
TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI  

TRƯỚC KỲ HỌP 10 - HĐND TỈNH KHÓA IX 

ĐƠN VỊ: THỊ XÃ TÂN UYÊN 

1. Cử tri khu phố Khánh Long, phường Tân Phước Khánh phản ánh: Đường 

ĐT.747B (đoạn từ giáp khu phố Khánh Long - phường Tân Phước Khánh đến ngã 

tư Chùa Thầy Thỏ) hiện nay xuống cấp trầm trọng, đã xảy ra nhiều vụ tại nạn giao 

thông, và rất khó khăn cho tất cả các loại phương tiện tham gia giao thông qua đoạn 

đường này. Một lần nữa tha thiết kiến nghị UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo sớm thực 

hiện để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. 

Sở Giao thông vận tải trả lời: 

Trước đây đoạn tuyến đường này còn 9 hộ dân thuộc phường Bình Chuẩn chưa 

bàn giao mặt bằng. Theo báo cáo của Tổng Công ty Becamex IDC, hiện Tổng Công 

ty mới nhận bàn giao mặt bằng từ Trung tâm Phát triển Quỹ đất thị xã Thuận An và 

đang tiếp tục thi công các hạng mục còn lại đoạn đường này (ngã tư chùa Thầy Thỏ 

đến Km0+650). 

Dự kiến thời gian: thảm nhựa mặt đường trong quý III/2019 và hoàn thành đoạn 

tuyến đường này trong quý IV/2019. 

2. Cử tri Phạm Văn Tường, Doanh nghiệp giấy bao bì Tân Vĩnh Thành, 

phường Tân Phước Khánh phản ánh: Do nhu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh, 

doanh nghiệp đã được chấp thuận cho di dời, mở rộng doanh nghiệp từ Tân Phước 

Khánh, Tân Uyên sang xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, doanh nghiệp được hoàn 

thuế số tiền là rất lớn, nhưng vẫn chưa được xem xét giải quyết và ông đã có văn 

bản đề nghị gửi Tổng cục Thuế, Cục Thuế tỉnh Bình Dương nhưng hai cơ quan này 

không xem xét giải quyết, mà đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Kiến nghị UBND tỉnh 

chỉ đạo ngành thuế xem xét, giải quyết để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của 

doanh nghiệp. 

Cục Thuế tỉnh trả lời: 

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của cơ quan thuế các cấp, trường hợp hoàn thuế 

của Công ty thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục Thuế thị xã Tân Uyên, căn cứ 

theo Công văn 1647/CCT-TB ngày 16/7/2019 của Chi cục Thuế thị xã Tân Uyên về 

việc giải trình hồ sơ hoàn thuế của Công ty, Cục Thuế báo cáo UBND tỉnh như sau: 

Ngày 07/08/2018 Chi cục Thuế thị xã Tân Uyên có nhận được hồ sơ hoàn thuế 

của công ty TNHH giấy Tân Vĩnh Thành, kỳ hoàn từ quý 03/2017 đến quý 02/2018.  

Qua kiểm tra hồ sơ, Chi cục Thuế xác định hồ sơ hoàn thuế của Công ty thuộc 

trường hợp doanh nghiệp đang hoạt động có dự án đầu tư cùng tỉnh theo điểm a, 
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khoản 3, Điều 1, Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016 nhưng Nghị định 

số 100/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 không có quy định trường hợp hoàn thuế này 

nên Kiểm toán Nhà nước có ý kiến đề nghị Tổng cục Thuế báo cáo cấp có thẩm 

quyền đối với trường hợp này. Tuy nhiên đến nay chưa có phản hồi của Tổng cục 

Thuế. Do đó ngày 04/12/2018 Chi cục thuế đã ra thông báo số 3062/CCT-TB trả lời 

trường hợp của Công ty tạm thời chưa giải quyết chờ hướng dẫn của Tổng cục Thuế.  

Ngày 19/01/2019 Công ty đã làm công văn số 01/2019/CV-TVT đề nghị rút hồ 

sơ hoàn thuế nêu trên. 

