
TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI  

TRƯỚC KỲ HỌP 5 - HĐND TỈNH KHÓA IX 

ĐƠN VỊ: THỊ XÃ DĨ AN 

1. Cử tri các phường Dĩ An, phường Tân Đông Hiệp, phường Tân Bình, 

phường Bình An kiến nghị về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với người 

có công: Đề nghị Tỉnh chỉ đạo sở, ngành có liên quan sớm giải quyết chế độ 

cho các đối tượng được hưởng chính sách theo các quy định sau: 

a) Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính 

phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng 

chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc 

tế (Cử tri Trần Đắc Hữu - địa chỉ số 130 đường số 19, khu phố Thống Nhất 1, 

phường Dĩ An, thị xã Dĩ An). 

b) Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định 

chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với 

cách mạng (Cử tri Dương Ngọc Khanh - địa chỉ khu phố Đông Chiêu, phường 

Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An). 

c) Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính 

phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ 

quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 

năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (Cử tri Đinh Văn Hợp - địa chỉ Tổ 

13, khu phố Tân Phú 1, phường Tân Bình, thị xã Dĩ An; cử tri Phạm Minh Tâm 

- địa chỉ 84/2 khu phố Bình Thung 2, phường Bình An, thị xã Dĩ An). 

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh trả lời:  

a) Thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ 

tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham 

gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm 

nhiệm vụ Quốc tế. Đến nay, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã xét duyệt đề nghị trên 

giải quyết cho 8.100 trường hợp và đã được Quân khu 7 ra quyết định giải quyết 

chế độ trợ cấp một lần (03 đợt) cho 8.047 trường hợp với số tiền 

16.218.100.000 (riêng trường hợp cử tri Trần Đắc Hữu, địa chỉ số 130 đường 

số 19 khu phố Thống Nhất 1, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, Bộ chỉ huy quân sự 

tỉnh chưa tiếp nhận được hồ sơ). Hiện nay, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã chỉ đạo 

Ban chỉ huy quân sự cấp huyện tiếp tục rà soát, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ để 

xem xét đề nghị quyết chế độ theo quy định. 
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b) Về việc giải quyết chế độ theo Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 

09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của 

Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (Cử tri Dương Ngọc Khanh - 

địa chỉ khu phố Đông Chiêu, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An).  

Sở Lao động - TBXH trả lời như sau:  

Qua ý kiến phản ảnh của ông Dương Ngọc Khanh, Sở đã phối hợp Phòng 

Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã Dĩ An xác minh phản ánh của ông 

Khanh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xin báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh 

như sau:  

Theo trình bày của ông Dương Ngọc Khanh, thì ông nhập ngũ 01/1975, xuất 

ngũ tháng 9/2003, ông bị thương 30/04/1983, đơn vị khi bị thương: Phòng Hậu cần 

- Lữ đoàn 249 - Bộ tư lệnh Công binh thuộc Bộ Quốc phòng, trường hợp bị 

thương: vận chuyển hàng hóa phục vụ biên giới phía Bắc. Ông đã lập hồ sơ đề nghị 

hưởng chế độ thương binh gửi đến Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương từ năm 

2008, nhưng cho đến nay ông chưa nhận được kết quả xem xét trả lời của Bộ chỉ 

huy Quân sự tỉnh.  

Trường hợp bị thương của ông thuộc ngành Quân đội xem xét và giải quyết 

theo đúng thẩm quyền. Do đó, ông nên liên hệ trực tiếp lại với Bộ chỉ huy Quân sự 

tỉnh Bình Dương để được trả lời cụ thể.   

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh trả lời:  

Đề nghị cử tri Dương Ngọc Khanh liên hệ trực tiếp với Bộ chỉ huy quân 

sự tỉnh để được trao đổi, hướng dẫn cụ thể. 

c) Thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ 

tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh 

bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30 

tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.  

