
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH DƯƠNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      /HĐND-VP Bình Dương, ngày      tháng 11 năm 2022 

V/v đề nghị trả lời ý kiến, kiến nghị  

của cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 

 

 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh. 
 

Thực hiện Kế hoạch số 229/KH-HĐND ngày 13/10/2022 của Thường trực 

HĐND tỉnh về tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 - HĐND 

tỉnh khóa X. 

Từ ngày 14/11/2022 đến 18/11/2022, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh 

đã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức 

cho đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc với cử tri các xã, phường, thị trấn 

trên địa bàn tỉnh. Kết quả đã tổ chức tiếp xúc cử tri tại 76 điểm với 6.459 cử tri 

tham dự; có 344 cử tri tham gia phát biểu với 581 ý kiến, kiến nghị.  

Qua tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, Thường trực Hội đồng nhân dân 

tỉnh chuyển đến UBND tỉnh 90 ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của 

cấp tỉnh (phụ lục kèm theo); đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo, phân công các 

sở, ngành, địa phương có liên quan giải quyết thỏa đáng, trả lời cụ thể, đúng 

trọng tâm những vấn đề mà cử tri quan tâm.  

Nội dung trả lời gửi về Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chậm nhất 

đến ngày 14/12/2022 để phục vụ cho đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thường lệ 

cuối năm 2022.  

Trân trọng./. 
 

 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy;  

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- Thường trực HĐND tỉnh;  

- Đại biểu HĐND tỉnh;  
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Phụ lục 

TỔNG HỢP Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI 

GỬI ĐẾN TRƯỚC KỲ HỌP THƯỜNG LỆ CUỐI NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Công văn số 285/HĐND-VP ngày 25/11/2022  

của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh) 

 

                                           
1 Cử tri Nguyễn Thái Thanh, khu phố 9, phường Phú Lợi; Cử tri Phan Duy Trung, khu phố 7, phường Chánh Nghĩa.  

STT KIẾN NGHỊ CỬ TRI 

XÃ, 

PHƯỜNG, 

T.TRẤN 

HUYỆN, 

THỊ, 

T.PHỐ 

I LĨNH VỰC GIAO THÔNG    

1  

Cử tri phường1 Phú Lợi, Chánh Nghĩa: kiến nghị ngành 

chức năng sớm triển khai thực hiện cầu vượt tại các nút giao 

thông trên tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn nhằm giải quyết 

tình trạng ùn tắc giao thông trên tuyến đường này. 

Phú Lợi, 

Chánh 

Nghĩa 

Thủ Dầu 

Một 

2  
Cử tri Nguyễn Thị Thu Vân, khu phố 2, phường Phú Tân: 
kiến nghị ngành chức năng thực hiện cắt tỉa nhánh cây xanh 

trên các tuyến đường trên địa bàn phường Phú Tân. 

Phú Tân 
Thủ Dầu 

Một 

3  

Cử tri Nguyễn Thành Lập, khu phố 2, phường Phú Tân: 

kiến nghị ngành chức năng xem xét lắp đặt đèn tín hiệu giao 

thông đoạn từ ngã 3 đường số 68 và đường  Nguyễn Văn Linh 

để đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông. 

Phú Tân 
Thủ Dầu 

Một 

4  

Cử tri phường An Phú: kiến nghị các ngành chức năng xem 

xét mở dãy phân cách và lắp đặt tín hiệu giao thông trên tuyến 

đường ĐT743 tại khu vực giao với đường An Phú 18 vì có rất 

nhiều phương tiện có nhu cầu rẽ vào đường này để làm giảm 

áp lực lưu lượng, thời gian, chi phí để xe lưu thông trên khu 

vực ngã tư miếu ông Cù đoạn thuộc địa phận Bình Chuẩn. 

An Phú Thuận An 

5  

Cử tri phường Bình Chuẩn:  

(1) Phản ánh mặt đường ĐT743 (đoạn từ ngã tư Miếu Ông Cù 

đến ngã tư Bình Chuẩn) bị xuống cấp, có những vị trí xuất hiện 

ổ gà gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Kiến nghị 

ngành chức năng xem xét khắc phục tình trạng trên. 

(2) Kiến nghị ngành chức năng xem xét lắp đèn tín hiệu giao 

thông tại ngã tư giao nhau giữa tuyến đường ĐT743 và đường 

Bình Chuẩn 17, do vào giờ cao điểm tan học, công nhân tan ca, 

lượng xe lưu thông vào cụm sản xuất Bình Chuẩn và các trường 

học rất nhiều, dễ gây mất an toàn cho người dân khi tham gia 

giao thông. 

Bình Chuẩn Thuận An 
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6  

Cử tri phường Bình Hòa: phản ánh hiện nay đường Bùi Hữu 

Nghĩa không có hệ thống thoát nước dọc 02 bên, không có hành 

lang, vĩa hè, người dân buôn bán lấn chiếm, đậu xe dọc theo 

tuyến đường này nhưng không xử lý được do đơn vị quản lý 

thuộc cấp tỉnh. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cho đơn vị quản lý 

(chủ đầu tư) sớm có chủ trương sửa chữa, nâng cấp hoặc bàn 

giao cho thành phố Thuận An để thực hiện nâng cấp sửa chữa 

tuyến đường trên. 

Bình Hòa Thuận An 

7  

Cử tri phường Vĩnh Phú(*): tiếp tục kiến nghị ngành chức 

năng có giải pháp giải quyết triệt để tình trạng:  

(1) Tuyến đường Đại lộ Bình Dương thường xuyên bị đọng 

nước gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông;  

(2) Khu vực cổng chào Bình Dương xe khách thường đậu trả 

khách lên xuống và xả rác thải bừa bãi gây ô nhiễm môi trường 

và mất mỹ quan đô thị. 

Vĩnh Phú Thuận An 

8  

Cử tri Lê Xuân Lợi, khu phố Bình Đường 3, phường An 

Bình: kiến nghị nghị ngành chức năng cho biết thông tin cụ 

thể về lộ trình và quy mô đầu tư mở rộng tuyến đường An Bình 

(từ cầu vượt Sóng Thần đến đường Phạm Văn Đồng). 

An Bình Dĩ An  

9  

Cử tri Nguyễn Minh Tuấn, tổ 3, khu phố Bình Chánh, 

phường Khánh Bình(*): phản ánh hiện nay tuyến đường 

ĐT747a thuộc khu vực phường khánh Bình và phường Thạnh 

Phước có nhiều đoạn mặt đường xuống cấp, nhiều ổ gà, ngập 

nước …, thường xuyên xảy ra tai nạn thương tâm và rất nguy 

hiểm cho người tham gia giao thông. Kiến nghị ngành chức 

năng sớm xem xét dặm vá, khơi thông vùng ngập nước kịp thời 

để tạo điều thuận lợi cho người dân tham gia lưu thông, tránh 

tình trạng thương vong đáng tiếc xảy ra.  

Khánh Bình Tân Uyên 

10  

Cử tri Lâm Văn Nghĩa, khu phố Bình Khánh, phường 

Khánh Bình: phản ánh hiện nay trên các tuyến đường 

ĐT747b, ĐT746 được nhà nước trồng hoa giấy nhưng rất ít 

thấy chăm sóc, cắt tỉa, một số đoạn đường có hoa giấy lên cao 

gây mất tầm nhìn của người dân khi tham gia giao thông. Kiến 

nghị ngành chức năng thường xuyên chăm sóc, cắt tỉa tạo vẽ 

mỹ quan đô thị và cắt tỉa những đoạn che khuất tầm nhìn để 

bảo đảm an toàn cho người dân tham gia giao thông. 