Ngày 03/5/2019 Công ty tiếp tục kiến nghị về việc hoàn thuế với lý do doanh 

nghiệp gặp khó khăn về tài chính. 

Hiện nay, Chi cục Thuế đang tiếp tục thụ lý, giải quyết hồ sơ, khi nào có kết 

quả sẽ thông báo cho Công ty biết. 

3. Cử tri Phạm Thị Râm, khu phố Tân Mỹ, phường Thái Hòa có ý kiến: Theo 

Quyết định 1226/QĐ-UBND ngày 14/5/2019 của UBND tỉnh Bình Dương, có nội 

dung liên quan đến 02 bản trích lục địa chính ngày 19/4/2019 của Văn phòng đăng 

ký ĐKĐĐ tỉnh Bình Dương. Đề nghị Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Bình Dương cho bà 

biết: đối với diện tích 271,5m2, thuộc thửa đất nào của tở bản đồ số 14? Mục đích 

sử dụng là loại đất gì? Ai là người sử dụng thửa đất đó? Đối với diện tích 3879,9m2, 

thuộc thửa đất nào của tở bản đồ số 14? Mục đích sử dụng là loại đất gì? Người sử 

dụng thửa đất đó? 

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời: 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 43/TB-

UBND ngày 07/3/2019 về ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh 

tại cuộc họp giải quyết khiếu nại của công dân trên địa bàn thị xã Tân Uyên.  

Ngày 20/3/2019, Thanh tra tỉnh có buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi 

trường và UBND thị xã Tân Uyên về việc thống nhất tham mưu điều chỉnh Quyết 

định số 3208/QĐ-UBND ngày 08/12/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về 

việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Đoàn Thanh Hương tranh chấp quyền sử dụng 

đất với Ông Trần Văn Do (Bà Phạm Thị Râm làm đại diện), trong đó có nội dung: 

“Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh lập 

Bản trích đo địa chính đối với khu đất được ký hiệu là Khu C (diện tích 271,5m2) và 

Bản trích đo địa chính đối với phần đất còn lại, thể hiện tại Bản đồ phục vụ giải 

quyết tranh chấp quyền sử dụng đất ngày 21/01/2015 được lập theo yêu cầu của Tổ 

công tác 446/QĐ-UBND. Các bản trích đo địa chính được lập mới thể hiện rõ diện 

tích khu đất, tứ cận và chiều dài các cạnh”. 
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- Với nội dung trên, ngày 19/4/2019, Văn phòng Đăng ký đất đai đã phát hành 

02 Bản trích lục địa chính đối với 02 khu đất tại phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, 

tỉnh Bình Dương; tờ Bản đồ số 14; diện tích 271,5m2 và 3.879,9m2 (không thể hiện 

số thứ tự thửa đất, chỉ thể hiện ký hiệu là Khu A, Khu B và Khu C). 

- Ngày 13/6/2019, Bà Phạm Thị Râm có Văn bản đề nghị Văn phòng Đăng ký 

đất đai tỉnh giải thích nội dung 02 Bản trích lục (giống như nội dung Bà Phạm Thị 

Râm đã kiến nghị gửi đến Hội đồng nhân dân). 

- Ngày 03/7/2019, Văn phòng Đăng ký đất đai đã phản hồi các nội các nội dung 

theo yêu cầu của Bà Râm tại Văn bản số 1310/VPĐKĐĐ - ĐĐBĐ, trong đó cũng đã 

mời Bà Râm đến Văn phòng Đăng ký đất đai để được giải thích và hướng dẫn nếu 

còn vướng mắc. 

- Ngày 11/7/2019, bà Phạm Thị Râm có đến Văn phòng Đăng ký đất đai và đã 

được giải thích và hướng dẫn các nội dung theo yêu cầu của Bà. 