Tính đến nay, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã đề nghị giải quyết cho 7.470 

trường hợp hưởng trợ cấp một lần với số tiền 31.423.200.000 đồng. Bộ chỉ huy 

quân sự tỉnh đã chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự cấp huyện tham mưu cho Ban chỉ 

đạo 290 cấp huyện tổ chức trao quyết định và chi trả trợ cấp theo từng đợt khi 

có quyết định của Quân khu, (về trường hợp của ông Đinh Văn Hợp - địa chỉ Tổ 

13, khu phố Tân Phú 1, phường Tân Bình, thị xã Dĩ An đã có quyết định được 

hưởng chế độ với số tiền 4.100.000 đồng, ngày 26/10/2017 Ban chỉ huy quân sự 

thị xã Dĩ An đã trao Quyết định và chi trả chế độ cho ông  Đinh Văn Hợp; 
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trường hợp cử tri Phạm Minh Tâm - địa chỉ 84/2 khu phố Bình Thung 2, 

phường Bình An, thị xã Dĩ An, đến nay Bộ chỉ huy quân sự tỉnh chưa tiếp nhận 

được hồ sơ). Hiện nay, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự 

cấp huyện tiếp tục rà soát, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ để xem xét đề nghị quyết 

chế độ theo quy định. 

2. Cử tri các xã phường Tân Bình, Tân Đông Hiệp, Bình An, Bình 

Thắng kiến nghị: UBND tỉnh yêu cầu Chủ đầu tư tuyến đường Mỹ Phước - Tân 

Vạn thực hiện các nội dung sau :  

a) Đề nghị sớm lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng toàn tuyến (cử tri phường 

Tân Bình, Tân Đông Hiệp, Bình An, Bình Thắng). 

b) Lắp đèn tín hiệu giao thông tại các điểm giao nhau với đường Lê Văn 

Mầm, đường vào khu tái định cư Tân Đông Hiệp B, đường Đông Thành (cử tri 

phường Tân Đông Hiệp). 

c) Xử lý giảm sốc mặt đường tại vị trí giao nhau với đường ống nước thô 

Hóa An - Thủ Đức (thuộc phường Tân Đông Hiệp) vì khi xe có tải trọng lớn lưu 

thông qua vị trí này gây nhiều tiếng động mạnh ảnh hưởng đến cuộc sống của 

người dân, nhất là vào ban đêm (cử tri phường Tân Đông Hiệp). 

Trả lời:  

a) Đề nghị sớm lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng toàn tuyến (cử tri phường 

Tân Bình, Tân Đông Hiệp, Bình An, Bình Thắng). 

Sở Giao thông vận tải xin phúc đáp như sau: 

Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải đã trao đổi với Lãnh đạo Tổng Công ty 

Becamex IDC (đơn vị chủ đầu tư trực tiếp quản lý tuyến đường Mỹ Phước -Tân 

Vạn), Tổng Tổng Công ty Becamex IDC đang hoàn thiện các thủ tục và sẽ triển 

khai thi công, dự kiến hoàn thành trong quý I năm 2018. 

b) Đề nghị lắp đèn tín hiệu giao thông tại các điểm giao nhau với đường 

Lê Văn Mầm, đường vào khu tái định cư Tân Đông Hiệp B, đường Đông Thành 

(cử tri phường Tân Đông Hiệp). 

Sở Giao thông vận tải xin phúc đáp như sau: 

Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải đã trao đổi với Lãnh đạo Tổng Công ty 

Becamex IDC (đơn vị chủ đầu tư trực tiếp quản lý tuyến đường Mỹ Phước - Tân 

Vạn), Tổng Công ty Becamex IDC sẽ thực hiện trong thời gian sớm nhất. 

c) Xử lý giảm sốc mặt đường tại vị trí giao nhau với đường ống nước thô 

Hóa An - Thủ Đức (thuộc phường Tân Đông Hiệp) vì khi xe có tải trọng lớn lưu 
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thông qua vị trí này gây nhiều tiếng động mạnh ảnh hưởng đến cuộc sống của 

người dân, nhất là vào ban đêm (cử tri phường Tân Đông Hiệp). 