Khánh Bình Tân Uyên 

11  

Cử tri Nguyễn Thị Thân , tổ 1, khu phố 6, phường Uyên Hưng:  

(1) Phản ánh đoạn đường Huỳnh Văn Nghệ do Ban Quản lý dự 

án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư, 

thuộc tổ 1 khu phố 6 phường Uyên Hưng đã được nhà nước 

đầu tư và được đưa vào sử dụng (đoạn từ ngã ba Mười Muộn 

đến giáp ranh xã đất cuốc, huyện Bắc Tân Uyên). Tuy nhiên, 

Uyên Hưng Tân Uyên 
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đến nay vẫn chưa được đầu tư hệ thống chiếu sáng, làm hạn 

chế tầm nhìn người tham gia giao thông vào ban đêm dẫn đến 

thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Đề nghị ngành chức 

năng xem xét sớm đầu tư hệ thống chiếu sáng để tạo điều kiện 

cho người dân tham giao thông được tốt hơn để tránh tai nạn 

thương tâm xảy ra. 

(2) Kiến nghị ngành chức năng chỉ đạo đơn vị quản lý cắt tỉa 

cây xanh tuyến đường Huỳnh Văn Nghệ (đoạn trước cổng 

Trường Tiểu học Uyên Hưng B, ngay Công ty New Décor). Vì 

hiện nay đoạn đường này bị cây xanh cao che khuất tầm nhìn 

dễ gây nguy hiểm cho người dân tham gia giao thông. 

12  

Cử tri Trương Văn Em, ấp Kiến Điền, xã An Điền: phản 

ánh tiến độ triển khai thực hiện Dự án Công trình nâng cấp, mở 

rộng đường ĐT748 còn chậm. Kiến nghị ngành chức năng đẩy 

nhanh tiến độ triển khai thi dự án nhằm sớm hoàn thành công 

trình đường ĐT748 vào sử dụng phục vụ nhu cầu đi lại của 

người dân.   

An Điền Bến Cát 

13  

Cử tri xã An Điền: phản ánh hiện nay tuyến đường ĐT748 bị 

xuống cấp, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. 

Trong thời gian chờ triển khai thi công công trình đường 

ĐT748, Kiến nghị ngành chức năng xem xét duy tu, sửa chữa 

toàn tuyến đường ĐT 748 đoạn qua địa bàn xã An Điền đảm 

bảo an toàn giao thông thông. 

An Điền Bến Cát 

14  

Cử tri Phan Văn Phích, ấp Rạch Bắp và cử tri Hà Thị Sa, 

ấp Dòng Sỏi, xã An Tây(*): phản ánh tuyến đường ĐT 744 

đoạn từ ngã ba Rạch Bắp hướng về xã Thanh Tuyền, huyện 

Dầu Tiếng và đoạn từ ngã ba Rạch Bắp xuống ấp Dòng Sỏi, xã 

An Tây hiện chưa được lắp đặt hệ thống cống thoát nước do 

liên quan công tác đền bù giải phóng mặt bằng thi công cho 

người dân tại khu vực này thực hiện chưa xong, khi mưa bão 

gây ngập úng cục bộ gây khó khăn cho người dân sinh sống tại 

khu vực. Kiến nghị ngành chức năng sớm triển khai thực hiện 

dự án lắp đặt hệ thống cống thoát nước dọc tuyến đường 

ĐT744 (đối với nội dung này đã được Sở Giao thông Vận tải 

trả lời; tuy nhiên, cử tri tiếp tục đề nghị ngành chức năng đẩy 

nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án và thông tin cụ thể 

cho người dân được rõ giải pháp xử lý, tiến độ thực hiện và dự 

kiến thời gian cụ thể hoàn thành nội dung này). 

An Tây Bến Cát 

15  

Cử tri Vũ Thắng, ấp Lồ Ồ, xã An Tây: 

(1) Phản ánh trên tuyến đường ĐT744, tình trạng không chấp 

hành tín hiệu đèn giao thông (vượt đèn đỏ) gây nguy hiểm cho 

người tham gia giao thông khác. Đề nghị Công an tỉnh có giải 

An Tây Bến Cát 



4 

 

 

pháp xử lý và phương án bố trí lực lượng trực chốt, kịp thời xử 

lý các trường hợp vi phạm. 

(2) Phản ánh tuyến đường ĐT744 (đoạn đoạn từ cổng Việt 

Hương tới Trường Tiểu học An Tây A, xã An Tây) hiện nay mặt 

đường xuống cấp, hư hỏng nặng, có nhiều ổ gà gây nguy hiểm 

cho người tham gia giao thông. Đề nghị ngành chức năng xem 

xét, khảo sát sửa chữa, nâng cấp tuyến đường này nhằm đảm 

an toàn cho người tham gia giao thông. 

16  

Cử tri Trà Ngọc Châu, ấp Lồ Ồ, xã An Tây: phản ánh tuyến 

đường ĐT744 (đoạn ngã tư Phú Thứ, xã Phú An lên tới ngã ba 

Rạch Bắp, xã An Tây) thường xuyên bị ngập úng cục bộ khi 

mưa bão (nước ngập đến gần dãi phân cách). Đề nghị ngành 

chức năng sớm xem xét, giải quyết khắc phục tình trạng trên. 

An Tây Bến Cát 

17  

Cử tri Nguyễn Đình Thắng, Khu phố 1, phường Tân Định: 

kiến nghị ngành chức năng sớm xem xét, lắp đặt đèn giao 

thông rẽ trái tại khu vực ngã tư Mỹ Phước - Tân Vạn (đoạn 

thuộc khu phố 1, phường Tân Định) để hạn chế xảy ra tai nạn 

giao thông, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông 

qua khu vực này. 

Tân Định Bến Cát 

18  

Cử tri Cao Bảo Thình, khu phố 3A, phường Thới Hòa (*): 

phản ánh Vòng xoay Mỹ Phước - Tân Vạn, đường DE1 - NK13 

- XE1 sau khi được thông tuyến với huyện Bàu Bàng thì lưu 

lượng xe lưu thông ngày càng đông, tiềm ẩn nguy cơ mất an 

toàn giao thông (đã xảy ra các vụ lật xe tải và xe container lưu 

thông qua xòng xoay). Kiến nghị các ngành chức năng xem 

xét, có giải pháp thay thế vòng xoay thành hệ thống đèn tín 

hiệu giao thông để người dân lưu thông trên tuyến đường này 

được an toàn hơn (đối với nội dung này đã được Sở Giao thông 

Vận tải trả lời, tuy nhiên, cử tri đề nghị ngành chức năng thông 

tin cho người dân được rõ giải pháp xử lý, tiến độ thực hiện và 

dự kiến thời gian cụ thể hoàn thành nội dung này). 

Thới Hòa Bến Cát 

19  

Cử tri Cao Khánh Thành, khu phố 5, thị trấn Phước Vĩnh: 
phản ánh tuyến đường ĐT741 đoạn từ đường Bàu Ao, khu 

phố 5 đến giáp khu phố 6 hiện nay đã xuống cấp và thường 

xuyên bị ngập nước. Kiến nghị ngành chức năng nâng cấp, 

sửa chữa đoạn đường này và khắc phục tình trạng ngập nước 

(đề nghị ngành chức năng xác định thời gian giải quyết cụ thể 

tình trạng trên không để kéo dài ảnh hưởng đến người tham 

gia giao thông). 

Phước Vĩnh Phú Giáo  

20  

Cử tri Trần Đình Ninh, ấp Suối Cạn, xã Cây Trường II: 
kiến nghị ngành chức năng xem xét nâng cấp, mở rộng tuyến 

đường ĐT750 vì hiện nay tuyến đường này lượng xe lưu thông 

nhiều, thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. 