4. Cử tri phường Thạnh Phước tiếp tục kiến nghị: Hiện tại việc tổ chức triển 

khai thực hiện quy hoạch Cảng Thạnh Phước giai đoạn 2 của chủ đầu tư quá chậm, 

làm ảnh hưởng đến các quyền về sử dụng đất, gây khó khăn, bức xúc cho người dân; 

nếu quy hoạch Cảng Thạnh Phước giai đoạn 2 tiếp tục làm thì người dân đồng tình, 

còn thay đổi dự án như xây nhà xưởng cho doanh nghiệp thuê sản xuất như hiện 

nay, thì người dân không đồng tình. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, giải quyết. 

Sở Xây dựng trả lời: 

Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu cảng Thạnh Phước, xã Thạnh Phước, 

huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt tại 

Quyết định số 1036/QĐ-UBND ngày 06/5/2010, với tổng diện tích là 530.805m2. 

Trong đó: diện tích giai đoạn 1 là 242.994m2, diện tích giai đoạn 2 là 278.399m2. 

Hiện tại, chủ đầu tư Khu cảng Thạnh Phước đang triển khai công tác giải tỏa 

đền bù phần diện tích giai đoạn 2. 

Theo nội dung Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu cảng Thạnh Phước đã 

được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt tại Quyết định số 1036/QĐ-UBND ngày 

06/5/2010, phần diện tích giai đoạn 2 là đầu tư xây dựng các công trình cảng (đất 

kho - bãi hàng, đất giao thông, đất cây xanh,…). 

Sở Xây dựng sẽ làm việc với chủ đầu tư để làm rõ các nội dung phản ánh của 

cử tri trong tháng 8/2019. 

5.  Cử tri Nguyễn Thanh Tân, (con ông Nguyễn Văn Minh) phường Uyên 

Hưng phản ánh: Gia đình ông có đất và tài sản gắn liền với đất trong dự án BOT 
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đường ĐT.746 nối dài từ Dốc Cây Quéo đến điểm giao cầu Thủ Biên - cổng Xanh, 

đã bị nhà nước thu hồi từ năm 2012 đến nay, nhưng việc bồi thường, hỗ trợ chậm. 

UBND thị xã Tân Uyên trả lời: 

Ông Nguyễn Văn Minh và bà Trần Thị Út có đất và tài sản trên đất ảnh hưởng 

công trình Làm mới đường ĐT.746 nối dài đoạn từ dốc Cây Quéo đến điểm giao với 

đường Thủ Biên - Cổng Xanh, thuộc địa phận phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên 

và đã được UBND thị xã Tân Uyên. 

- Ngày 28/12/2012, UBND huyện Tân Uyên (nay là thị xã Tân Uyên) ban hành 

Quyết định thu hồi đất của hộ ông Nguyễn Văn Minh và bà Trần Thị Út tại Quyết 

định số 13936/QĐ-UBND, được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 5369/QĐ-UBND 

ngày 07/11/2016; Quyết định số 526/QĐ-UBND ngày 26/02/2019 và Quyết định số 

2391/QĐ-UBND ngày 27/5/2019. 

- Ngày 21/01/2015, UBND thị xã mời hộ ông Nguyễn Văn Minh và bà Trần 

Thị Út đến nhận tiền bồi thường hỗ trợ và nhận Quyết định bồi thường số 1228/QĐ-

UBND ngày 21/02/2013 nhưng ông Minh và bà Út không nhận. 

- Ngày 17/11/2016 và ngày 25/11/2016, UBND thị xã tiếp tục mời hộ ông 

Nguyễn Văn Minh và bà Trần Thị Út đến nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo Quyết 

định số 1228/QĐ-UBND ngày 21/02/2013 và Quyết định số 5468/QĐ-UBND ngày 

10/11/2016 nhưng ông Minh và bà Út không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ. 

- Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2162/UBND-BTCD ngày 

23/8/2018 và Công văn số 901/STNMT-CCQLĐĐ ngày 01/02/2019 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường, UBND thị xã Tân Uyên đã ban hành Quyết định số 626/QĐ-

UBND ngày 11/3/2019 về việc sửa đổi Quyết định số 1228/QĐ-UBND ngày 

21/02/2013 của UBND huyện Tân Uyên (nay là UBND thị xã Tân Uyên) và Quyết 

định số 5468/QĐ-UBND ngày 10/11/2016 của UBND thị xã Tân Uyên. 

