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- Ủy ban MTTQVN thành phố;  

- Đại biểu HĐND thành phố. 

 

 

Căn cứ Công văn số 01/CV-HĐND ngày 12/01/2022 của Thường trực Hội 

đồng nhân dân thành phố về việc đề nghị trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ 

họp thứ tư HĐND thành phố khóa V; 

Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Xoài trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau 

kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân thành phố khóa V, cụ thể như sau: 

I. VỀ CÔNG TÁC LÀM ĐƯỜNG GIAO THÔNG:  

1. Cử tri xã Tiến Hưng:  

1.1. Ông Phạm Minh Quyết, ấp 2 kiến nghị: Tuyến đường đi vào xưởng 

điều Long An (bắt đầu từ đầu đường ĐT741 đi vào cầu Rạt thuộc địa bàn huyện 

Đồng Phú) hiện đã hư hỏng nghiêm trọng, nhiều ổ voi, ổ gà... gây khó khăn và 

nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Cử tri đề nghị cấp có thẩm quyền bố trí 

kinh phí sửa chữa hoặc làm mới tuyến đường này, tạo điều kiện thuận lợi cho người 

tham gia giao thông. 

Trả lời: 

Qua kiểm tra, tuyến đường từ ngã 3 Long An vào Suối Rạt bị xuống cấp, 

mặt đường bong tróc, xuất hiện một số ổ gà gây mất an toàn giao thông. Tuyến 

đường này đã được Ủy ban nhân dân thành phố thống nhất chủ trương giao Ủy ban 

nhân dân xã Tiến Hưng sửa chữa tại Thông báo kết luận số 263/TB-UBND ngày 

12/4/2022 của Ủy ban nhân dân, hiện Ủy ban nhân dân xã Tiến Hưng đã có tờ 

trình số 125/TTr-UBND ngày 19/4/2022 gửi phòng Tài chính – Kế hoạch, giao 

phòng Tài chính-Kế hoạch khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố 

thống nhất chủ trương về sử dụng nguồn vốn kết dư và vượt thu sử dụng đất 

năm 2021 để xã Tiến Hưng có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định. 

1.1. Ông Trương Minh Lương ấp 6: Tuyến đường vành đai 2 đường ĐH 

507 từ trụ điện số 137 nối dài từ xã Tiến Hưng đi đến xã Tân Thành (nối đường 
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Việt Úc xã Tân Thành) dài 4,1km đấu nối với Quốc lộ 14 đã được làm bằng sỏi đỏ 

đưa vào sử dụng năm 2001, đến nay xe chở đá Hùng Vương thường xuyên qua lại 

tải trọng nặng, nhiều chuyến trong ngày dẫn đến đường bụi đất đỏ làm ảnh hưởng 

đến chất lượng cuộc sống của 13 hộ dân dọc hai bên đường và một số hoa màu như 

Điều, cây ăn trái, làm giảm năng suất, ảnh hưởng tới kinh tế đời sống của các hộ 

dân. Vừa qua Mỏ đá Hùng Vương đã làm 1km đường bê tông từ cầu Tiến Hưng đi 

Tân Thành đến Quốc lộ 14. Nay các hộ dân mong muốn các cơ quan xem xét làm 

tiếp 3km còn lại để thuận tiện lưu thông qua lại và không còn bụi đất đỏ làm ảnh 

hưởng cuộc sống hiện tại cũng như một số hoa màu của nhân dân. 

Trả lời: 

Tuyến đường liên xã Tiến Hưng và Tân Thành hiện nay còn khoảng 3km 

đoạn từ đường ĐH507 đến cầu nối Tiến Hưng – Tân Thành, có hiện trạng là mặt 

đường cấp phối sỏi đỏ. Thời gian qua do khó khăn về nguồn vốn nên chưa được 

đầu tư xây dựng nâng cấp. Qua kiểm tra, tuyến đường có nhiều đoạn bị hư hỏng, 

gây mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường, Ủy ban nhân dân thành phố ghi 

nhận ý kiến cử tri, đồng thời sẽ chỉ đạo các phòng ban chuyên môn và Ủy ban nhân 

dân xã Tiến Hưng kiểm tra tham mưu bố trí ngân sách để duy tu sửa chữa nhằm 

đảm bảo lưu thông đi lại cho người dân. 