Cây Trường 

II 
Bàu Bàng  



5 

 

 

21  

Cử tri Nguyễn Văn Minh, tổ 6, khu phố Bến Lớn, thị trấn 

Lai Uyên: kiến nghị ngành chức năng khảo sát và mở giải phân 

cách trên tuyến đường Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng 

(đoạn giao nhau giữa tuyến đường Bắc Tân Uyên - Phú Giáo 

- Bàu Bàng và đường Lai Uyên 73) để tạo điều kiện thuận lợi 

cho người dân trong giao thông. 

Lai Uyên Bàu Bàng 

22  

Cử tri Lê Văn Quang, tổ 8, khu phố Bàu Bàng, thị trấn 

Lai Uyên: phản ánh hiện nay khi trời mưa lớn, nước trên 

tuyến đường ĐT749C (đoạn từ Quốc lộ 13 vào khu Công 

nghiệp Bàu Bàng) không thoát được, tràn vào nhà dân, gây ô 

nhiễm môi trường ảnh hưởng đến đời sống của người dân. 

Kiến nghị ngành chức năng khắc phục tình trạng nêu trên và 

xem xét, đầu tư thi cống hệ thống thoát nước dọc theo 2 bên 

tuyến đường ĐT749c. 

Lai Uyên Bàu Bàng 

23  

Cử tri Nguyễn Văn Bộn, khu phố 2, thị trấn Tân Bình: 

(1) Kiến nghị các ngành chức năng khảo sát và lắp đặt hệ thống 

thoát nước từ Cổng trung tâm văn hóa Tân Bình đến Cua pari 

vì hiện nay khi mưa lớn khu vực này bị ngập úng cục bộ làm 

ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.  

(2) Phản ánh đoạn đường ĐT741 từ ngã tư Sở Sao đến Phú 

Giáo có đoạn vẫn chưa được lắp đặt dãi phân cách và hệ thống 

chiếu sáng. Đề nghị ngành chức năng khảo sát và thực hiện 

cho đồng bộ dãi phân cách và hệ thống chiếu sáng trên tuyến 

đường này. 

Tân Bình 
Bắc Tân 

Uyên 

24  

Cử tri xã Định An: kiến nghị ngành chức năng xem xét 

nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT744 từ ấp Suối Sâu, xã 

Định Thành đến ngã 3 xã Minh Hòa tuyến đường hẹp, xe 

lưu thông nhiều. 

Định An Dầu Tiếng 

25  

Cử tri xã Long Hòa: phản ánh trong thời gian cách ly vì dịch 

Covid19 thì tuyến xe buýt từ Mỹ Phước về Dầu Tiếng ngưng 

hoạt động từ đó đến nay, nhưng hiện nay cuộc sống trở lại trạng 

thái bình thường do đó cử tri kiến nghị ngành chức năng xem 

xét mở lại tuyến xe buýt này để phục vụ nhu cầu đi lại của 

người dân và các em học sinh.  

Long Hòa Dầu Tiếng 

II LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, THỦY LỢI, NƯỚC SẠCH   

1  

Cử tri Nguyễn Văn Tấn, ấp Sa Dụp và cử tri Nguyễn Doãn 

Vượng, ấp Đồng Thông, xã Phước Sang:  phản ánh hiện nay 

giá thu mua mủ cao su hiện tại đang xuống rất thấp làm ảnh 

hưởng đến cuộc sống của người dân. Kiến nghị ngành chức 

năng xem xét và có biện pháp bình ổn giá để người dân yên 

tâm sản xuất ổn định kinh tế gia đình. 

Phước Sang Phú Giáo  
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2  

Cử tri Hà Thị Kim Hoa, ấp 3, xã Tân Hưng: phản ánh hiện 

nay giá nước sạch 11.000 đồng/m3 đối với các hộ dân nông thôn 

là quá cao so với thu nhập của người dân ở nông thôn. Kiến nghị 

với các ngành chức năng xem xét có chính sách giảm giá nước 

sạch đối với các hộ dân ở vùng nông thôn để các hộ dân có điều 

kiện tiếp cận và sử dụng hệ thống nước sạch, góp phần thực hiện 

đạt tiêu chí Nông thôn mới nâng cao của xã nhà. 

Tân Hưng Bàu Bàng 

3  
Cử tri xã Định An: kiến nghị ngành chức năng kiểm tra xử lý 

các tàu cát đang hút cát trên hồ Dầu Tiếng cách bờ từ 100m 

đến 150m gây nguy cơ sạt lỡ bờ rất cao.  

Định An Dầu Tiếng 

4  

Cử tri ấp Hòa Lộc, xã Minh Hòa: phản ánh việc cắm mốc cao 

trình 24.4 khiến các hộ dân người Chăm ấp Hòa Lộc không thể 

xây nhà, tách thửa, vay vốn. Kiến nghị Công ty TNHH MTV 

Khai thác Thủy lợi miền Nam cắm thêm các trụ mốc cao trình 

để hạn chế mất đất của người dân; xem xét hỗ trợ cho những hộ 

dân có đất bị vướng vào cao trình 24.4. 

 

Minh Hòa Dầu Tiếng 

5  

Cử tri các ấp Thanh Tân, Bàu Cây Cám, Cà Tong, xã Thanh 

An: phản ánh việc cấm mốc cao trình 17 khu vực Hồ Cần Nôm 

làm ảnh hưởng rất lớn đối với đất đai của người dân, sổ đất của 

dân được cấp năm 1997 có đất ở nhưng hiện tại không cho người 

dân xây dựng nhà; việc ghi vào sổ đất của người dân “đất thuộc 

cao trình” làm ảnh hưởng đến giá trị đất. Kiến nghị các ngành 

chức năng sớm giải quyết dứt điểm (đã kiến nghị nhiều lần) để 

người dân tiếp tục thực hiện các quyền theo Luật Đất đai. 

Thanh An Dầu Tiếng 

III LĨNH VỰC QUY HOẠCH, XÂY DỰNG, ĐÔ THỊ   

1  

Cử tri Huỳnh Thị Thanh Xuân, Chủ đầu tư doanh nghiệp 

“Hải Long Sóng Thần 2”, phường Dĩ An: kiến nghị Sở Xây 

dựng xem xét lại yêu cầu việc đấu nối của khu chung cư Sóng 

Thần 2 (chung cư Hoàng Long) vào hệ thống xử lý nước thải 

tập trung được phù hợp thực tế hơn, vì nếu làm như theo yêu 

cầu thì phải có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, vượt quá tầm 

của công ty. 

Dĩ An Dĩ An 

2  

Cử tri phường Thuận Giao: kiến nghị ngành chức năng đề 

nghị Công ty Becamex cải tạo, sửa chữa, nâng cấp nhằm sử 

dụng có hiệu quả sân bóng của Cty Becamex vì hiện nay đang 

bị bỏ hoang, cỏ mọc nhiều, ô nhiễm môi trường gây mất mỹ 

quan đô thị. 

Thuận Giao Thuận An 

3  

Cử tri Nguyễn Thanh Sơn, khu phố Thống Nhất 1, phường 

Dĩ An: kiến nghị các ngành chức năng tỉnh tham mưu UBND 

tỉnh sớm có giải pháp xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc 

tại dự án khu nhà ở thương mại đường sắt (giai đoạn 2) để đảm 

bảo quyền lợi cho người dân đã mua đất tại dự án này. 

Dĩ An Dĩ An 
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4  

Cử tri Phạm Thị Bảy, tổ 7C, ấp Bà Tứ, xã Cây Trường II: 
phản ánh năm 2018, gia đình tôi có xin UBND xã cho xây dựng 

nhà ở. Tuy nhiên, bà được địa phương trả lời do chờ đền bù 

quy hoạch khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng nên không 

được xây dựng. Đến nay, việc đền bù này vẫn chưa thực hiện, 

làm cho gia đình gặp nhiều khó khăn trong việc xây dựng, chăn 

nuôi, trồng trọt phát triển kinh tế. Kiến nghị ngành chức năng 

sớm giải quyết việc giải tỏa đền bù để gia đình an tâm, ổn định 

cuộc sống. 

