
       UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       SỞ KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

       Số:          /SKHĐT-ĐKKD            Bình Phước, ngày     tháng 5  năm 2020. 
 
 

 

V/v trả lời kiến nghị của cử tri.  
                                                

 

Kính gửi:  

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh. 
 

Thực hiện Công văn số 122/HĐND ngày 19/5/2020 của HĐND tỉnh về việc 

đề nghị trả lời và báo cáo rõ những nội dung đã trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp 

thứ 9, HĐND tỉnh khóa IX, Sở Kế hoạch và Đầu tư xin trả lời như sau: 

1. Kiến nghị đường ĐT 756 đoạn từ Trung tâm xã Tân Hưng đi xã Minh 

Lập, huyện Chơn Thành đã xuống cấp. 

Trả lời: Việc đầu tư nâng cấp đường ĐT 756 đoạn từ Trung tâm xã Tân 

Hưng đi xã Minh Lập, huyện Chơn Thành thuộc Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực 

biên giới - Tiểu dự án tỉnh Bình Phước, có tổng mức đầu tư được phê duyệt là 495 

tỷ 558 triệu đồng, sử dụng vốn ODA và vốn đối ứng, đã được Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam, nhà tài trợ Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và UBND các tỉnh ký 

kết vào ngày 04/5/2017, có hiệu lực vào ngày 04/8/2017. Tuy nhiên năm 2019 và 

năm 2020 Trung ương mới giao 43 tỷ 700 triệu đồng vốn ODA để thực hiện dự án, 

hiện nay Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh (Chủ đầu tư) đang tiến hành đấu thầu 

lựa chọn nhà thầu xây lắp, và sẽ triển khai thi công ngay trong tháng 7 năm 2020.    

2. Đề nghị hạn chế việc phân bổ cho các doanh nghiệp chăn nuôi về trên 

địa bàn huyện Hớn Quản, đặc biệt là địa bàn xã Tân Hưng vì doanh nghiệp xả 

nước thải về Sông Bé làm ô nhiễm nguồn nước, về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến 

môi trường sống của nhân dân.  

Trả lời: Sở Kế hoạch và Đầu tư xin tiếp thu, thời gian tới sẽ tham mưu theo 

hướng không chấp thuận các dự án chăn nuôi (có xả nước thải) trên địa bàn huyện 

Hớn Quản; đồng thời hướng dẫn doanh nghiệp, khuyến khích đầu tư chăn nuôi tại 

các địa bàn huyện Bù Đăng, huyện Bù Gia Mập, huyện Bù Đốp... 

 Trên đây là nội dung trả lời kiến nghị của cử tri, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo 

cáo Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến chỉ đạo. 

Trân trọng!  
  

 

Nơi nhận:         GIÁM ĐỐC 
- TTHĐND tỉnh, UBND tỉnh (báo cáo);                                                                                         
- UBND huyện Hớn Quản; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Lưu VT, ĐKKD (Thành). 
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