2. Cử tri phường Tiến Thành: Đề nghị UBND thành phố sớm triển khai thi 

công tuyến đường N2 nối khu phố 2 với tuyến đường của Công ty Quang Minh 

Tiến, Khu công nghiệp Đồng Xoài II. 

Trả lời: 

Tuyến đường N2 là tuyến đường nằm trong khu công nghiệp Đồng Xoài 2 

được chủ đầu tư Công ty Quang Minh Tiến xây dựng nhằm mục đích phục vụ cho 

việc lưu thông và vận chuyển hàng hóa trong nội bộ khu công nghiệp. Đoạn nối từ 

khu phố 2 với tuyến đường N2 là tuyến đường quy hoạch số 37 đã được UBND 

tỉnh phê duyệt tại đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng thị xã 

Đồng Xoài đến năm 2025 tại Quyết định số 2241/QĐ-UBND ngày 05/11/2012 và 

đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đồng Xoài đến năm 2040 tại Quyết 

định số 2379/QĐ-UBND ngày 30/12/2021. Tuy nhiên theo đồ án quy hoạch phân 

khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị phía Tây thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã được 

UBND thị xã Đồng Xoài phê duyệt tại Quyết định 2195/QĐ-UBND ngày 

26/10/2016 thì vị trí tuyến đường quy hoạch số 37 nằm trong quy hoạch đất xây 

dựng nhà ở xã hội, hiện nay khu đất quy hoạch trên đang trong quá trình nghiên 

cứu lập quy hoạch chi tiết để kêu gọi các nhà đầu tư quan tâm thực hiện dự án nhà 

ở xã hội phục vụ nhu cầu của người dân. Sau khi quy hoạch chi tiết được phê duyệt 

thì mới có cơ sở xây dựng kế hoạch vốn triển khai thực hiện theo quy định. Ủy ban 

nhân dân thành phố thông tin đến cử tri được biết. 

II. VỀ MÔI TRƯỜNG: 

1. Cử tri phường Tân Thiện: 
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1.1. Ông Nguyễn Văn Lâm, khu phố Phước Tân: Hộ kinh doanh thu mua 

mủ cao su Cường Lệ vẫn tiếp tục xả nước thải mủ ra ngoài gây ô nhiễm môi 

trường. Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo cơ quan chức năng xuống kiểm tra và xử 

lý dứt điểm tình trạng trên. 

Trả lời: 

Sau khi nhận được kiến nghị cử tri, Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo 

phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố kiểm tra, xác minh. Theo đó, ngày 

25/01/2022, phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố phối hợp với UBND 

phường Tân Thiện tiến hành kiểm tra, xác minh. Kết quả như sau: 

Cơ sở thu mua mủ cao su Cường Lệ do bà Huỳnh Thị Lệ là chủ cơ sở, hoạt 

động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 44A8006486 do Phòng Tài 

chính-Kế hoạch thành phố cấp ngày 31/3/2014, Thông báo số 268/TB-UBND ngày 

23/5/2014 của UBND thị xã Đồng Xoài (nay là thành phố) về việc chấp nhận đăng 

ký bản cam kết bảo vệ môi trường dự án Hộ kinh doanh thu mua mủ cao su của bà 

Huỳnh Thị Lệ. 

Tại thời điểm kiểm tra, có 03 xe ô tô chở mủ tạp thu mua từ các nơi về, bốc 

dỡ dồn về một chiếc xe sau đó chở đi bán. Quá trình bốc dỡ phát sinh mùi hôi từ 

mủ tạp và nước thải chảy rỉ ra từ mủ tạp; ghi nhận nước thải chảy ra từ mủ tạp 

khoảng 50 lít sau cho thấm xuống đất. 

Theo ý kiến trình bày của bà Huỳnh Thị Lệ: hiện nay các nhà vườn đã ngưng 

cạo mủ nên cơ sở hiện không thu mua mủ nước, chỉ còn ít mủ tạp thu mua về 

nhưng không nhiều. Cơ sở sẽ tạm ngưng hoạt động cho đến mùa cạo sang năm; cơ 

sở cam kết trước khi hoạt động trở lại sẽ xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước 

thải chảy ra từ mủ chén, đảm bảo vệ sinh môi trường. 

