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Số;/OŨỐ'AJBND-TH Lộc Ninh, ngày thảng J Z  năm 2019
V/v ttả lời kiến nghị của cử tri

Kính gửi;
- Thưcmg ừực HĐNỊD tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quối hội tỉnh;
- ủy ban nhân dân tỉnh.

Thực hiện Công văn số 3464AJBND-TH ngày 22/11/2019 của ƯBND tỉnh 
Bình Phước về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND huyện Lộc Ninh 
kiểm ừa, rà soát và ữả lời về ý kiến, kiến nghị cùa cử ừi như sau:

1. Kiến nghị của cử tri xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh; Hai bên Quốc lộ 13 
đoạn từ ngã ba Đồng Tâm đến chợ Hưng Thủy đã thành lập nhiều bãi củi tự phát 2 
bên đường làm ảnh hưởng đến giao thông, xe chỏ củi đậu ở lề đường để chất củi 
nên đã xảy ra tai nạn giao thông. Đề nghị cơ quan chức năng quan tâm kiểm tra, 
xửỉý.

Trả lời: Trong thời gian qua, Công an huyện Lộc Ninh đã phối hợp Thanh 
ừa giao thông tỉnh Bình,Phưác-XửJý-ir-ên-8Q%-xe-A -̂i-pham-trễn-faiyến-^QT-7-1-3—eảe- 
trường hợp vi phạm bàn giao Thanh tra giao thông tỉĩửi Bình Phước xử lý, còn một 
số xe 3 gác máy và xe tải khi không có lực lượng chức năng thì lén lút chở hàng, đỗ 
hàng xuống hành lang lộ giới đưòĩig QL13 do Phòng Cảnh sát giao thông quản lỷ.

Thời gian tới, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo Công an huyện Lộc Ninh phối 
hơp tuyên truyền và xử lý nghiêm các ừường họfp vi phạm; đồng thời, sẽ chuyển ý 
kiến của cử tri đến Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tửứi Bình Phước đề nghị 
tăng cưòfng tuần tra kiểm soát trên tuyến QL13 được phân cấp xừ lý nghiêm các 
trưÒTig hơp vi phạm.

2, Cử tri xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh phản ánh: Tiệm rửa xa tên Cậy 
thuộc xã Thanh Phú, thị xã Bình Long (đối diện nhà thờ Thanh Phú) chuyên rửa xe 
trọng tải lớn, rửa xe cho khách xịt nước quá mạnh làm ảnh hưởng đến người tham 
gia giao thông. Đe nghị cơ quan chức năng nhắc nhở.

Trả lời’. UBND huyện Lộc Ninh được UBND tỉiửi yêu cầu ừả lời ý kiến của 
cử tri xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh. Tuy nhiên, qua xem xét vấn đề cử ừi phản 
ánh thuộc địa bàn thị xã Bình Long quản lý. Do đó, UBND huyện Lộc Ninh đã có 
Công văn sổ 998/UBND-TH ngày 04/12/2019 về YÌệc chuyển ý kiến của cử tri xã 
Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh đến UBND thị xã Bình Long để được kiểm ừa, giải 
quyết theo thẩm quyền. Đồng thời, đề nghị ỦBND thị xã Bình Long báo cáo kết 
quả giải quyết đến ƯBND tỉnh theo quy định tại Công văn số 3464/ƯBND-TH



ngàỵ 22/11/2019 của ƯBND tửih vì nội dung phản ánh của cử ưi không thuỘG thẩm 
quyền giải quyết của UBND huyện Lộc Ninh.

Trên đây là nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri của UBND huyện Lộc Ninh 
theo chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Phước tại Công văn số 3464/UBND-TH ngày 
22/11/2019.

Nơi nhận:
-  Như ừen;
- CT, các PCT UBND huyện;
- LĐVP, CYVP;
- Lưu: VT.
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