- Ngày 12/3/2019 và 20/3/2019, UBND thị xã mời hộ ông Nguyễn Văn Minh và 

bà Trần Thị Út đến nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo Quyết định số 626/QĐ-UBND 

ngày 11/3/2019 nhưng ông Minh và bà Út không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ. 

Căn cứ ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Hùng 

Dũng tại cuộc họp với UBND thị xã Tân Uyên giải quyết một số khó khăn, vướng 

mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, lĩnh vực đất đai trên địa bàn 

thị xã, ngày 14/6/2019, UBND thị xã đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã 

phối hợp UBND phường Uyên Hưng tổ chức mời hộ ông Nguyễn Văn Minh - bà 

Trần Thị Út đến làm việc liên quan việc hỗ trợ tái định cư và vận động nhận tiền bồi 

thường, hỗ trợ. Kết quả: Ông Nguyễn Văn Minh đồng ý việc hỗ trợ 01 suất đầu tư 

cơ sở hạ tầng là 132.600.000 đồng cho gia đình ông nhưng không nhận tiền hỗ trợ. 
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Đồng thời, ông Nguyễn Văn Minh không đồng ý giá đất bồi thường cho gia đình 

ông và đề nghị giải quyết theo yêu cầu của ông trước đây. 

Ngày 28/6/2019, UBND thị xã có Báo cáo số 232/BC-UBND gửi UBND tỉnh 

về kết quả vận động hộ ông Nguyễn Văn Minh - bà Trần Thị Út thuộc công trình 

làm mới đường ĐT.746 nối dài đoạn từ dốc Cây Quéo đến điểm giao với đường Thủ 

Biên - Cổng Xanh. Hiện UBND thị xã đang chờ ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh. Sau 

khi có chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND thị xã sẽ tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo. 

6.  Cử tri phường Uyên Hưng phản ánh: Yêu cầu ngành chức năng trả lời cho 

cử tri được rõ: (1) Dự án thực hiện đường ĐT746 đoạn từ Tân Phước Khánh - Uyên 

Hưng theo chủ trương của Chính phủ, còn thực hiện dự án làm mới đường ĐT746 

nối dài đoạn từ Dốc Cây Quéo đến điểm giao với cầu Thủ Biên - cổng Xanh lại 

không có chủ trương của Chính phủ, có khả năng doanh nghiệp thỏa thuận chính 

quyền để thực hiện dự án trên không? (2) Dự án đường ĐT746 nối dài đoạn từ Dốc 

Cây Quéo đến điểm giao với cầu Thủ Biên - cổng Xanh hiện nay UBND thị xã Tân 

Uyên hay là UBND huyện bắc Tân Uyên làm chủ đầu tư? Hiện nay dự án đường 

ĐT746 nối dài đoạn từ Dốc Cây Quéo đến điểm giao với cầu Thủ Biên - cổng Xanh 

thuộc địa phận xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên có thi công hay là bỏ dự án? Dự 

án trên không còn thực hiện theo hình thức BOT mà thay bằng ngân sách nhà nước 

có phải không? Tại văn bản nào? 

Sở Giao thông vận tải trả lời: 

- Về đầu tư ĐT.746 nối dài đoạn từ dốc Cây Quéo đến đến điểm giao đường 

Thủ Biên - cổng Xanh: Theo ý kiến của UBND tỉnh tại Công văn số 1431/UBND-

KTTH ngày 12/5/2015 về việc điều chỉnh tiến độ đầu tư dự án BOT 03 tuyến đường 

thuộc thị xã Tân Uyên: 

+ Giai đoạn 1: Dự án ĐT.746, đoạn Tân Khánh - Uyên Hưng thực hiện từ cầu 

Tân Khánh đến tiếp giáp đường ĐH.422 (Km17+201) tổng chiều dài 17.201m; 

+ Giai đoạn 2: Phần còn lại của dự án BOT 03 tuyến đường thuộc thị xã Tân 

Uyên, Tổng Công ty Becamex phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất UBND 

tỉnh xem xét quyết định triển khai vảo thời điểm thích hợp. 