Ủy ban nhân dân thành phố ghi nhận ý kiến của cử tri, trong thời gian tới, 

yêu cầu phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố tiếp tục nâng cao trách nhiệm, 

thường xuyên phối hợp với UBND các phường-xã kiểm tra các địa điểm kinh 

doanh thu mua mủ cao su trên địa bàn, kịp thời nhắc nhở xử lý theo quy định. 

1.2. Bà Bùi Thị Liên, khu phố Phước Thiện: Hộ kinh doanh thu mua ve 

chai trên đường Nguyễn Trãi và đường Ngô Quyền, khu phố Phước Thiện thường 

xuyên gây ồn ào, lấn chiếm lòng lề đường, mất mỹ quan đô thị, gây ô nhiễm môi 

trường và nguy cơ cháy nổ cao (cử tri đã kiến nghị rất nhiều lần mà đến nay vẫn 

chưa được xem xét, giải quyết)… Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo cơ quan chức 

năng và địa phương kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng trên. 

Trả lời: 

Sau khi nhận được ý kiến của cử tri, Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo 

các đơn vị, phòng-ban kiểm tra. Ngày 25/01/2022, phòng Tài nguyên và Môi 

trường thành phố phối hợp với UBND phường Tân Thiện tiến hành kiểm tra, xác 

minh. Kết quả như sau: 
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Cơ sở thu mua phế liệu Nguyễn Đương hoạt động theo Giấy chứng nhận CN 

ĐKKD số 44A8001768 do Phòng Tài chính-Kế hoạch thành phố cấp ngày 

31/10/2006. 

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở đang hoạt động thu mua phế liệu. Trong quá 

trình hoạt động cơ sở có phát sinh tiếng ồn từ bốc dỡ phế liệu; ngoài ra, Tổ công tác 

không phát hiện dấu hiệu gây ô nhiễm môi trường. 

Tổ kiểm tra đã yêu cầu cơ sở giảm thiểu tối đa tiếng ồn phát sinh, đồng thời 

có lộ trình di dời đến địa điểm ra khỏi khu dân cư. Trong quá trình hoạt động nếu vi 

phạm các quy định về bảo vệ môi trường sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật. 

2. Ông Vũ Văn Khoa, khu phố 1, phường Tân Đồng: Xưởng sản xuất 

gạch của gia đình ông Hoan tại Quốc lộ 14, tổ 1, khu phố 1 thường xuyên xả nước 

thải, bụi bẩn ra hệ thống thoát nước, hành lang đi bộ, gây ô nhiễm môi trường (mặc 

dù UBND phường đã đi kiểm tra, nhắc nhở, xử phạt nhiều lần). Đề nghị UBND 

thành phố chỉ đạo cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, xử lý chấm dứt 

những vi phạm trên của cơ sở. 

Trả lời: 

Sau khi nhận được ý kiến của cử tri, Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo 

các đơn vị, phòng-ban kiểm tra. Ngày 19/01/2022, phòng Tài nguyên và Môi 

trường thành phố phối hợp với phòng Quản lý đô thị, Xí nghiệp Công trình công 

cộng, UBND phường Tân Đồng và Ban Điều hành khu phố 1 tiến hành kiểm tra, 

xác minh. Kết quả như sau: 

Xưởng sản xuất gạch hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

số 44A8009210 do Phòng Tài chính-KH thành phố cấp ngày 08/3/2017, chủ cơ sở 

là ông Đặng Văn Tùng (con trai ông Hoan). 

Tại thời điểm kiểm tra, xưởng sản xuất gạch đang hoạt động, nước thải của 

quá trình sản xuất được thu gom toàn bộ vào hố chứa, không có nước thải xả ra 

ngoài đường. 

Tổ công tác ghi nhận tại khu vực miệng cống thoát nước mưa trên Quốc lộ 

14, phía trước cơ sở có hiện tượng nước ứ đọng, có xà bần, bùn đất trên miệng 

cống; đồng thời ghi nhận dưới hố ga có nhiều bùn, đất cát trôi trượt xuống, do một 

phần đất cát trên mặt đường và do một phần là vật liệu sản xuất gạch trôi xuống. Tổ 

công tác đã đề nghị cơ sở phải thực hiện các biện pháp khắc phục. 