Cây Trường 

II 
Bàu Bàng 

5  

Cử tri Nguyễn Văn Phương, khu phố 2, phường Hòa Phú: 
kiến nghị UBND tỉnh cần rà soát và có giải pháp trong việc 

thực hiện kế hoạch đầu tư công trên địa bàn tỉnh năm 2022 đã 

đạt chỉ tiêu chưa, nếu chưa cần quan tâm và nhanh chóng thi 

công để đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 

Hòa Phú 
Thủ Dầu 

Một 

6  

Cử tri Trần Thị Hồng, khu phố 1, phường Hòa Phú: đề nghị 

ngành chức năng đẩy nhanh tiến độ thực hiện khu quy hoạch 

xây dựng các bệnh viện và một số công trình nhà nước sớm 

đưa vào hoạt động phục vụ người dân.  

Hòa Phú 
Thủ Dầu 

Một 

7  

Cử tri Lê Gia Thức, khu phố 1, phường Phú Cường: phản 

ánh chủ đầu tư hệ thống xử lý nước thải từ Chợ Đình đến Ngã 

3 cống khi xây dựng hệ thống xử lý nước thải thống nhất chừa 

1m đất x 2 bên để làm lối đi, nhưng khi thực hiện xong công 

trình chủ đầu tư rào lại không cho dân đi. Kiến nghị ngành 

chức năng xem xét giải quyết trả lại lối đi cho người dân. 

Phú Cường 
Thủ Dầu 

Một 

8  

Cử tri Nguyễn Văn Kế, Nguyễn Thanh Thảo và Lê Gia 

Thức, khu phố 1, phường Phú Cường:  

(1) Kiến nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh sớm giải quyết 

tiền tạm cư cho các các hộ dân bị thu hồi đất trong dự án Thế 

kỷ 21 (nay là dự án Công viên Phú Cường) cho các hộ dân.   

(2) Phản ánh dự án thế kỷ 21 (nay là dự án Công viên Phú 

Cường) chậm triển khai làm ảnh hưởng đến đời sống người 

trong dự án.  Đề nghị ngành chức năng sớm có giải pháp đẩy 

nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án. 

Phú Cường 
Thủ Dầu 

Một 

IV LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG   

1  

Cử tri Nguyễn Thành Lập, khu phố 2, phường Phú Tân: 

kiến nghị ngành chức năng đề nghị Công ty Becamex bàn giao 

đất cho UBND thành phố để thực khảo sát xây dựng trường 

THPT trên địa bàn phường Phú Tân. 

Phú Tân 
Thủ Dầu 

Một 

2  
Cử tri Nguyễn Thái Thanh, khu phố 9, phường Phú Lợi: đề 

nghị ngành chức năng thông tin đến cử tri về kết quả xét xử vụ 

việc khu đất 43ha và 145 ha (đất vàng) tại tỉnh Bình Dương và 

Phú Lợi 
Thủ Dầu 

Một 
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sau khi xét xử xong có thực hiện thu hồi kê biên trả lại đất 

không? 

3  

Cử tri phường An Phú: kiến nghị ngành chức năng đề nghị 

Công ty Becamex giao phần đất dôi ra và bị bỏ hoang trong 

khu dân cư An Phú cho địa phương quản lý nhằm hạn chế tình 

trạng xã rác, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị. 

An Phú Thuận An 

4  

Cử tri phường Lái Thiêu:  kiến nghị ngành chức năng đề 

nghị Công ty Becamex tăng cường công tác quản lý phần đất 

khu công viên trước Bệnh viện Quốc tế Becamex, do hiện nay 

dân tập trung buôn bán, gây mất trật tự, xả rác gây ô nhiễm 

môi trường. 

Lái Thiêu Thuận An 

5  

Cử tri phường Thuận Giao:  

(1) Kiến nghị ngành chức năng đề nghị Công ty Becamex sớm 

có quyết định bãi bỏ quy hoạch đối với những hộ dân không 

còn nằm trong quy hoạch KDC Việt – Sing, để người dân được 

thực hiện quyền sử dụng đất của mình.  

(2) Phản ánh một số hộ dân mua đất trong khu dân cư Thuận 

Giao từ năm 2017 đến nay vẫn chưa có giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất. Kiến nghị ngành chức năng đề nghị Công ty 

Becamex sớm bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

cho người dân. 

Thuận Giao Thuận An 

6  

Cử tri Lâm Văn Khanh, khu phố Thống Nhất 1, phường Dĩ 

An: kiến nghị ngành chức năng sớm giải quyết thủ tục pháp lý 

về khu đất có nguồn gốc thuộc công ty xuất nhập khẩu Lâm 

sản Sài Gòn để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các 

hộ dân khu vực này. 

Dĩ An Dĩ An 

7  

Cử tri Nguyễn Văn Chiến, tổ 16A1, khu phố Tân Phú 1, 

phường Tân Bình: kiến nghị Tỉnh sớm ban hành quy chuẩn 

về hạ tầng thực hiện việc chỉnh trang các khu dân cư để cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân (theo Nghị 

quyết 35 của Thành ủy Dĩ An). 

Tân Bình Dĩ An 

8  

Cử tri Nguyễn Minh Tuấn, tổ 3, khu phố Bình Chánh, 

phường Khánh Bình: phản ánh diện tích 21ha nằm trong dự 

án khu Liên hợp dịch vụ đô thị Bình Dương thuộc khu phố 3, 

phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một không triển khai 

thực hiện và để lại toàn bộ diện tích đất nói trên cho người dân 

sử dụng, nhưng đến nay chỉ cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất cho một số hộ dân, còn một số hộ dân cụ thể là gia 

đình ông cũng chưa được cấp. Kiến nghị các ngành chức năng 

xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ 

Khánh Bình Tân Uyên 
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dân còn lại và gia đình ông, để người dân an tâm sản xuất phát 

triển kinh tế gia đình. 

9  

Cử tri Phạm Thị Giồng, tổ 3, khu phố Ông Đông, phường 

Tân Hiệp: phản ánh hiện nay Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên 

đôi lúc xả nước thải chưa qua xử lý tràn ra đường và xuống suối 

Ông Đông bốc mùi hôi khó chịu. Kiến nghị Sở Tài nguyên và 

môi trường có giải pháp xử lý triệt để không làm ảnh hưởng đến 

nguồn nước, đời sống và sức khỏe của nhân dân. 

Tân Hiệp Tân Uyên 

10  

Cử tri Nguyễn Văn Thành (SĐT: 0937.330.007), khu phố 2, 

phường Mỹ Phước: phản ánh Công ty TNHH Giấy Chánh 

Dương (đường D15, Khu phố 4, phường Mỹ Phước) thường 

xuyên thải khói sản xuất gây mùi hôi rất khó chịu, ảnh hưởng 

người dân xung quanh; thời điểm xã khói thải vào lúc sáng sớm 

và buổi chiều hàng ngày. Kiến nghị ngành chức năng sớm có 

biện pháp xử lý tình trạng trên. 