- Giải pháp: Sở Giao thông vận tải sẽ chuyển kiến nghị của cử tri đến Tổng 

Công ty Becamex và Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, xử lý  

- Dự kiến thời gian: trong tháng 7/2019. 

- Hình thức đầu tư tuyến đường ĐT.746: Công văn số 3417/UBND-KTTH 

ngày 02/10/2015 của UBND tỉnh chấp thuận chủ trương cho phép chuyển đổi hình 

thức đầu tư dự án đường Mỹ Phước - Tân Vạn , đường ĐT.746 và đường ĐT.747B 

từ hình thức BOT thành các công trình tạo lực của thành phố mới Bình Dương và 



6 

hạch toán chi phí vào giá thành của Khu đô thị thuộc Khu liên hợp Công nghiệp - 

Dịch vụ - Đô thị Bình Dương. 

7. Cử tri ấp Phú Bưng, xã Phú Chánh phản ánh: Khu Công nghiệp VSIP II, 

VSIP II mở rộng, các công ty trong khu công nghiệp hoạt động sản xuất, xả nước, 

rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng sức khỏe người dân sinh sống 

trong khu vực. Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng kiểm tra giải quyết.  

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời: 

Khu công nghiệp VSIP II và VSIP II-A do Công ty Liên doanh TNHH KCN 

Việt Nam - Singapore làm chủ đầu tư, nằm trên địa bàn phường Hòa Phú, thành phố 

Thủ Dầu Một; phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát; xã Phú Chánh, xã Vĩnh Tân, thị xã 

Tân Uyên. Các khu công nghiệp này đều đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập 

trung (công suất xử lý 11.000 m3/ngày), lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động 

và kết nối dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường. Nước thải của các doanh nghiệp 

nằm trong các khu công nghiệp này đều đấu nối về hệ thống xử lý nước thải tập 

trung để xử lý trước khi thải ra nguồn tiếp nhận (khu công nghiệp VSIP II thải ra 

kênh Hòa Lợi và khu công nghiệp VSIP II - A thải ra suối Trại Cưa rồi đổ ra suối 

Cái). Theo kết quả quan trắc tự động và kết quả kiểm tra, giám sát của Sở Tài nguyên 

và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường trong thời gian qua cho thấy nước thải 

sau xử lý của khu công nghiệp VSIP II và VSIP II-A đều đạt quy chuẩn cho phép 

thải ra môi trường. 

Kênh Hòa Lợi ngoài việc tiếp nhận nước thải, nước mưa của KCN VSIP II còn 

tiếp nhận nước thải, nước mưa của khu dân cư Phú Chánh A, khu dân cư Phú Chánh 

B và một phần nước thải từ khu liên hợp Đô thị - Dịch vụ Bình Dương. Trên cơ sở 

phản ánh của cử tri, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành khảo sát vào ngày 

11 tháng 7 năm 2019. Kết quả khảo sát cho thấy nước thải của KCN VSIP II, KCN 

VSIP II-A đạt quy chuẩn môi trường, nước thải sau xử lý của khu dân cư Phú Chánh 

A, khu dân cư Phú Chánh B chưa đạt quy chuẩn, một phần nước thải từ khu liên hợp 

Đô thị - Dịch vụ Bình Dương thải trực tiếp ra kênh Hòa Lợi. Ngoài ra, trong thời 

gian này chủ đầu tư KCN đang phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn thực hiện dự án nạo vét và xây dựng bờ kè kênh Hòa Lợi nên nước trên kênh 

bị vẩn đục. Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu Tổng Công ty Becamex vận 

hành lại hệ thống xử lý nước thải của khu dân cư Phú Chánh A và Phú Chánh B, 

đảm bảo nước thải được xử lý đạt quy chuẩn trước khi thải ra kênh Hòa Lợi, đồng 

thời xây dựng Trạm bơm để thu gom toàn bộ nước thải từ khu liên hợp Đô thị - Dịch 

vụ Bình Dương về Nhà máy xử lý nước thải Thủ Dầu Một để xử lý. 