Ngày 21/01/2022, cơ sở sản xuất gạch đã tiến hành khắc phục: thuê xe hút 

bùn, đất cát dưới hố ga, vệ sinh khu vực bề mặt đường khu vực giáp hố ga, đảm 

bảo vệ sinh. 

III. VỀ GIAO THÔNG: 

Cử tri phường Tân Bình: Bà Nguyễn Thị Thịnh, khu phố Xuân Bình: 

Đường đi vào Nhà văn hóa khu phố Xuân Bình, ngay đầu đường Phú Riềng Đỏ có 
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quán cà phê sáng nào cũng có nhiều  nhiều xe ô tô đậu trên hệ thống thoát nước gây 

cản trở giao thông và ảnh hưởng đến đường, cống. Đề nghị UBND thành phố chỉ 

đạo ngành chức năng nghiên cứu lắp đặt các biển báo quy định việc cấm đỗ xe ô tô 

trên tuyến đường này, để đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. 

Trả lời: 

Sau khi tiếp nhận ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo phòng 

Quản lý đô thị thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị, phòng-ban khảo sát hiện 

trạng, đề xuất việc di dời biển báo cấm dừng, cấm đỗ xe tại khu vực tuyến ngõ nhà 

văn hóa Khu phố Xuân Bình tại Công văn số 102/UBND-KT ngày 18/01/2022, 

Công văn số 262/UBND-KT ngày 17/2/2022. Qua kết quả kiểm tra tuyến đường, 

đối chiếu với các quy định thì việc cắm biển báo cấm dừng, cấm đỗ xe trên các 

tuyến đường theo quy định tại khoản 2 điều 19 “Dừng xe, đỗ xe trên đường phố” 

theo Luật giao thông đường bộ năm 2008 quy định: cấm không cho xe đậu trên 

miệng cống thoát nước. Do đó việc đề xuất cắm biển cấm dừng, cấm đỗ hoặc di dời 

biển cấm dừng, cấm đỗ ra vị trí đường Phú Riềng Đỏ để tài xế dễ quan sát là không 

đảm bảo theo quy định của pháp luật. Nhằm đảm bảo an toàn giao thông khu vực 

trên, Ủy ban nhân dân thành phố giao Công an thành phố, UBND phường Tân Bình 

tăng cường kiểm tra, xử lý các phương tiện vi phạm theo quy định.  

Hiện nay tuyến ngõ 433 (đường vào nhà văn hóa khu phố Xuân Bình), 

phường Tân Bình đã hiện được thành phố đầu tư bê tông nhựa với chiều dài tuyến 

194,8m, mặt đường rộng 5m, có hệ thống thoát nước hai bên, Ủy ban nhân dân 

thành phố giao UBND phường Tân Bình quản lý, tuyên truyền cho nhân dân có ý 

thức quản lý và bảo quản tài sản chung đảm bảo tuyến đường được khang trang, 

sạch đẹp, an toàn. 

IV. VỀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN: 

Cử tri phường Tân Bình: Ông Lê Xuân Nghiêm, khu phố Thanh Bình phản 

ánh trên địa bàn phường Tân Bình có nhiều dự án đang thực hiện, nhưng có những 

dự án kéo dài nhiều năm, rất mong trong năm 2022 thành phố đẩy nhanh tiến độ thi 

công các dự án.  

Trả lời: Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân thành phố đã quan tâm, chỉ 

đạo các cơ quan, phòng, ban, chuyên môn tập trung tham mưu đẩy nhanh tiến độ 

các dự án trên địa bàn thành phố, trong đó có các dự án trên địa phường Tân Bình. 

Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, cùng với Hội đồng Bồi thường 

các dự án đã thường xuyên kiểm tra thực địa, tham dự đối thoại với các hộ dân có 

đất tại các dự án, để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân có đất trong vùng 

dự án để kịp thời chỉ đạo các đơn vị tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan 

công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư nhằm đẩy nhanh tiến độ giải 

phóng mặt bằng các dự án thuộc địa bàn phường Tân Bình. Bên cạnh đó, Ủy ban 

nhân dân thành phố cũng đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nâng cao trách 

nhiệm, tập trung tham mưu đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt 
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bằng các dự án. Ủy ban nhân dân thành phố ghi nhận kiến nghị của cử tri, trong 

thời gian tới, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ tiếp tục đôn đốc các đơn vị chuyên 

môn thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn. 

V. VỀ ĐIỆN: 

1. Cử tri phường Tân Đồng kiến nghị: 

- Nội dung 1: Đề nghị chính quyền quan tâm lắp điện chiếu sáng 

đường Nguyễn Văn Trỗi. 

Trả lời: 

Tuyến đường nên trên đã được đầu tư xây dựng từ năm 2014, tuy nhiên đến 

nay tuyến đường vẫn chưa bố trí kinh phí để đầu tư hệ thống chiếu sáng. Ủy ban 

nhân dân thành phố ghi nhận ý kiến của cử tri, giao phòng Tài chính-Kế hoạch 

thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố sớm có kế hoạch bố trí ngân sách 

để đầu tư nhằm đảm bảo chiếu sáng và lưu thông đi lại cho người dân. 

- Nội dung 2: Trên đường Lê Văn Sỹ đoạn qua khu phố 1 và khu phố 3 

phường Tân Đồng, hiện nay ngành Điện lực đang thi công lắp đặt các trụ cột điện, 

sau khi thi công xong không thực hiện việc san lấp mặt bằng để lại các hố sâu, dễ 

gây ra tại nạn cho người dân. Cử tri đề nghị Uỷ ban nhân dân thành phố chỉ đạo 

đơn vị thi công thực hiện việc san lấp mặt bằng sau khi thi công xong. 

Trả lời: 

Công trình thi công lắp đặt lưới điện và các trụ cột điện do ngành Điện lực 

làm chủ đầu tư, trong quá trình thi công nhà thầu đã đào một số hố mà chưa san lấp 

gây ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân. Sau khi cử tri kiến nghị, Ủy ban 

nhân dân thành phố đã chỉ đạo phòng Quản lý đô thị, phòng Kinh tế thành phố phối 

hợp với chủ đầu tư xây dựng đã yêu cầu đơn vị thi công hoàn trả mặt bằng đảm bảo 

cho việc đi lại của người dân, đến nay đơn vị thi công đã hoàn trả mặt bằng đảm 

bảo theo quy định.  

- Nội dung 3: Đề nghị thành phố nghiên cứu cho thay thế cây xanh trên 

tuyến đường Nguyễn Huệ, vì hiện tại cây xanh trên tuyến đường này nằm ngay 

dưới đường điện, không phù hợp. 

Trả lời: 

Hiện nay cây Si (cây bóng mát) trồng hai bên đường Nguyễn Huệ (đoạn từ 

QL14 đến đường Lê Lợi, phường Tân Đồng) phát triển tốt, tán lá rộng, hàng năm 

đều được Xí nghiệp công trình công cộng thành phố chăm sóc và cắt tỉa thường 

xuyên. Do đó, việc cử tri kiến nghị thay thế toàn bộ cây xanh tại đường Nguyễn 

Huệ là chưa phù hợp vì sẽ lãng phí nguồn lực đã đầu tư. Tuy nhiên nếu một số hộ 

dân có nhu cầu di dời, dịch chuyển các cây xanh trước nhà đề nghị có văn bản đề 

xuất gửi phòng Quản lý đô thị, Xí nghiệp Công trình công cộng thành phố để được 

kiểm tra, xem xét, tham mưu đề xuất Uỷ ban nhân dân thành phố xử lý (với nguyên 
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tắc Uỷ ban nhân dân thành phố không sử dụng ngân sách để thay mới những cây 

xanh trên, nếu các hộ dân có nhu cầu thay thế phải cam kết loại cây thế, kích thước 

đường kính thân cây, vị trí trồng cây thay thế, kinh phí cho việc thực hiện đảm bảo 

theo quy định thì sẽ cho chủ trương thực hiện theo quy định theo Công văn số 

2472/UBND-KT ngày 29/11/2021 của UBND thành phố).   