Mỹ Phước Bến Cát 

11  

Cử tri Phạm Thị Ngọc Nhân (SĐT: 0329.806.805), Khu phố 

2, phường Mỹ Phước: phản ánh gia đình tôi có mua đất của 

Công ty cổ phần kinh doanh và phát triển Bình Dương (TDC) 

02 thửa đất: Lô: BT1, ô số 41 và Lô BT2, ô số 42 tọa lạc tại 

khu tái định cư Mỹ Phước 2, phường Mỹ Phước, thị xã Bến 

Cát (đường NB2B, KDC Mỹ Phước 2 gần Trường Tiểu học 

Lương Thế Vinh) đã 11 năm nay, gia đình tôi và một số hộ dân 

vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Kiến 

nghị các ngành chức năng sớm có giải pháp giải quyết cấp giấy 

chứng nhận cho người dân. 

Mỹ Phước Bến Cát 

12  

Cử tri Nguyễn Minh Tuân, Nguyễn Văn Cu, khu phố 3A, 

phường Thới Hòa: phản ánh người dân mua đất của Công ty 

cổ phần kinh doanh và phát triển Bình Dương (TDC) tại đường 

N12 (đoạn đối diện quán cà phê Thành Tuấn) đã xây nhà ở từ 

lâu đến nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất. Đề nghị ngành chức năng có hướng giải quyết, giúp cho 

các hộ dân sớm được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

để yên tâm ổn định cuộc sống. 

Thới Hòa Bến Cát 

13  

Cử tri Nguyễn Thanh Hải, khu phố Đồng Chèo, thị trấn 

Lai Uyên: phản ánh hiện nay, trên địa bàn thị trấn có nhiều hộ 

gia đình xây nhà đã lâu (trước năm 2014) thời điểm đó chưa có 

quy định là phải chuyển mục đích quyền sử dụng đất thành đất 

ở hay xin giấp phép xây dựng (hoặc có nhưng là thời điểm đó 

việc tiếp cận thông tin về nhà ở, đất đai còn hạn chế). Đến nay, 

người dân muốn chuyển mục đích đất ở tại vị trí nhà đã cất 

trước năm 2014 để đảm bảo quy định, thì khi cán bộ đến khảo 

sát lập biên bản phạt. Sau khi đóng phạt mới thực hiện được 

thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất,  điều này là không hợp 

lý... Kiến nghị ngành chức năng xem xét lại và có điều chỉnh 

Lai Uyên Bàu Bàng 
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các quy định cho phù hợp tạo điều kiện cho người dân chấp 

hành pháp luật và có nhà cửa ổn định cuộc sống. 

14  

Cử tri khu phố Đồng Sổ, thị trấn Lai Uyên (*): kiến nghị 

ngành chức năng xem xét đẩy nhanh tốc độ cấp giấy chứng 

nhận chứng nhận Quyền sử dụng đất cho các gia đình đã nhận 

đất tái định cư từ năm 2014 (khu G29, đường N8 (khu nhà ở 

xã hội 5 lầu)) để phát triển kinh tế, vay vốn ngân hàng (vấn đề 

này cử tri đã kiến nghị nhiều lần và được trả lời chung chung 

với nhiều lý do khác nhau chưa đáp ứng nguyện vọng của 

người dân, cử tri đề nghị ngành chức năng thông tin cho người 

dân được rõ nguyên nhân, biện pháp xử lý, tiến độ thực hiện 

và dự kiến thời gian cụ thể hoàn thành nội dung này). 

Lai Uyên Bàu Bàng 

15  

Cử tri  Trần Văn Tài, Ấp 2, xã Lạc An: phản ánh Nhà sinh 

hoạt chung của Giáo xứ Võng Phan xây dựng từ sau năm 1975 

đến nay đã xuống cấp hư hỏng, vào tháng 2 năm 2022 giáo xứ 

có làm đơn, hồ sơ, thủ tục xin sửa chữa, xây mới nhà sinh hoạt 

chung của giáo xứ, đến tháng 8/2022 thì được biết quy hoạch 

xây dựng mới nằm ở thửa đất số 1297 tờ bản đồ số 33 diện tích 

227,7 mét vuông trong đó có 32,9 mét vuông đã được cấp giấy 

CNQSĐ Tôn giáo, còn 149,7 mết vuông là đất cây lâu năm, 

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện cho biết phải chuyển 

đổi 149,7 mét vuông đất trồng cây lâu năm sang đất Tôn giáo, 

ngày 6/9/2022 chúng tôi có nộp hồ sơ lên Sở  Tài nguyên và 

Môi trường xin cho phép được chuyển 149,7 mét vuông đất 

trồng cây lâu năm sang đất Tôn giáo, sau đó Sở  Tài nguyên và 

Môi trường tỉnh cấp cho ông giấy hẹn, hẹn sẽ trả kết quả vào 

ngày 11/10/2022, đến ngày 11/10/2022 ông lên thì Sở  Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh cho biết hồ sơ chuyển mục đích sử 

dụng đất của giáo xứ võng phan đã chuyển về UBND tỉnh và 

cho ông số điện thoại Bà Tuyết Trinh để liên hệ, đến ngày 

14/10/2022 ông có liên hệ điện thoại với Bà Tuyết Trinh thì bà 

cho biết Hồ sơ hiện đang trình lên UBND tỉnh, đến ngày 

05/11/2022 ông liên hệ tiếp với Bà Tuyết Trinh thì được Bà trả 

lời hồ sơ đang trình lên UBND tỉnh, tôi thấy việc giải quyết hồ 

sơ là chậm trễ gây phiền hà cho người dân. Kiến nghị ngành 

chức năng xem xét có ý kiến với cơ quan chuyên môn sớm giải 

quyết hồ sơ thủ tục cho giáo xứ Võng Phan. 

Lạc An 
Bắc Tân 

Uyên 

16  

Cử tri Nguyễn Xuân Thắng, khu phố Suối Tre, thị trấn Tân 

Bình: phản ánh việc mua bán đất giữa chủ đầu tư Công ty 

Becamex và các hộ dân tại khu visip 2 mở rộng đến nay vẫn 

chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cụ thể Tôi 

có mua 02 lô đất tại Khu Visip 2 mở rộng thuộc tổ 2, khu phố 

Suối Tre, thị trấn Tân Bình gồm: vị trí ô số 28 (số ô cũ 62) lô 

đất số A-45, diện tích 150m2 theo hợp đồng số 028/IJC-

A45/2017, ngày 10/05/2017 và vị trí ô số 29 (số ô cũ 61) lô đất 

số A-45, diện tích 150m2 theo hợp đồng số 029/IJC-A45/2017, 

Tân Bình 
Bắc Tân 

Uyên 
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2 Cử tri Võ Kim Anh, khu phố 6, phường Tương Bình Hiệp; Cử tri Nguyễn Văn Long, khu phố 2, phường Phú Lợi; 

Cử tri Văn Văn Hạnh, khu phố 4, phường Định Hòa; Cử tri Nguyễn Văn Thiện, khu phố 5, phường Hiệp An. 
3 Cử tri Lê Văn Thân, khu phố 5, phường Tương Bình Hiệp; Cử tri Trần Mạnh Nghĩa, khu phố 7, phường Phú Lợi. 

ngày 10/05/2017 của Công ty cổ phần phát triển hạ tầng kỹ 

thuật Becamex IJC (230 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, 

thành phố Thủ Dầu Một). Theo hợp đồng đến tháng 11/2021 

thì công ty sẽ tiến hành làm các thủ tục để cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất nhưng đến nay đã quá hạn 12 tháng, người 

dân vẫn chưa nhận được bất cứ thông tin nào từ phía công ty, 

hiện nay tôi muốn xây dựng nhà nhưng không được. Kiến nghị 

ngành chức năng chỉ đạo các cơ quan có liên quan thực hiện 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Tôi và các hộ dân 

tại khu Visip 2 mở rộng để chúng tôi được xây dựng nhà trên 

phần đất đã mua để ổn định cuộc sống. 