Sở Giao thông vận tải xin phúc đáp như sau: 

Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải đã trao đổi với Lãnh đạo Tổng Công ty 

Becamex IDC (đơn vị chủ đầu tư trực tiếp quản lý tuyến đường Mỹ Phước - Tân 

Vạn), Tổng Công ty Becamex IDC đã chỉ đạo đơn vị thi công kiểm tra (trong đó có 

đoạn giao nhau với đường ống nước thô Hóa An - Thủ Đức) khắc phục tình trạng 

nói trên, dự kiến hoàn thành trong giữa tháng 12/2017.   

3. Cử tri phường Bình An đề nghị: Xem xét lại việc phân tuyến, phân 

luồng đoạn từ đường Quốc lộ 1K đến đường vào Công ty cổ phần Núi đá nhỏ để 

khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài (Đường Mỹ Phước - Tân Vạn). 

Sở Giao thông vận tải xin phúc đáp như sau: 

Tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn hiện thông xe từ ĐT.741 đến đường nội 

bộ của Công ty Cổ phần Đá núi nhỏ; để lưu thông về hướng cầu Đồng Nai và tránh 

trạm thu phí Bình Thung, các phương tiện giao thông lưu thông theo đường Mỹ 

Phước - Tân Vạn, rẽ vào đường nội bộ của Công ty Cổ phần Đá núi nhỏ và rẽ vào 

ĐT.743a để về ngã 3 Tân Vạn nên gây kẹt xe trong thời gian qua. 

Để giải quyết tình hình giao thông trên địa bàn thị xã Dĩ An nói chung và 

đoạn tuyến từ đường nội bộ của Công ty Cổ phần Đá núi nhỏ đến trạm thu phí Tân 

Vạn, Sở Giao thông vận tải đã, đang đốn đốc, đề nghị Tổng Công ty Becamex IDC 

sớm hoàn thành, thông tuyến đường Mỹ Phước -Tân Vạn đến ngã 3 Tân Vạn. 

4. Cử tri phường Bình An đề nghị: UBND tỉnh tiếp tục yêu cầu Chủ đầu 

tư tuyến đường Quốc lộ 1K sớm đầu tư đồng bộ vỉa hè đường Quốc lộ 1K (đoạn 

đi qua địa bàn thị xã Dĩ An).  

Sở Giao thông vận tải xin phúc đáp như sau: 

Ngày 28/9/2017, Sở Giao thông vận tải có Công văn số 4614/SGTVT-QLGT, 

đề nghị Công ty TNHH BOT QL.1K đầu tư hoàn thiện hệ thống vĩa hè trên QL.1K 

đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương. 

Ngày 15/11/2017, Sở Giao thông vận tải  tiếp tục có Công văn số 

5381/SGTVT-QLGT, đề nghị thực hiện các yêu cầu của Sở Giao thông vận tải tại 

Công văn số 4614/SGTVT - QLGT ngày 28/9/2017, đồng thời dự kiến thời gian 

thực hiện và báo cáo về Sở Giao thông vận tải trước ngày 30/11/2017. Nhưng đến 

nay, Sở Giao thông vận tải chưa nhận được báo cáo của Công ty TNHH BOT 

QL.1K . 
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5. Cử tri phường Dĩ An kiến nghị: UBND tỉnh chỉ đạo đơn vị chức năng 

thực hiện dặm vá những vị trí hư hỏng trên tuyến đường ĐT.743B (đoạn từ Ngã 

sáu An Phú đến Đại lộ Độc lập) trong khi chờ nâng cấp, mở rộng theo kế 

hoạch. Thay thế nắp cống bị bể của tuyến đường ĐT.743B tại Ngã tư 550.  

Sở Giao thông vận tải xin phúc đáp như sau: 

- Về hư hỏng mặt đường: Đến nay, Tổng Công ty Becamex IDC đã hoàn tất 

việc duy tu, dặm vá các vị trí hư hỏng trên đoạn này trong thời gian chờ nâng cấp 

mở rộng. 