2. Cử tri phường Tiến Thành: Đề nghị UBND thành phố quan tâm chỉ đạo 

ngành chức năng sớm lắp điện chiếu sáng các tuyến đường Trần Xuân Soạn, Trần 

Hữu Độ và Dương Khuê. 

Trả lời: 

Các tuyến đường nên trên thuộc dự án Các tuyến đường nối QL14 với các 

Khu dân cư Khu phố 1, phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình 

Phước do Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư. Hạng mục điện chiếu 

sáng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt triển khai đầu tư tại quyết định số 

1388/QĐ-UBND ngày 24/6/2020 về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự 

toán phát sinh hạng mục điện chiếu sáng và đến nay đã thi công hoàn thiện. Riêng 

tuyến đường Dương Khuê thì chưa được đầu tư hệ thống chiếu sáng, Uỷ ban nhân 

dân thành phố ghi nhận ý kiến cử tri, đồng thời sẽ sớm có kế hoạch bố trí ngân sách 

để đầu tư nhằm đảm bảo chiếu sáng và lưu thông đi lại cho người dân. 

VI. VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: 

1. Cử tri phường Tân Xuân: Bà Ngô Thị Nguyệt, khu phố Suối Đá: Đề 

nghị lãnh đạo UBND thành phố chỉ đạo cho cơ quan chuyên môn hướng dẫn thủ 

tục hồ sơ giấy tờ cho người dân tại bộ phận một cửa phải hướng dẫn nhiệt tình, rõ 

ràng, cụ thể và đầy đủ một lần, để người dân không phải đi lại nhiều lần. Đồng 

thời, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân đúng theo giấy hẹn. 

Trả lời: 

Qua theo dõi kết quả giải quyết thủ tục hành chính thời gian qua và qua tiếp 

nhận ý kiến phản ánh của người dân về tình hình tiếp nhận và trả kết quả (hồ sơ trễ 

hạn không có thư xin lỗi, hồ sơ không có phiếu tiếp nhận…), để khắc phục tình 

trạng trên, thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 

thành phố và các phường-xã đúng quy định, Ủy ban nhân dân thành phố đã có 

Công văn số 799/UBND-CNTT ngày 26/4/2022 chấn chỉnh công tác tiếp nhận và 

trả kết quả thành phố, trong đó, yêu cầu Cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên 

làm nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố thực 

hiện đúng việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính theo Nghị định số 61/2018/NĐ-

CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ; không được tự ý đặt ra quy định thêm hoặc bớt 

hồ sơ, giấy tờ ngoài thành phần hồ sơ đã được UBND tỉnh ban hành; đảm bảo chỉ 

nhận đúng, nhận đủ thành phần, số lượng hồ sơ theo quy định. Khi tiếp nhận và 

giải quyết hồ sơ, trường hợp hồ sơ không đủ thì phải có văn bản hướng dẫn người 

dân bổ sung cụ thể, chi tiết. Trường hợp từ chối nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do và căn 

cứ pháp lý có liên quan. Đồng thời thực hiện tốt việc giải quyết thủ tục hành chính, 
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không để xảy ra tình trạng quá hạn. Đối với trường hợp để xảy ra hồ sơ quá hạn thì 

Thủ trưởng đơn vị tham mưu nội dung phải thực hiện nghiêm túc việc gửi thư xin 

lỗi tổ chức, công dân theo đúng quy định. Ủy ban nhân dân thành phố thông báo để 

cử tri được biết. 

2. Cử tri Nguyễn Quang Minh, ấp 4, xã Tân Thành: Đề nghị UBND 

thành phố chỉ đạo cơ quan chức năng quan tâm, giải quyết thủ tục cấp giấy 

CNQSDĐ cho gia đình ông theo quy định (Cha mẹ cho, tặng các con). 

Trả lời: 

Đối với hồ sơ của ông Nguyễn Quang Minh, ấp 4, xã Tân Thành cha mẹ cho, 

tặng các con theo Điều 79 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, ngày 15/05/2014 của Chính 

Phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai “Trình tự, thủ tục 

chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất…..” Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất đai thành phố có trách nhiệm thực hiện các trình tự, thủ tục. Ủy 

ban nhân dân thành phố đề nghị cử tri liên hệ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất 

đai thành phố để được hướng dẫn, xử lý theo quy định. 