V LĨNH VỰC Y TẾ, VĂN HÓA, GIÁO DỤC   

1  

Cử tri các phường2 Tương Bình Hiệp,  Phú Lợi,  Định Hòa,  

Hiệp An (*): tiếp tục kiến nghị về công tác khám chữa bệnh 

chưa đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân gây bức 

xúc trong nhân dân, cụ thể:  

(1)  Phản ánh việc khám và chữa bệnh cho người dân và đối 

tượng là cán bộ hưu trí tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh thời gian 

qua còn hạn chế và bất cập do phải kê khai nhiều thông tin, 

giấy tờ, nhiều loại thuốc, vật tư y tế không có trong danh mục 

hoặc có trong danh mục bảo hiểm y tế nhưng lại không có trong 

kho của bệnh viện, người bệnh phải mua bên ngoài rất tốn kém 

gây bức xúc cho người khám chữa bệnh. Kiến nghị ngành chức 

năng khắc phục dứt điểm tình trạng trên để phục vụ tốt hơn 

việc khám, chữa bệnh cho người dân. 

(2) Phản ánh hiện nay việc tổ chức đấu thầu mua sinh phẫm, 

thuốc, trang thiết bị y tế còn chậm nên không đáp ứng kịp thời 

cho người dân khi có nhu cầu khám, chữa bệnh. Kiến nghị 

UBND tỉnh, Sở Y tế tỉnh quan tâm có giải pháp khắc phục tình 

trạng trên đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.  

Tương Bình 

Hiệp,  Phú 

Lợi,  Định 

Hòa,  Hiệp 

An  

Thủ Dầu 

Một 

2  

Cử tri Trần Thị Hồng, khu phố 1, phường Hiệp An: đề nghị 

ngành chức năng cần trang bị thêm các trang thiết bị y tế, máy 

móc hiện đại tầm soát bệnh ung thư tại bệnh viện Đa khoa tỉnh 

nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.  

Hiệp An 
Thủ Dầu 

Một 

3  

Cử tri phường3 Tương Bình Hiệp và Phú Lợi: kiến nghị Sở 

Giáo dục và Đào tạo tỉnh cần quan tâm rà soát lại vệc xã hội 

hóa các nguồn thu và khoản vận động, đóng góp của Ban đại 

diện cha mẹ học sinh, tránh việc lạm thu của các trường học và 

đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch tại các trường học trên 

địa bàn tỉnh.  

Tương Bình 

Hiệp, Phú 

Lợi 

Thủ Dầu 

Một 
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4  

Cử tri Trần Mạnh Nghĩa, khu phố 7, phường Phú Lợi: phản 

ánh hiện nay tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan, ảnh hưởng 

đến chất lượng giáo dục trong trường. Đề nghị Sở Giáo dục 

đào tạo tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc dạy 

thêm, học thêm. 

Phú Lợi 
Thủ Dầu 

Một 

5  

Cử tri Trần Thị Lan, khu phố 1, phường Phú Tân: phản 

ánh Bác sĩ, Điều dưỡng tại bệnh viện Đa khoa tỉnh chưa hướng 

dẫn cách sử dụng thuốc khi phát thuốc cho các bệnh nhân. Kiến 

nghị ngành chức năng khắc phục tình trạng trên.  

Phú Tân 
Thủ Dầu 

Một 

6  

Cử tri phường Thuận Giao, xã An Sơn(*): phản ánh hiện 

nay người dân khám bệnh bảo hiểm y tế nhưng vẫn phải ra nhà 

thuốc để mua thuốc điều trị, gây khó khăn cho người dân (cử 

tri đã kiến nghị nhiều lần). Đề nghị ngành chức năng có giải 

pháp đảm bảo thuốc bảo hiểm y tế cho người dân khi khám 

chữa bệnh bằng  bảo hiểm y tế .  

Thuận Giao, 

An Sơn 
Thuận An 

7  

Cử tri xã An Sơn: kiến nghị ngành chức năng xem xét cho 

chủ trương để người có thẻ Bảo Hiểm Y tế được khám và điều 

trị bất cứ nơi đâu không phải làm thủ tục chuyển tuyến vì hiện 

nay việc xin chuyển viện đối với người sử dụng thẻ Bảo hiểm 

y tế còn nhiều thủ tục gây khó khăn cho người dân. 

An Sơn Thuận An 

8  

Cử tri Nguyễn Minh Tuấn, tổ 3, khu phố Bình Chánh, 

phường Khánh Bình: phản ánh nguồn thuốc (hoá chất) điều 

trị tắt nghẽn máu bằng bảo hiểm y tế tại Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Bình Dương thường xuyên hết không đảm bảo công tác điều 

trị cho bệnh nhân. Đề nghị ngành chức năng và Sở Y tế sớm 

giải quyết để cho người dân yên tâm trong điều trị bệnh. 

Khánh Bình Tân Uyên 

9  

Cử tri Lê Văn Ninh, ấp Tân Hội, xã Thạnh Hội: phản ánh 

theo quy định về thời gian sử dụng bảo hiểm y tế tự nguyện hộ 

gia đình, nếu để hết hạn sử dụng quá 90 ngày thì phải mua lại 

bảo hiểm y tế, khi người dân mua lại bảo hiểm y tế thì sau 30 

ngày mới có giá trị sử dụng. Kiến nghị các ngành chức năng 

xem xét cho người dân được khám chữa bệnh khi người dân 

mua lại bảo hiểm y tế mà không phải chờ đến 30 ngày sau mới 

được sử dụng.   

Thạnh Hội Tân Uyên 

10  

Cử tri Phạm Văn Bé, khu phố Khánh Hòa, phường Tân 

Phước Khánh: phản ánh hiện nay tình trạng dạy thêm diễn ra 

ở nhiều nơi không được kiểm soát, điều này đã gây áp lực cho 

học sinh và phụ huynh vì nếu không học thêm thì sợ không có 

kiến thức bằng những học sinh khác, còn tham gia học thêm 

Tân Phước 

Khánh 
Tân Uyên 
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tất các môn học mà thầy, cô tổ chức dạy thêm thì không đủ thời 

gian và bị quá tải đối với học sinh, từ đó sẽ dẫn tới nhiều hệ 

lụy xấu cho các em. Kiến nghị cơ quan chức năng kiểm tra, 

quản lý tốt hơn nữa tình trạng dạy thêm trong thời gian tới. 

11  

Cử tri Phan Thị Lài, khu phố 1, phường Tân Định: phản 

ánh việc phát hành lại bộ sách giáo khoa hàng năm từ cấp 1 trở 

lên, không thể tái sử dụng lại trong các năm tiếp theo, gây khó 

khăn cho phụ huynh, học sinh, không phù hợp với chủ trương 

thực hiện chống lãng phí. Đề nghị ngành chức năng xem xét, 

thống nhất sử dụng theo hướng ổn định. 

Tân Định Bến Cát 

12  

Cử tri Cao Bảo Thình, Khu phố 3A, phường Thới Hòa: kiến 

nghị ngành chức năng xem xét, sớm bố trí kinh phí để xây dựng 

trường Trung học phổ thông tại địa phương vì hiện nay số 

lượng dân cư sinh sống trên địa bàn Thới Hòa tương đối đông 

nhưng chưa có trường Trung học Phổ thông phục vụ việc học 

tập của con em trên địa bàn. 

Thới Hòa Bến Cát 

13  

Cử tri Nguyễn Đình Mạnh, tổ 1, khu phố Bàu Bàng, thị trấn 

Lai Uyên: phản ánh Tôi công tác trong quân đội 32 năm liên 

tục có bảo hiểm y tế nhưng sau khi nghỉ hưu, trên thẻ bảo hiểm 

của ông để đến ngày 01/9/2027 mới được hưởng 5 năm liên 

tục. Đề nghị ngành chức năng xem xét, điều chỉnh cấp lại thẻ 

bảo hiểm y tế Tôi. 

