết. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời: 

Công trình cấp nước sạch tập trung nông thôn xã Thanh Tuyền, huyện Dầu 

Tiếng hiện nay do Trung tâm Đầu tư, khai thác thủy lợi và nước sạch nông thôn 

(sau đây viết tắt là Trung tâm) trực thuộc Chi cục Thủy lợi quản lý, khai thác.           

- Về đồng hồ nước đã nhiều năm đến nay đã cũ, số bị mờ: Trung tâm đã đến 

hộ bà Sáng để kiểm tra, đo đạc và xác định đồng hồ sử dụng từ năm 2012, kết quả 

qua kiểm tra và đo đạc 3 lần thì đồng hồ đều chạy chính xác dưới sự chứng kiến 

của bà Sáng. Tuy nhiên, bà Sáng vẫn mong muốn được thay đồng hồ mới. Ngày 

05/9/2018 Trung tâm đã thay mới miễn phí cho bà Sáng. 

- Về giá thu tiền nước mấy tháng gần đây quá cao không thông báo cho người 

dân biết: Hiện Trung tâm đang áp dụng thu tiền sử dụng nước theo đơn giá tại 

Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 20/02/2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương 

từ tháng 03/2017 đến nay. 

Đơn giá này đã được Trung tâm phát hành thông báo và gửi đến từng hộ dân sử 

dụng nước. Đồng thời, phối hợp với UBND xã Thanh Tuyền, Đài phát thanh xã 

Thanh Tuyền để thông báo trên Đài phát thanh xã theo Thông báo số 167/TB-TT 

ngày 03/3/2017. Qua xác minh thì ý kiến này cũng là ý kiến của bà Hồ Thị Ngọc 

Sáng, bà cho rằng giá nước tính theo lũy tuyến như hiện nay là hơi cao và bà có ý kiến 

nên tính mức bình quân của 3 mức về 1 mức (không tính lũy tuyến như hiện tại).  

Căn cứ Khoản 2, Điều 7 Thông tư Liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-

BNNPTNT ngày 15/5/2012 thì đơn giá nước theo cơ chế giá lũy tiến trên đã tính 

đúng và nằm trong khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt theo quy định nhằm 

khuyến khích người tiêu dùng sử dụng nước sạch, an toàn vệ sinh, tiết kiệm, hiệu 

quả. Ngày 05/9/2018, Trung tâm đã phối hợp với UBND xã Thanh Tuyền đến giải 

thích cho bà Sáng được biết. 

- Về kiến nghị có lúc nước sinh hoạt bị bẩn: Theo quy trình sản xuất nước 

sạch, hàng tuần Trung tâm đã kiểm tra, lấy mẫu nước xét nghiệm; qua kết quả xét 

nghiệm chất lượng nước đều đạt theo Quy chuẩn của Bộ Y tế, đảm bảo chất lượng 

cho người dân sử dụng.  
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Về việc có lúc nước sinh hoạt bị bẩn: Trong tháng 06/2018 có 2 lần ngành 

điện cúp điện đột xuất, không có lịch thông báo nên Trung tâm không kịp điều 

chuyển máy phát điện dự phòng; dẫn đến việc cấp nước bị gián đoạn. Bên trong 

đường ống sẽ có cặn lâu ngày bám trên thành ống, cặn này sẽ tan vào nước khi cấp 

nước trở lại. Theo quy trình xử lý nước, sau khi có điện trở lại thì nhân viên trạm 

cấp nước sẽ tiến hành xúc xả cuối tuyến ống nhằm xả hết cặn còn bám lại trong 

đường ống khoảng thời gian 25 phút đến 30 phút, sau khoảng thời gian trên nước 

sẽ trở lại bình thường không còn cặn đục. 

Để tránh tình trạng này, Trung tâm đã thông báo người dân sử dụng nước cần 

lưu ý sau thời gian bị cúp nước, khi có nước trở lại thì chờ sau 30 phút trạm cấp 

nước xả bỏ hết cặn mới bắt đầu sử dụng nước. 

- Về kiến nghị nhân viên nhà máy đào đường đặt ống nước bỏ lở không lắp 

đất như hiện trạng cũ:  

Trung tâm đã xác minh vị trí sụt lún và làm việc trực tiếp với UBND xã 

Thanh Tuyền (vị trí sụt lún nằm trên vỉa hè trước cổng quỹ tín dụng xã Thanh 

Tuyền), cụ thể: Đầu tháng 01/2018, nhân viên trạm cấp nước có đào để khắc phục 

sự cố bể ống nước dài khoảng 15m do xe lớn thường xuyên qua lại và quay đầu 

làm bể ống nước và sau đó đã trám trả mặt bằng, lát gạch vỉa hè như hiện trạng ban 

đầu. Tuy nhiên, nguyên nhân dẫn đến sụt lún gần đây là do vị trí vỉa hè này nằm 

ngay ngã ba chợ, có quán ăn buôn bán bên trong vỉa hè vì vậy thường xuyên có xe 

tải đậu và quay đầu xe làm hư hỏng gạch lát vỉa hè. Để khắc phục tình trạng này 

ngày 05/9/2018, Trung tâm đã đổ bê tông ngay vị trí bị sụt lún thay cho gạch lát 

vỉa hè. Ngoài ra, Trung tâm đã kiến nghị UBND xã Thanh Tuyền hỗ trợ thường 

xuyên cử lực lượng kiểm tra, nhắc nhở và xử lý các xe tải nói trên. 

2. Cử tri xã Thanh Tuyền phản ánh và kiến nghị: Đường ĐT.744 đoạn từ 

ngã tư Chú Thai đến ấp Rạch Kiến đã xuống cấp, kể cả nắp cống đậy hố ga hư 

hỏng rất nhiều; Kiến nghị lắp đặt đèn tín hiệu giao thông ngay ngã ba Rạch Kiến 

đường ĐT.744. 