Đối với rác thải, kết quả khảo sát cho thấy trong phạm vi KCN VSIP II, KCN 

VSIP II-A rác thải đã được chủ đầu tư KCN thu gom, vệ sinh sạch sẽ và chuyển giao 
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cho đơn vị có chức năng để xử lý theo đúng quy định. Tuy nhiên bên ngoài phạm vi 

hàng rào của KCN, dọc kênh Hòa Lợi thì có nhiều rác thải sinh hoạt, nguyên nhân 

được xác định là do người dân thải bỏ không đúng nơi quy định. Sở Tài nguyên và 

Môi trường đã đề nghị chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền và 

vận động người dân thải bỏ rác thải đúng nơi quy định, đồng thời có kế hoạch ra 

quân để thu dọn rác vứt bừa bãi dọc kênh Hòa Lợi, trả lại mỹ quan cho khu vực. 

8. Cử tri ấp Phú Thọ, xã Phú Chánh phản ánh: Dự án mở rộng Nhà máy cấp 

nước Tân Hiệp thực hiện đền bù không thống nhất về giá (mỗi người một giá là 

không công bằng cho các hộ dân). Giá đền bù hiện tại là 2.300.000đ/m2. Đề nghị 

UBND tỉnh xem xét chỉ đạo giải quyết tạo sự công bằng trong nhân dân.  

UBND thị xã Tân Uyên trả lời: 

Toàn dự án Mở rộng Nhà máy nước Tân Hiệp có 12 hộ gia đình, cá nhân bị thu 

hồi đất đã được UBND thị xã Tân Uyên phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ tại 

Quyết định số 3958/QĐ-UBND ngày 25/7/2018. Đơn giá đất bồi thường cho 12 hộ 

dân có đất thu hồi (đất nông nghiệp) đều được áp dụng theo Quyết định số 258/QĐ-

UBND ngày 25/01/2018 của UBND tỉnh Bình Dương, các đơn giá đất cụ thể: 

- Đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng mặt đường từ 04 mét trở lên thông 

trực tiếp ra đường ĐH-407: 

+ Vị trí 1: 2.340.000 đồng/ m2. 

+ Vị trí 2: 2.106.000 đồng/ m2. 

- Đường nội bộ trong khu tái định cư có bề rộng mặt đường nhỏ hơn 09 mét: 

Vị trí 2 là 2.106.000 đồng/ m2. 

Như vậy, đơn giá đất bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi 

đất để thực hiện dự án Mở rộng Nhà máy nước Tân Hiệp được UBND thị xã thực 

hiện theo đúng quy định. 

9. Cử tri ấp Tân An, xã Tân Vĩnh Hiệp phản ánh: Hiện nay tuyến đường N3 

thuộc Khu công nghiệp Sóng Thần 3 (Phường Phú Tân, TP.TDM) giao nhau với 

tuyến đường ĐX05 của xã Tân Vĩnh Hiệp, nhưng lãnh đạo Khu công nghiệp Sóng 

thần 3 đã làm rào chắn không cho người dân lưu thông qua lại, đặc biệt người dân 

xã Tân Vĩnh Hiệp là công nhân lao động làm việc trong khu công nghiệp này (chỉ 

cách khoảng 50,60m mà phải đi vòng hàng km). Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo, cho 

đấu nối từ tuyến đường ĐX05 xã Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên với đường N3 

trong khu công nghiệp Sóng thần 3 để người, dân đi lại thuận tiện. 