Lai Uyên Bàu Bàng 

14  

Cử tri Lê Phước Tường, ấp Bến Sắn, xã Long Nguyên: phản 

ánh theo quy định khi tham gia bảo hiểm y tế liên tục 5 năm và 

cùng nơi khám chữa bệnh ban đầu thì sẽ được miễn giảm về 

tiền khám và tiền thuốc. Nhưng khi ông đi khám định kỳ hàng 

tháng tại Bệnh viện đa khoa Mỹ Phước vì bệnh cao huyết áp 

thì phải đóng các khoản gồm: (lần 1) thu tiền khám chữa bệnh, 

(lần 02) thu tiền trước khi làm xét nghiệm máu, (lần 3) thu tiền 

trước khi lấy kết quả để nhận thuốc. Kiến nghị cơ quan có thẩm 

quyền cho biết nếu như cùng chi trả 20% với bảo hiểm thì số 

tiền do bệnh nhân cùng chi trả là bao nhiêu? cách tính như thế 

nào? Đồng thời cho biết việc Bệnh viện đa khoa Mỹ Phước 

thực hiện như vậy có đúng theo quy định hay chưa? 

Long 

Nguyên 
Bàu Bàng 

15  

Cử tri Trịnh Thị Trường, ấp 4, xã Tân Hưng: phản ánh thái 

độ của các y bác sĩ khoa sản - Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình 

Dương khi tiếp nhận và chẩn đoán bệnh còn lơ là, tác trách với 

bệnh nhân (cụ thể: sản phụ đau bụng và có dấu hiệu sinh non 

nhưng không cho nhập viện mà cho sản phụ về nhà) dẫn đến 

sự cố cho sản phụ và gia đình. Kiến nghị xem xét chấn chỉnh 

lại thái độ làm việc của các y bác sĩ của bệnh viện. 

Tân Hưng Bàu Bàng 

16  Cử tri Nguyễn Thị Hường, ấp 5, xã Tân Hưng: phản ánh 

bản thân bà chưa đi khám bảo hiểm y tế lần nào, nhưng khi đi 
Tân Hưng Bàu Bàng 
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4 Cử tri  Huỳnh Thanh Minh, khu phố 5, phường Hiệp An; Cử tri Lê Công Tiến, khu phố 6, phường Hiệp Thành. 

khám tại phòng khám Ngân Hà huyện Bàu Bàng vào ngày 

18/11/2022 thì được phòng khám thông báo đã khám trước đó 

01 ngày nên không cho khám bảo hiểm y tế nữa. Kiến nghị cơ 

quan quản lý thẻ  khám bảo hiểm y tế  có biện pháp để tránh 

việc trục lợi cá nhân, sử dụng hoặc khai báo  khám bảo hiểm y 

tế  không đúng đối tượng ảnh hưởng đến quyền lợi của người 

tham gia  khám bảo hiểm y tế. 

17  

Cử tri xã Định An: phản ánh hiện nay khi người dân sử dụng 

thẻ bảo hiểm y tế đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh, huyện xin các 

loại thuốc Đông y thông thường như thuốc đại tràng, kim tiền 

thảo,… thì không có nên người dân phải mua ngoài. Kiến nghị 

ngành chức năng xem xét có đủ thuốc đông y phục vụ nhu cầu 

khám chữa bệnh của người dân. 

Định An Dầu Tiếng 

18  
Cử tri xã Minh Hòa: kiến nghị ngành chức năng xem xét hỗ 

trợ miễn, giảm học phí cho tất cả các cấp học trên địa bàn tỉnh 

(hiện nay đã miễn, giảm cho cấp tiểu học). 

Minh Hòa Dầu Tiếng 

VI LĨNH VỰC CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH    

1  

Cử tri Trần Mạnh Nghĩa, khu phố 7, phường Phú Lợi: phản 

ánh hiện nay đã thực hiện tinh giản biên chế nhưng chưa có 

chính sách đãi ngộ cho công chức, viên chức vì công việc kiêm 

nhiệm nhiều mà mức hỗ trợ chưa phù hợp. Đề nghị tỉnh xem 

xét bổ sung chế độ đãi ngộ cho công chức, viên chức cơ sở. 

Phú Lợi 
Thủ Dầu 

Một 

2  

Cử tri Hà Thị Kim Nương, khu phố 6, phường Tương Bình 

Hiệp: kiến nghị ngành chức năng thực hiện lộ trình tăng mức 

lương cơ sở; đề nghị cho biết cán bộ hưu trí có tăng lương trong 

thời gian tới không và mức tăng như thế nào? ngoài ra, cán bộ 

hưu trí trước và sau năm 1995 sẽ có mức đãi ngộ gì khác so 

với chế độ hiện nay không? 

Tương Bình 

Hiệp 

Thủ Dầu 

Một 

3  

Cử tri các phường Hiệp An,  Hiệp Thành4: phản ánh hiện 

nay tình hình kinh tế rất khó khăn nhiều công ty ngừng hoạt 

động, công nhân mất việc, giảm giờ làm nên đời sống bị ảnh 

hưởng. Kiến nghị ngành chức năng có phương án, biện pháp 

hỗ trợ chế độ chính sách cho người lao động để ổn định cuộc 

sống, tránh tình trạng thất nghiệp dễ phát sinh tệ nạn xã hội. 

Hiệp An,  

Hiệp Thành 

Thủ Dầu 

Một 

4  

Cử tri Đặng Văn Long, khu phố 11, phường Phú Cường: 
Kiến nghị ngành chức năng xem xét việc bầu cử Trưởng khu 

phố (đã là đại biểu HĐND phường) chỉ nên đề cử, không nên 

tổ chức bầu cử để giảm chi phí và tránh mất thời gian trong 

việc thực hiện tổ chức Bầu cử. 

Phú Cường 
Thủ Dầu 

Một 
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5 Cử tri Phạm Thị Mùa, khu phố 3, phường Phú Lợi; Cử tri Nguyễn Thị Nhật, khu phố 4, phường Phú Thọ; Cử tri 

Phan Tấn Nhân, khu phố 8 và cử tri Nguyễn Văn Thiện, khu phố 4, phường Hiệp An;  

5  

Cử tri Phạm Thị Mùa, khu phố 3, phường Phú Lợi: phản 

ánh hiện nay người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên mới được hưởng 

chế độ. Kiến nghị ngành chức năng xem xem xét, điều chỉnh  

hạ tuổi người cao tuổi hưởng trợ cấp xã hội xuống 75 tuổi. 

Phú Lợi 
Thủ Dầu 

Một 

6  

Cử tri phường An Phú: phản ánh hiện nay, nhìn chung các 

đối tượng có công cách mạng, hàng năm nhân các dịp Lễ, tết 

đều được nhận quà; tuy nhiên đối tượng người có công được 

hưởng chế độ một lần như Quyết định 62/2011/QĐ-TTg 

14/10/2015 và quyết định 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 

thì không được nhận quà trong các dịp Lễ, Tết. Kiến nghị 

ngành chức năng quan tâm đến chế độ chính sách cho các đối 

tượng nêu trên trong các dịp Lễ, Tết. 

An Phú Thuận An 

7  

Cử tri xã An Sơn: kiến nghị ngành chức năng xem xét, thống 

nhất giao lại cho Phòng Lao động- Thương binh & Xã hội  và 

Cán bộ Thương binh Xã hội xã, phường chi trả lương, tuất liệt 

sĩ, thương, bệnh binh, người bị địch bắt tù đày hàng tháng, 

năm, lễ, tết vì Bưu Điện chi trả quá chậm, ảnh hưởng đến cuộc 

sống người dân. 

