
TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI  

TRƯỚC KỲ HỌP 7 - HĐND TỈNH KHÓA IX 

ĐƠN VỊ: THỊ XÃ DĨ AN 

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

nghị: Tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn sớm xử lý tình 

trạng ngập nước mỗi khi trời mưa tại khu vực Suối ông Ngỡi và Đình thần An 

Nhơn (phường Tân Bình), khu vực Vàm Suối (phường Bình An) và lắp đặt bổ sung 

hệ thống 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 (phường Tân 

Đông Hiệp) để đảm bảo an toàn giao thông. 

Sở Giao thông vận tải trả lời: 

- Về ngập nước khu vực Suối ông Ngỡi và Đình thần An Nhơn: 

Sở Giao thông vận tải đã có nhiều lần làm việc với Tổng Công ty Becamex 

IDC và UBND thị xã Dĩ An, đến nay Tổng Công ty Becamex IDC đã tiến hành 

nạo vét cống dọc để thông dòng chảy, xây dựng các lưới thép để thu nước trực 

tiếp tại khu vực giao lộ; Đồng thời tiếp tục nghiên cứu giải pháp xử lý để tăng khả 

năng thoát nước hệ thống cống dọc, cống ngang trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn. 

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An đang xem xét đầu tư hạ lưu thoát 

nước khu vực này. 

Trong tháng 7/2018, Sở Giao thông vận tải sẽ tiếp tục làm việc với Ủy ban 

nhân dân thị xã Dĩ An và Tổng Công ty Becamec IDC về giải pháp xử lý ngập 

nước khu vực trên. 

- Về lắp đặt bổ sung hệ thống 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 (phường Tân Đông Hiệp): Ngày 16/3/2018, Sở Giao thông vận tải đã 

có Công văn số 695/SGTVT-QLGT, đề nghị Tổng Công ty Becamex IDC xem xét, 

sớm đầu tư bổ sung đèn tín hiệu giao thông tại các giao lộ này. Hiện nay, Tổng 

Công ty Becamex IDC đang khảo sát và lập thiết kế bản vẽ thi công, dự kiến triển 

khai thi công trong quý IV năm 2018.  

2. Cử tri phường Tân Đông Hiệp tiếp tục kiến nghị: Tỉnh yêu cầu Công ty 

Vật liệu và Xây dựng Bình Dương (M&C) sơn gờ giảm tốc độ tại Ngã ba đường 

ĐT.743 giao nhau với đường Nguyễn Thị Chạy và lắp đặt đèn tín hiệu giao thông, 

xử lý ngập nước cục bộ tại Ngã tư gốm sứ Sài Gòn - Nhật Bản (phường Tân Đông 

Hiệp); Nạo vét các hố ga của tuyến đường ĐT.743a để không còn xảy ra tình trạng 

ngập nước mỗi khi trời mưa. 

Sở Giao thông vận tải trả lời:  
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Sở Giao thông vận tải đã chuyển kiến nghị của Quý cử tri đến Công ty Cổ 

phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương xem xét, giải quyết tại Công văn số 

2537/SGTVT-QLGT ngày 03/7/2018; Sở Giao thông vận tải sẽ tiếp tục theo dõi, 

đôn đốc Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương khắc phục và thông 

tin lại cho Quý cử tri được biết. 

3. Cử tri phường Bình Thắng phản ánh và đề nghị: Tỉnh làm việc với 

TP.HCM để giải quyết dứt điểm tình hình xe container, xe tải đậu gây mất an toàn 

giao thông trên tuyến xa lộ Hà Nội (đoạn gần cầu Đồng Nai). 

Sở Giao thông vận tải trả lời:  

Sở Giao thông vận tải đã có văn bản số 2551/SGTVT-QLGT ngày 03/7/2018, 

chuyển kiến nghị của Quý cử tri đến Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt 

Công an thành phố Hồ Chí Minh, Cục Quản lý đường bộ IV và Công ty Cổ phần 

Đầu tư và Xây dựng cầu Đồng Nai xem xét, giải quyết. Sở Giao thông vận tải sẽ 

tiếp tục nắm tình hình xử lý của các cơ quan, đơn vị hữu quan để thông tin lại cho 

Quý cử tri. 

4. Cử tri các phường Tân Bình, Bình An và Tân Đông Hiệp phản ánh và đề 

nghị: Tỉnh cần ưu tiên tính toán các vị trí đất công trên địa bàn để thực hiện các 

công trình phúc lợi xã hội, trụ sở làm việc… cho địa phương. 

Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An trả lời: 1 

Hiện nay, UBND thị xã Dĩ An đang triển khai công tác cắm mốc quản lý các 

vị trí đất công, đất dôi dư, qua đó sẽ giao UBND các phường chọn lựa một số vị trí 

phù hợp (nằm vị trí thuận lợi, khu đông dân cư,…) để đầu tư một số công trình 

phúc lợi xã hội, trụ sở làm việc, các công viên, lắp đặt các dụng cụ thể thao ngoài 

trời để phục vụ nhu cầu thiết thực cho người dân. Đến nay đã thực hiện thí điểm 

một số vị trí trên địa bàn phường Bình Thắng. Thời gian tới, UBND thị xã sẽ tiếp 

tục triển khai thực hiện tại các vị trí phù hợp trên địa bàn các phường còn lại. 

 Riêng địa bàn phường Dĩ An, ngoài công viên Dĩ An đang triển khai công 

tác giải phóng mặt bằng, UBND thị xã đã chỉ đạo phường sớm có phương án cải 

tạo sân vận động Dĩ An và rà soát một số vị trí khác để đề xuất xây dựng công viên 

và nơi tập luyện thể dục thể thao cho người dân, nhất là dành cho người cao tuổi./. 

                                                           
1 Nội dung trả lời kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền cấp huyện. 