VII. VỀ ĐẤT ĐAI: 

Bà Lê Thị Kim Xuân, khu phố Tân Tiến: Việc thu hồi đất tại khoảnh 1, 

Tiểu khu 362 - Thạch Màn. Mong cơ quan Nhà nước sớm giải quyết, tạo điều kiện 

cho gia đình tôi (Hồ sơ, đơn kiến nghị đã gửi các cấp). 

Trả lời: 

Căn cứ Kết luận số 421-KL/TU ngày 05/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

UBND thành phố Đồng Xoài đã triển khai rà soát, thu thập hồ sơ, thẩm định xét 

duyệt giao đất cho các hộ dân trên địa bàn thành phố Đồng Xoài có đất bị thu hồi tại 

huyện Đồng Phú và Bù Đốp. 

Thực hiện Kế hoạch số 177/KH-TTĐXD ngày 24/11/2020 của Tổ thẩm định, 

xét duyệt 3798 về việc rà soát, thu thập hồ sơ, thẩm định xét duyệt giao đất cho các 

hộ dân trên địa bàn thành phố Đồng Xoài có đất bị thu hồi tại huyện Đồng Phú và Bù 

Đốp. Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố đã tham mưu Báo cáo số 

704/BC-TN&MT ngày 15/10/2021 đề xuất UBND thành phố báo cáo UBND tỉnh 

Bình Phước kết quả xác định đối tượng bị thu hồi đất nông nghiệp tại huyện Đồng 

Phú có hộ khẩu tại thành phố Đồng Xoài (đợt 2). Hộ bà Lê Thị Kim Xuân, khu phố 

Tân Tiến, phường Tân Xuân thuộc 52 trường hợp chờ UBND tỉnh Bình Phước phê 

duyệt phương án. 

Sau khi có chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về nội dung trên, Ủy ban nhân 

dân thành phố sẽ triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo quy định. Đề nghị bà 

Lê Thị Kim Xuân chờ kết quả. 

VIII. VẤN ĐỀ KHÁC: 
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1. Hiện nay, đại dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, có nhiều biến thể 

khó lường, chúng ta xác định sống chung với Covid-19, vừa phát triển kinh tế, vừa 

tích cực phòng, chống đẩy lùi dịch bệnh, đặc biệt, hiện nay thực hiện cách ly F0 tại 

nhà… Do vậy, cán bộ ở cơ sở đã vất vả nay còn vất vả hơn. Đề nghị thành phố có 

chính sách cụ thể để khuyến khích các gia đình có trường hợp F0 và bồi dưỡng cho 

cán bộ các cấp có thêm kinh phí chống dịch. 

Trả lời: 

1.1. Đối với nội dung đề nghị thành phố có chính sách cụ thể để khuyến 

khích các gia đình có trường hợp F0:  

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính Phủ về một số 

chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại 

dịch Covid-19, tại điểm 8. Mục II quy định: “8. Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 

đồng/người/ngày đối với người phải điều trị nhiễm COVID-19 (F0), từ ngày 27 

tháng 4 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, thời gian hỗ trợ theo thời gian 

điều trị thực tế nhưng tối đa 45 ngày; Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày 

đối với người phải thực hiện cách ly y tế (F1) theo quyết định của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 

2021, thời gian hỗ trợ tối đa 21 ngày.” Thực hiện quy định trên và các văn bản 

hướng dẫn có liên quan, năm 2021 thành phố Đồng Xoài đã thực hiện chi hỗ trợ 

đầy đủ các chế độ hỗ trợ cho các đối tượng (F0), điều trị thực tế tại Bệnh viện dã 

chiến thành phố đến hết ngày 31/12/2021, theo đúng quy định. Như vậy các chính 

sách áp dụng đối với Nghị quyết 68/NQ-CP chỉ được thực hiện đến hết ngày 

31/12/2021. Năm 2022, Chính phủ chưa ban hành văn bản thay thế Nghị quyết 

68/NQ-CP và theo luật quy định ngân sách cấp huyện chỉ được phép thực hiện 

đúng theo quy định, không có chức năng quyền hạn ban hành chế độ, định mức. 