Ban Quản lý các KCN tỉnh trả lời: 



8 

Căn cứ Quyết định số 2439/QĐ-UBND ngày 13/9/2017 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng 

(Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000) Khu công nghiệp Sóng Thần 3, thuộc Khu liên 

hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị Bình Dương, phường Phú Tân, thành phố Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình Dương; Căn cứ Bản vẽ quy hoạch về giao thông và sử dụng đất 

ban hành kèm theo Quyết định số 2439/QĐ-UBND ngày 13/9/2017; 

Đường N3 có hướng tuyến bắt đầu từ đường Tạo Lực 1 đến đường D1, không 

quy hoạch là điểm kết nối giao thông giữa trong và ngoài Khu công nghiệp. 

Đoạn đường ĐX05 hiện hữu kết nối với đường N3 không có trong quy hoạch 

kết nối giao thông giữa trong và ngoài Khu công nghiệp, đoạn đường này nằm trong 

phần đất được quy hoạch là đất công nghiệp của Khu công nghiệp. 

Công ty Cổ phần Đại Nam đã rào chắn theo ranh đất được quy hoạch để đưa 

đất vào sử dụng đúng quy định.  

10. Cử tri xã Thạnh Hội phản ánh: Xã Thạnh Hội có Di chỉ Khảo cổ Cù Lao 

Rùa được xếp hạng cấp quốc gia. Người dân trong xã rất tự hào, nhưng thực tế 

không biết các hiện vật đó như thế nào? Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Ngành văn 

hóa cho phục chế lại các hiện vật và trưng bày tại địa phương cho nhân dân được 

biết và phục vụ cho phát triển du lịch sau này. 

Sở Văn hoá - Thể Thao và Du lịch trả lời: 

Di tích Cù Lao Rùa (xã Thạnh Hội, thị xã Tân Uyên) được Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch xếp hạng di tích khảo cổ học cấp quốc gia theo Quyết định số 

836/QĐ-BVHTTDL ngày 03/3/2009.  

Di tích Cù Lao Rùa đã trải qua nhiều đợt khai quật khảo cổ học, đã phát hiện 

một số ngôi mộ cổ và nhiều di vật bằng đá, gốm, khuôn đúc đồng và cả xỉ đồng. 

Tiêu biểu như các bộ sưu tập rìu đá, đục đá, vòng tay đá, dọi se sợi, bi gốm,… 

Di tích Cù Lao Rùa do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trực tiếp quản lý, bảo 

vệ và phát huy giá trị. Hồ sơ khoa học cũng như các hiện vật thuộc di tích khảo cổ 

học Cù Lao Rùa hiện đang được lưu giữ và bảo quản tại Bảo tàng tỉnh Bình Dương.  

Về công tác phát huy giá trị di tích Cù Lao Rùa: Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch đã tổ chức thực hiện trưng bày chuyên đề: “Khảo cổ học Bình Dương - Tiếng 

nói từ lòng đất” vào tháng 4 năm 2019, qua đó giới thiệu, quảng bá hình ảnh và giá 

trị của các di tích khảo cổ học tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến khách 

tham quan, trong đó có di tích khảo cổ học Cù Lao Rùa.  

Để tiếp tục phát huy giá trị của di tích Cù Lao Rùa, thị xã Tân Uyên đã có dự 

kiến đầu tư thực hiện xây dựng phòng trưng bày di tích Cù Lao Rùa. Trong thời gian 
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tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ chỉ đạo Bảo tàng tỉnh phối hợp với Phòng 

Văn hóa và Thông tin thị xã Tân Uyên tham mưu cho Sở và UBND thị xã trong việc 

xây dựng phương án đầu tư cơ sở vật chất và thực hiện công tác trưng bày tại di tích 

Cù Lao Rùa vào năm 2020, nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, nghiên cứu của công 

chúng trong và ngoài tỉnh, đồng thời phục vụ công tác giáo dục lịch sử truyền thống 

cũng như phát triển du lịch của địa phương. 