- Về hư hỏng hố ga tại Ngã tư 550: Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải đã trao 

đổi với Lãnh đạo Tổng Công ty Becamex IDC (chủ đầu tư Dự án nâng cấp, mở 

rộng ĐT.743), Tổng Công ty Becamex IDC đã chỉ đạo bộ phận có liên quan kiểm 

tra và khắc phục trong tháng 12/2017.  

6. Cử tri ở các phường (Dĩ An, Tân Bình, Tân Đông Hiệp, Đông Hòa, 

Bình An, Bình Thắng, An Bình) cùng có ý kiến, đề nghị: Nhà nước có chính 

sách hỗ trợ kinh phí làm đường giao thông theo phương châm “Nhà nước và 

nhân dân cùng làm” (vì hiện nay, nhiều khu dân cư trên địa bàn thị xã Dĩ An, 

các hộ dân cùng đóng góp bêtông hóa các tuyến đường nội khu nhưng chưa 

nhận được sự hỗ trợ từ ngân sách).  

Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An trả lời:  

Theo thống kê hiện nay trên toàn địa bàn thị xã Dĩ An có 490/665 tuyến 

đường phường quản lý được bê tông hóa, nhựa hóa nguồn vốn từ ngân sách và một 

phần đóng góp của nhân dân. UBND thị xã Dĩ An sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư các 

tuyến đường trên toàn thị xã để đến năm 2020, 80% các tuyến đường sẽ được bê 

tông, nhựa hóa theo Nghị quyết Thị Đảng bộ. 

 Riêng các tuyến đường nội khu, nếu thuộc các khu phân lô tự phát không 

đúng quy định, chưa được đầu tư chỉnh trang thì UBND thị xã đề nghị các chủ sử 

dụng đất, các hộ gia đình tự đóng góp kinh phí để bê tông hóa, nhựa hóa cho sạch 

đẹp, khang trang. 

7. Cử tri phường Bình Thắng kiến nghị: UBND tỉnh chỉ đạo các sở, 

ngành tổ chức kiểm tra, xử lý về tình trạng hoạt động sản xuất thuốc trừ sâu gây 

ô nhiễm môi trường đối với Nhà máy Nông dược Bình Dương và Công ty OCI 

tại phường. 

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:  
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Nhà máy nông dược Bình Dương - Chi nhánh Công ty Cổ phần thuốc sát 

trùng Việt Nam hoạt động sản xuất các loại thuốc bảo vệ thực vật; Công ty TNHH 

OCI Việt Nam hoạt động sản xuất hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật và hóa chất cho 

ngành nông dược, địa đểm hoạt động sản xuất tại phường Bình Thắng, thị xã Dĩ 

An, tỉnh Bình Dương. 

Vào cuối năm 2016, theo phản ánh của cử tri, Sở Tài nguyên và Môi trường 

đã tiến hành kiểm tra đối với 2 đơn vị. Kết quả cho thấy, phản ánh của cử tri là 

đúng (có mùi đặc trưng của hoạt động sản xuất thuốc bảo vệ thực vật và từ hướng 

Nhà máy Nông dược và Công ty TNHH OCI Việt Nam,thời điểm phát sinh cũng 

không cố định và liên tục; thời điểm phát hiện mùi rất ngắn từ 5 - 25 phút). Qua 

kiểm tra về công tác bảo vệ môi trường cho thấy 2 đơn vị đã lắp đặt hệ thống thu 

gom và xử lý mùi hôi. Tuy nhiên, việc vận hành hệ thống cần được giám sát chặt 

chẽ hơn. Sở đã yêu cầu 02 đơn vị xây dựng quy trình vận hành và giám sát các 

công trình xử lý khí thải và nộp về Sở Tài nguyên và Môi trường để được theo dõi, 

giám sát. Ngày 16/11/2017, Sở đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện đối 

với 02 đơn vị, kết quả cho thấy 02 đơn vị đang duy trì vận hành các công trình xử 

lý khí thải. Để đánh giá khách quan chất lượng khí thải, Sở sẽ tiến hành trưng cầu 

giám định mẫu đột xuất, sau khi có kết quả phân tích sẽ tổng hợp báo cáo Ủy ban 

nhân dân tỉnh. /. 

 

 




