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BÁO CÁO 
Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ năm 

HĐND thành phố khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026. 
 

 

Căn cứ Công văn số 130/HĐND ngày 04/5/2022 của Thường trực HĐND 

tỉnh về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa X;  

Căn cứ Công văn số 25/CV-HĐND ngày 16/5/2022 của Thường trực 

HĐND thành phố về việc tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND 

tỉnh và thành phố trước kỳ họp thứ năm; 

Trên cơ sở báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri của các Tổ đại biểu 

HĐND thành phố và Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố, Thường trực 

HĐND thành phố tổng hợp như sau: 

I. VỀ CÔNG TÁC LÀM ĐƯỜNG GIAO THÔNG:  

1. Cử tri Phạm Đức An, khu phố 3, phường Tân Đồng: Kiến nghị hiện 

nay, tuyến đường Lê Lợi đã thực hiện xong việc giải tỏa mặt bằng nhưng chưa 

được xây dựng, đề nghị sớm triển khai thi công tuyến đường này. 

2. Cử tri Lê Xuân Tiến, khu phố 3, phường Tiến Thành: Đề nghị  sửa 

chữa, nâng cấp tuyến đường xóm Long An (đoạn qua chùa Thanh Tiến), hiện 

nay tuyến đường đã xuống cấp, do nhiều xe tải chở đất hằng ngày chạy qua. 

3. Cử tri Bùi Thị Liên, khu phố Phước Thiện, phường Tân Thiện: Đề 

nghị sớm sửa chữa tuyến đường Phú Riềng Đỏ, hiện nay nhiều đoạn trên tuyến 

đường đã xuống cấp (đoạn chợ Đồng Xoài, Siêu thị Coopmart ...), bề mặt đường 

có nhiều gờ to, tạo sóng lớn gây nguy hiểm đối với người và phương tiện tham 

gia lưu thông. 

4. Cử tri Đỗ Đức Hùng, khu phố 2, phường Tiến Thành: Đề nghị 

UBND thành phố sớm triển khai thi công tuyến đường giáp với khu công nghiệp 

Quang Minh Tiến KCN Đồng Xoài II, nằm trong vùng quy hoạch khu công 

nghiệp Quang Minh Tiến, để Nhân dân ổn định cuộc sống. 

5. Cử tri Nguyễn Trung Giang, khu phố Phước Tân, phường Tân 

Thiện: Đề nghị các cấp quan tâm xây dựng hệ thống mương thoát nước tuyến 

đường ĐT 753 (mùa mưa gây ngập nhiều đoạn, có đoạn ngập nước khoảng 

40cm, ảnh hưởng đến việc lưu thông qua lại). 
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6. Cử tri Võ Ngọc Hòa, khu phố 5, phường Tân Đồng: Tuyến đường tại 

tổ 3, khu phố 5 (Trung tâm huấn luyện Công an tỉnh) đã quy hoạch 10 năm nay 

nhưng chưa được triển khai thực hiện, đề nghị thành phố sớm bố trí vốn để xây 

dựng tuyến đường này. 

 II. VỀ MÔI TRƯỜNG: 

7. Cử tri Hoàng Văn Hòa, khu phố 1, phường Tiến Thành: Hàng ngày 

rác tập trung ngay đầu đường Phạm Ngọc Thạch rất nhiều, bốc mùi hôi thối, gây 

ô nhiễm môi trường, cảnh quan đô thị và ảnh hưởng đến đời sống của người dân 

Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo cơ quan chức năng di dời điểm tập kết rác tạm 

ngay đầu đường Phạm Ngọc Thạch đến địa điểm xa khu dân cư. 

III. VỀ ĐIỆN: 

8. Cử tri khu phố Xuân Lộc, phường Tân Xuân: Hiện nay đường dây 

điện từ đầu hẻm 159/21/14, đường Lê Quý Đôn kéo xuống nhà 18 hộ dân phía 

cuối đường bị chùng, xà xuống ngang tầm mắt người đi xe. Đoạn hẻm này đông 

dân cư và phương tiện lưu thông, hiện nay đang đến mùa giông bão rất nguy 

hiểm cho người dân. Đề nghị UBND thành phố có ý kiến với Điện lực Đồng 

Xoài khắc phục tình trạng trên, cho hạ thêm một trụ điện ở gần nhà văn hóa khu 

phố Xuân Lộc và dời các đồng hồ điện các hộ dân ở hẻm 159/21/14 đến gần nhà 

văn hóa để giảm số lượng dây điện chạy ngang đường. 