An Sơn Thuận An 

8  

Cử tri phường Lái Thiêu: Đề nghị ngành chức năng xem xét 

nâng chế độ tiền lương hàng tháng của các đối tượng chính 

sách vì hiện nay chế độ thấp hơn so với mức tiêu chí bình xét 

hộ nghèo, bên cạnh đó đa số người hưởng chế độ đã hết tuổi 

lao động không có thu nhập khác. 

Lái Thiêu Thuận An 

9  

Cử tri Nguyễn Ngọc Nghiệp, ấp 9, xã An Linh: phản ánh 

hiện nay đối với ấp có từ 350 hộ dân trở lên thì được bố trí 01 

trưởng ấp và 01 phó trưởng ấp. Đối với ấp có dưới 350 hộ dân 

thì chỉ bố trí 01 trưởng ấp và không bố trí phó trưởng ấp gây 

khó khăn cho hoạt động của ban điều hành ấp vì chỉ có 01 

trưởng ấp nên khi trưởng ấp bận việc gia đình hay đi xa nhiều 

ngày không có tại địa phương thì không thể ký xác nhận các 

giấy tờ (xác nhận vay vốn, hộ nghèo, các loại giấy tờ khác…) 

cho người dân. Từ thực trạng trên kiến nghị ngành chức năng 

xem xét cho bổ sung chức danh phó trưởng ấp cho các ấp có 

dưới 350 hộ dân. 

An Linh Phú Giáo  

VII LĨNH VỰC KHÁC    

1  

Cử tri các phường5 Phú Lợi, Phú Thọ và Hiệp An: tiếp tục 

kiến nghị ngành chức năng khắc phục tình trạng  dây điện và 

dây cáp của các nhà mạng viễn thông mắc không gọn gàng rất 

mất an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy, cụ thể: cử tri 

kiến nghị ngành chức năng có giải pháp và kế hoạch cụ thể 

Phú Lợi, 

Phú Thọ, 

Hiệp An 

Thủ Dầu 

Một 
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6 Cử tri Lê Văn Thân, khu phố 5, phường Tương Bình Hiệp; Cử tri  Trần Mạnh Nghĩa, khu phố 7, phường Phú Lợi. 

khắc phục tình trạng nêu trên để đảm bảo mỹ quan và an toàn 

phòng cháy chữa cháy tại các tuyến đường trên địa bàn thành 

phố Thủ Dầu Một; tuyến đường Huỳnh Văn Lũy, phường Phú 

Lợi; các tuyến đường trên địa bàn phường Hiệp An; tuyến 

đường Đại lộ Bình Dương (đoạn gần ngã 4 Sở Sao). 

2  

Cử tri phường6 Tương Bình Hiệp, Phú Lợi: phản ánh hiện 

nay xăng, dầu bị thiếu hụt và không đủ nguồn cung để phục vụ 

nhu cầu sinh hoạt của người dân và phát triển kinh tế - xã hội; 

tình trạng găm hàng chờ lên giá củacác cơ sở kinh doanh xăng, 

dầu trên địa bàn. Kiến nghị ngành chức năng sớm có biện pháp 

chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục tình trạng trên nhằm đảm bảo 

cung ứng xăng, dầu cho người dân  đảm bảo nhu cầu và đáp 

ứng cho người dân và các hoạt động sản xuất, kinh doanh.  

Tương Bình 

Hiệp, Phú 

Lợi 

Thủ Dầu 

Một 

3  

Cử tri Đặng Văn Long, khu phố 11, phường Phú Cường: 
phản ánh việc chi trả phụ cấp qua thẻ ATM cho các thành viên 

của hội, chi hội ở khu phố (theo yêu cầu của kho bạc nhà nước) 

là không phù hợp, do các thành viên đa số lớn tuổi, mức phụ 

cấp thấp, nên việc trả qua thẻ tốn thời gian. Các thành viên gặp 

rất nhiều khó khăn trong việc nhận phụ cấp. Kiến nghị ngành 

chức năng xem xét giải quyết tình trạng bất cập nêu trên.  

Phú Cường 
Thủ Dầu 

Một 

4  

Cử tri Quách Lắm, khu phố 4, phường Phú lợi: đề nghị lãnh 

đạo tỉnh thực hiện đảm bảo quy định về thời gian tiếp công dân 

theo quy định.  

Phú Lợi 
Thủ Dầu 

Một 

5  

Cử tri  Hoàng Văn Sang, khu phố 3, phường Tương Bình 

Hiệp: phản ánh khi làm thủ tục chuyển hộ khẩu về phường Tân 

An cư trú; ngành Công an thu hồi sổ hộ khẩu, dẫn đến việc xác 

minh và thực hiện các giấy tờ khác có liên quan gặp khó khăn, 

mỗi lần phải đến Công an phường làm giấy xác nhận cư trú có 

giá trị trong vòng 30 ngày. Đề nghị Công an tỉnh Bình Dương 

có quy định, hướng dẫn và có thời gian dài hơn để tạo thuận 

lợi cho người dân giải quyết thủ tục hành chính. 

Tương Bình 

Hiệp 

Thủ Dầu 

Một 

6  

Cử tri Nguyễn Ngọc Hổ, tổ 4, khu phố Bình Chánh, phường 

Khánh Bình: phản ánh hiện nay vấn đề lừa đảo trên mạng xã 

hội, các ứng dụng có dấu hiệu lừa đảo, các trang mạng ứng 

dụng cho vay nặng lãi tràn lang, tin nhắn và cuộc gọi quấy rối 

hăm doạ nhằm chiếm đoạt tài sản phát sinh nhiều. Kiến nghị 

Sở Thông tin truyền thông và ngành chức năng sớm có hướng 

xử lý cũng như thường xuyên thông báo cho người dân về trang 

mạng cũng như địa chỉ cho vay có dấu hiệu lừa đảo, cho vay 

nặng lãi để người dân có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn 

thông tin xấu độc. 

Khánh Bình Tân Uyên 
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Ghi chú: (*) là nội dung cử tri đã kiến nghị nhiều lần cử tri tiếp tục kiến nghị.  

 

7  

Cử tri Phạm Văn Tốt, khu phố 1A, phường Chánh Phú 

Hòa và cử tri Huỳnh Khắc Chung, ấp Dòng Sỏi, xã An 

Tây: phản ánh dây mạng viễn thông chằng chịt, chưa được 

thu gọn (tình trạng này phổ biến nhiều nơi trên địa bàn 

phường Chánh Phú Hòa và xã An Tây) làm mất mỹ quan, tiềm 

ẩn nguy hiểm. Đề nghị các ngành chức năng xem xét, khắc 

phục tình trạng nêu trên. 

Chánh Phú 

Hòa, An 

Tây 

Bến Cát 

8  

Cử tri Huỳnh Văn Tuấn, ấp Tân Lập, xã An Điền: phản ánh 

tình hình công nhân lao động thất nghiệp dịp cuối năm do công 

ty giảm giờ làm, cho nghỉ việc…xảy ra liên tục. Đề nghị các 

ngành chức năng tỉnh xem xét, kịp thời có chính sách hỗ trợ 

cho nhóm đối tượng này. 

An Điền Bến Cát 

9  

Cử tri Nguyễn Văn Tấn, ấp Sa Dụp, xã Phước Sang: phản 

ánh hiện nay tình hình giá xăng dầu không ổn định, các cây 

xăng hay đóng cửa do hết xăng đã làm cho nhân dân hoang 

mang, ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh hoạt của người dân. 

Kiến ngành chức năng khảo sát và có giải pháp khắc phục tình 

trạng nêu trên. 

Phước Sang Phú Giáo  
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