1.2. Đối với nội dung bồi dưỡng cho cán bộ các cấp có thêm kinh phí 

phòng chống dịch: 

Căn cứ khoản 4, điều 9 theo Luật ngân sách Nhà Nước quy định nhiệm vụ 

chi thuộc ngân sách cấp nào do ngân sách cấp đó đảm bảo, vì vậy đối với kiến nghị 

này đề nghị UBND các phường, xã căn cứ dự toán được giao trong năm và các văn 

bản quy định chế độ phòng chống dịch có liên quan, đơn vị căn cứ vào khả năng 

ngân sách của địa phương, tự cân đối đảm bảo các chế độ phòng chống dịch cho 

Lực lượng tham gia theo đúng quy định. 

2. Đề nghị thành phố nghiên cứu bố trí quỹ đất để đưa chợ dân sinh tại khu 

phố 1, phường Tiến Thành (Đường Phạm Ngọc Thạch) vào hoạt động phục vụ nhu 

cầu mua - bán của Nhân dân và đảm bảo mỹ quan đô thị. 

Trả lời: 

Hiện nay, do nhu cầu giao thương buôn bán của nhân dân mà hình thành các 

khu kinh doanh tự phát làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông, trật tự đô thị, mỹ 
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quan đô thị, điển hình là khu vực chợ tự phát nằm trên đường Phạm Ngọc Thạch, 

phường Tiến Thành. 

Để đảm bảo việc kinh doanh buôn bán của các hộ tiểu thương và nhân dân 

trong vùng, Ủy ban nhân dân thành phố ghi nhận ý kiến của cử tri, giao phòng 

Quản lý đô thị thành phố phối hợp phòng Tài chính-Kế hoạch thành phố và các 

phòng ban chuyên môn để tham mưu Uỷ ban nhân dân thành phố xem xét, bố trí 

nguồn lực để đầu tư xây dựng chợ tạm tại khu vực khu đất dự trữ do tỉnh bàn giao 

về thành phố quản lý để phục vụ nhu cầu giao thương buôn bán của người dân. 

3. Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét có hướng dẫn cụ thể đối với việc 

thu thêm tiền rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã Tiến Hưng. Hiện nay đang thu là 

15.000 đồng/hộ/tháng đối với xã Tiến Hưng, vì đối với Phường thu 20.000 

đồng/hộ/tháng nhưng các phường trên địa bàn thành phố được cung cấp phương 

tiện và các vật bảo hộ để đi thu gom, riêng xã Tiến Hưng thực hiện thu gom rác 

theo mô hình  xã hội hóa, không được hỗ trợ thêm trong khi giá xăng hiện nay tăng 

so với 5 năm trước, quy trình vận chuyển đến bãi tập kết thì xa. Như vậy mức thu 

nhập cho người thu gom rác là rất thấp, đề nghị các cơ quan liên quan xem xét 

hướng dẫn kịp thời tạo điều kiện cho người đi thu gom rác có cuộc sống ổn định 

hơn.  

Trả lời: 

Qua kết quả kiểm tra của xã Tiến Hưng tại Báo cáo số 53/BC-UBND ngày 

28/02/2022, Ủy ban nhân dân thành phố ghi nhận kiến nghị của cử tri, giao phòng 

Tài chính-Kế hoạch thành phố chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên 

cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, xử lý kiến nghị của xã Tiến 

Hưng tại Báo cáo số 53/BC-UBND ngày 28/02/2022, thời gian hoàn thành trước 

31/5/2022.  

 Trên đây là nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ tư Hội 

đồng nhân dân thành phố khóa V; Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị Thường trực 

Hội đồng nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, đại biểu Hội 

đồng nhân dân thành phố thông báo đến cử tri được biết./. 
 

Nơi nhận:                                                                        
-Như trên; 

-CT, các PCT HĐND thành phố; 

-Phòng TCKH, QLĐT, TN&MT,  

Kinh tế, Công an thành phố,  

XN CTCC thành phố (t/h); 

-UBND các phường-xã (t/h); 

-LĐVP, CV: KT; 

-Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 
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