11. Cử tri xã Thạnh Hội phản ánh: Đề nghị ngành chức năng bổ sung tên các 

Mẹ Việt Nam Anh Hùng, các Anh hùng liệt sĩ, Người có công vào Ngân hàng tên 

đường của địa phương và cho phép xã, phường được đặt tên đường là tên của những 

người này. 

Sở Văn hoá - Thể Thao và Du lịch trả lời: 

Để tạo thuận lợi cho các địa phương trong việc đặt tên đường và công trình 

công cộng, Sở Văn hoá - Thể Thao và Du lịch đã tham mưu cho UBND tỉnh ban 

hành Quyết định số 2576/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 về việc Ban hành tiêu chí, 

nhóm đường và danh mục tên để đặt, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa 

bàn tỉnh Bình Dương. Theo đó, có 304 tên được chia theo 04 nhóm, trong đó nhóm 

tên nhân vật địa phương (Mẹ Việt Nam Anh hùng là liệt sĩ, Liệt sĩ, Anh hùng Lực 

lượng vũ trang, người có công tại địa phương,...) gồm 55 tên là những nhân vật tiêu 

biểu, có nhiều đóng góp cho tỉnh (riêng thị xã Tân Uyên có khoảng 10 tên). Tuy 

nhiên, số lượng trên là chưa nhiều so với nhu cầu đặt tên của địa phương. 

Trên cơ sở đó, ngày 04/7/2019, Sở Văn hoá - Thể Thao và Du lịch có Tờ trình số 

71/TTr-SVHTTDL, trình UBND tỉnh xin chủ trương tiếp tục thực hiện bổ sung danh 

mục tên đường (bao gồm các huyện, thị xã, thành phố) và xây dựng Ngân hàng dữ 

liệu tên đường trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Sau khi bổ sung, nhóm nhân vật địa 

phương, địa danh, sự kiện trong tỉnh được nâng lên 450 tên (tổng cộng có khoảng 

1.000 tên trong ngân hàng tên đường). Sau khi hoàn chỉnh danh mục tên, Sở Văn 

hoá - Thể Thao và Du lịch tiến hành việc xây dựng Ngân hàng dữ liệu tên đường với 

đầy đủ tiểu sử của các nhân vật và ý nghĩa lịch sử, văn hóa của các địa danh, sự kiện, 

mỹ từ. Qua đó, in thành sách phát hành về các huyện, thị xã, thành phố làm cơ sở để 

sử dụng đặt tên đường tại địa phương. 

Vì vậy, các huyện, thị xã, thành phố khi đặt tên đường và công trình công cộng 

thì căn cứ vào danh mục tên được phê duyệt thực hiện theo đúng quy định và thẩm 

quyền (về đặt tên đường của xã thuộc thẩm quyền đặt tên của cấp huyện, đường đô 

thị thuộc thẩm quyền đặt tên của HĐND tỉnh).  

12. Cử tri xã Thạnh Hội phản ánh: Thạnh Hội là xã nông thôn mới, đã và 

đang phát triển, lượng cán bộ, công nhân viên và nhân dân hiện nay sử dụng thẻ 

ATM rất nhiều, mà trên địa bàn chưa được bố trí máy ATM nào. Kiến nghị UBND 
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tỉnh chỉ đạo ngành chức năng khảo sát, bố trí các máy ATM trên địa bàn xã Thạnh 

Hội để nhân dân có điều kiện thực hiện các giao dịch thuận tiện hơn. 

 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Bình Dương trả lời: 

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Bình Dương có 749 máy ATM đang hoạt động. 

Trong đó, Thị xã Tân Uyên có 92 máy ATM đang hoạt động để phục vục các giao 

dịch tiện ích ngân hàng cho người dân. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh 

tỉnh Bình Dương ghi nhận ý kiến phản ánh của cử tri và lưu ý các Chi nhánh Tổ chức 

tín dụng trên địa bàn lắp đặt ATM và quan tâm đến các dịch vụ ngân hàng tại các 

địa bàn xã Thạnh Hội, thị xã Tân Uyên để phục vụ cho người dân tốt hơn./.  

 