9. Cử tri Nguyễn Trung Giang, khu phố Phước Tân, phường Tân 

Thiện: Đề nghị UBND thành phố kiến nghị Điện lực Đồng Xoài cho di dời trụ 

điện tại đường vào tổ 01, khu phố Phước Tân, tổ 5 khu phố Phước Hòa và chùa 

Tỉnh hội (ảnh hưởng việc đi lại của Nhân dân và gây mất mỹ quan đô thị). 

IV. VỀ ĐẤT ĐAI, CẤP GCNQSD ĐẤT:  

10. Cử tri Lê Thị Kim Xuân, khu phố Tân Tiến, phường Tân Xuân: 

Gia đình bà bị thu hồi đất ở Tiểu khu 362 Đồng Phú nhưng đến nay gia đình bà 

chưa được bồi thường, hỗ trợ; bà đề nghị cơ quan Nhà nước sớm giải quyết cho 

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

11. Cử tri Phạm Văn Tự, khu phố 3, phường Tiến Thành: Năm 

2003 gia đình ông hiến đất để làm đường giao thông nhà nước và nhân dân 

cùng làm; tuyến đường đã được xây dựng xong, tuy nhiên khi ông thực hiện 

thủ tục đổi được Giấy CNQSDĐ nhưng không thể hiện đường trên Giấy 

CNQSD đất. Ông kiến nghị cấp trên xem xét đổi Giấy CNQSDĐ có thể hiện 

đường cho gia đình ông. 

12. Cử tri Võ Long, khu phố Làng Ba, phường Tiến Thành: Thửa 

đất của gia đình ông được UBND huyện Đồng Phú (cũ) cấp GCNQSDĐ có 

thể hiện tiếp giáp đường nhưng khi ông đổi GCNQSDĐ thì không thể hiện 
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đường, ông Long đề nghị giải quyết cho gia đình ông được đổi GCNQSDĐ có 

thể hiện đường. 

V. VỀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN:  

13. Cử tri Bùi Thị Hằng, khu phố Bình Thiện, phường Tân Thiện: Đề 

nghị sớm triển khai thi công dự án Hồ Điều Hòa trên địa bàn phường. 

 VI. VẤN ĐỀ KHÁC: 

14. Cử tri Nguyễn Quang Thành, Trưởng khu phố 3, phường Tiến 

Thành: Đề nghị các cấp quan tâm nạo vét mương thoát nước số 3 gần Bộ 

CHQS tỉnh để khơi thông dòng chảy cho hệ thống mương. 

15. Cử tri Lê Xuân Tiến, khu phố 3, phường Tiến Thành: Đề nghị 

chính quyền các cấp rà soát lại các dự án quy hoạch trên địa bàn và thông báo rõ 

cho người dân được biết dự án nào tiếp tục thực hiện, dự án nào đã bãi bỏ, để 

người dân trong vùng quy hoạch ổn định cuộc sống. 

16. Cử tri Phạm Văn Hoạt, khu phố 1, phường Tân Đồng: Ông đi làm 

chính sách miễn giảm tiền sử dụng đất theo chế độ bệnh binh từ tháng 4 năm 

2017 đến nay nhưng vẫn chưa làm được (làm lại hồ sơ 2-3 lần). Đề nghị UBND 

thành phố xem xét, sớm giải quyết cho gia đình ông. 

17. Cử tri Phạm Đức An, khu phố 3, phường Tân Đồng: Đề nghị hàng 

năm Bộ thuế phải chuyển xuống các xã-phường ngay từ đầu năm để các đơn vị 

triển khai thực hiện. 

Trên đây là báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 

năm HĐND thành phố khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026, Thường trực HĐND thành 

phố tổng hợp, báo cáo./. 

  
Nơi nhận:                                                                        
-TT HĐND, UBND tỉnh; 

-CT, PCT HĐND thành phố; 

-UBND, UBMTTQVN thành phố; 

-Đại biểu HĐND thành phố; 

-LĐVP, CV: HĐND, KTTH; 

-Lưu: VT. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND THÀNH PHỐ 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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