Sở Giao thông vận tải trả lời: 

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

Sở Giao thông vận tải thường xuyên kiểm tra và đề nghị Ban Quản lý dự án Đầu tư 

Xây dựng tỉnh chỉ đạo đơn vị thi công rà soát, sửa chữa các hư hỏng của công trình 

trong thời gian bảo hành công trình.  

Qua kiến nghị của Quý cử tri, ngày 27/8/2018, Sở Giao thông vận tải đã có 

Công văn số 3897/SGTVT-QLGT, đề nghị Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng 

tỉnh xem xét và báo cáo về Sở trước ngày 10/9/2018. Theo báo cáo của Ban Quản 

lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh ngã 3 Rạch 

Kiến đã được Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 



3 

196/QĐ-QLDA ngày 26/6/2018 (trong đó có thiết kế hệ thống đèn tín hiệu tại giao 

lộ này), hiện đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công trong quý IV năm 2018. 

Sở Giao thông vận tải xin ghi nhận, sẽ tiếp tục theo dõi và đôn đốc chủ đầu tư 

sớm triển khai thực hiện. 

3. Cử tri xã Định Hiệp kiến nghị: Trang bị đèn chiếu sáng trên trục đường 

ĐT.748 từ ngã ba Giáng Hương đi xã An Lập để đảm bảo an toàn cho người dân 

tham gia giao thông; Lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tuyến đường ĐT.750 đoạn 

qua ngã ba Trường Tiểu học Định Hiệp. 

Sở Giao thông vận tải trả lời: 

- Về trang bị đèn chiếu sáng trên trục đường ĐT.748 từ ngã ba Giáng 

Hương đi xã An Lập để đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông:  

Theo danh mục đầu tư công giai đoạn 2016-2020 đã được UBND tỉnh phê 

duyệt, từ nay đến năm 2020, không có bố trí vốn để đầu tư nâng cấp, mở rộng 

ĐT.748 đoạn qua địa bàn huyện Dầu Tiếng. Trong khi đó, nguồn quỹ bảo trì 

đường bộ có hạn, chỉ thực hiện cho công tác duy tu, sửa chữa hư hỏng của các 

tuyến đường tỉnh, không thể sử dụng nguồn kinh phí này để đầu tư hệ thống chiếu 

sáng cho đường giao thông trên ĐT.748 đoạn từ ngã ba Giáng Hương đi xã An 

Lập. Do vậy, để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, Sở Giao thông vận tải 

đề nghị UBND huyện Dầu Tiếng xem xét đầu tư hệ thống chiếu sáng trên ĐT.748 

đoạn từ ngã ba Giáng Hương đi xã An Lập từ nguồn vốn của địa phương. 

- Về lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tuyến đường ĐT.750 đoạn qua ngã ba 

Trường Tiểu học Định Hiệp: Sở Giao thông vận tải xin ghi nhận, do kiến nghị của 

cử tri chưa cụ thể vị trí, Sở Giao thông vận tải sẽ phối hợp với UBND huyện Dầu 

Tiếng và các đơn vị hữu quan khảo sát hiện trạng trong tháng 9/2018, để có cơ sở 

xem xét kiến nghị của Quý cử tri. 

4. Cử tri thị trấn Dầu Tiếng, xã Định Thành: Kiến nghị sớm đầu tư cơ sở hạ 

tầng phát triển khu du lịch sinh thái của Công ty Xuân Cầu. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời: 

Dự án trồng mới, khoanh nuôi, bảo vệ rừng kết hợp với phát triển tổ hợp du 

lịch, phát triển vườn thú bán hoang dã tại khu vực rừng phòng hộ Núi Cậu và bán 

đảo Tha La, xã Định Thành, huyện Dầu Tiếng, được UBND tỉnh phê duyệt chủ 

trương đầu tư tại Quyết định số 2413/QĐ-UBND ngày 21/9/2015. Đơn vị được 

giao làm chủ đầu tư dự án là Công ty Cổ phần Đầu tư Xuân Cầu Bình Dương. 

 Về tiến độ thực hiện dự án: Sau khi có Quyết định chủ trương đầu tư; Công 

ty Cổ phần Đầu tư Xuân Cầu Bình Dương đã phối hợp với các phòng chức năng 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban quản lý rừng phòng hộ Núi Cậu 
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xây dựng bảng giá hiện trạng các loại rừng thuộc rừng phòng hộ (UBND tỉnh phê 

duyệt tại Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016); kiểm kê thu hồi diện 

tích nhận khoán của Chùa Thái Sơn, xác định số diện tích trả lại, giữ lại đất giao 

nhận khoán, kinh phí hỗ trợ cho việc bảo vệ và trồng mới đối với số diện tích có 

tác động trồng rừng của Chùa Thái Sơn Núi Cậu; nghiệm thu và bàn giao ranh 

giới, mốc giới ngoài thực địa - giai đoạn 1 khu vực rừng phòng hộ Núi Cậu; thống 

kê xác định số dân xâm canh trong đất rừng phòng hộ; hiện Công ty đang triển 

khai lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án 

đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Dương; lập dự án trồng rừng, khoanh nuôi bảo vệ 

rừng tại khu vực rừng phòng hộ Núi Cậu. 

Theo kế hoạch, năm 2019 Công ty bắt đầu triển khai việc thiết kế chi tiết và 

thực hiện các dự án đầu tư công trình hạ tầng, một số công trình ưu tiên để phát 

triển khu du lịch sinh thái./. 
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