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BÁO CÁO 

Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. 
 

Kính gửi:  

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh. 
 

 

Căn cứ Công văn số 1265/UBND-TH ngày 01/6/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bình Phước về việc khẩn trương xem xét, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri;  

Qua chỉ đạo các đơn vị, phòng-ban thành phố kiểm tra, rà soát, Ủy ban 

nhân dân thành phố trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri, như sau: 

1. Cử tri Hoàng Thành Hải, khu phố Thanh Bình, phường Tân Bình, 

thành phố Đồng Xoài: “Phản ánh trên địa bàn thành phố Đồng Xoài còn một số 

tuyến đường lớn như đường Trường Chinh, Võ Văn Tần nối dài thi công dang 

dở, chưa hoàn thiện, dẫn đến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Đề 

nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng xem xét, giải quyết”.  

Trả lời: 

1.1. Đối với tuyến đường Trường Chinh (đoạn tuyến từ đường Vành đai 

phía nam Đồng Xoài đến Khu công nghiệp Đồng Xoài III): 

Trên đoạn tuyến này, Ban Quản lý các dự án thành phố (đơn vị được giao 

chủ đầu tư thực hiện công trình trên) đang phối hợp với UBND phường Tân 

Bình và UBND xã Tiến Hưng vận động người dân hiến đất để thực hiện thi công 

công trình theo chủ trương chung của Thành ủy – UBND thành phố Đồng Xoài. 

Chỉ thực hiện bồi thường, hỗ trợ đối với các hộ dân hết đất hết nhà hoặc diện 

tích đất còn lại không đủ điều kiện xây dựng. 

Đoạn tuyến đường Trường Chinh đi qua địa bàn phường Tân Bình còn 

một số hộ dân bị hết đất hết nhà; hiện nay, Ban Quản lý các dự án thành phố 

đang phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố, phòng Tài nguyên-

Môi trường thành phố kiểm tra, rà soát lại, tham mưu Ủy ban nhân dân thành 

phố thực hiện các thủ tục tiếp theo quy định. 

1.2. Đối với tuyến đường Võ Văn Tần đoạn đi qua phường Tân Bình: 

Theo chủ trương chung của Thành ủy – UBND thành phố Đồng Xoài, Ban Quản 

lý các dự án thành phố đang phối hợp với UBND phường Tân Bình vận động 

người dân hiến đất để thực hiện thi công công trình, người dân hiến đất đến đâu 

Ban Quản lý các dự án thành phố thực hiện thi công hoàn thành đến đó. 
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2. Cử tri Phạm Văn Tình, tổ 4, khu phố Phú Thịnh, phường Tân Phú, 

thành phố Đồng Xoài: “Phản ánh đường Trương Công Định nối dài, đoạn từ 

ngã tư Trương Công Định và đường Nguyễn Hữu Cảnh đi về hướng hồ Suối 

Cam có chiều dài khoảng 450m đã được nhà nước đầu tư làm đường, vỉa hè, gắn 

trụ đèn đường. Tuy nhiên, hệ thống đèn đường chiếu sáng đã được lắp đặt hơn 1 

năm nhưng vẫn chưa đưa vào sử dụng, hệ thống cây xanh trên dải phân cách 

chưa được bố trí. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND thành phố Đồng Xoài và 

các Sở, ngành liên quan xem xét, giải quyết”.  

Trả lời: 

Tuyến đường Trương Công Định nối dài, đoạn từ ngã tư Trương Công 

Định và đường Nguyễn Hữu Cảnh đi về hướng hồ Suối Cam thuộc dự án Hạ 

tầng khu tái định cư Lâm viên và khu dân cư Phú Thịnh giai đoạn 2, thị xã Đồng 

Xoài, đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng làm chủ đầu tư triển khai 

thực hiện, trong đó bao gồm các hạng mục đầu tư đường giao thông, lắp đặt điện 

chiếu sáng và trồng cây xanh. Hiện dự án đang được Sở Xây dựng triển khai 

thực hiện đầu tư xây dựng hoàn thiện các hạng mục còn lại của công trình. Sau 

khi hoàn thiện các hạng mục sẽ tiến hành nghiệm thu, bàn giao thành phố quản 

lý, sử dụng theo quy định. Sau khi được bàn giao, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ 

thực hiện đấu nối hệ thống điện chiếu sáng chung của thành phố để vận hành, 

quản lý và thực hiện chăm sóc cây xanh theo quy định. 

3. Cử tri Nguyễn Quốc Vương, khu phố Phú Tân, phường Tân Phú: 
“Phản ánh trên địa bàn thành phố Đồng Xoài một số đối 2 tượng thả sáo diều, 

hát karaoke bằng loa kẹo kéo trong khu dân cư gây tiếng ồn, ảnh hưởng đến việc 

học tập và nghỉ ngơi của các hộ dân trong khu vực. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo 

các ngành chức năng có biện pháp tuyên truyền, xử lý”.  

Trả lời: 

Qua trao đổi, nắm thông tin và theo ý kiến của cử tri, kể từ khi có kiến 

nghị thì tình trạng thả diều gây tiếng ồn và hát karaoke bằng loa kẹo kéo đã 

giảm hẳn, chỉ còn một vài trường hợp thả diều với thời gian ngắn. Bà Nguyễn 

Quốc Vương đã tuyên truyền, vận động và các đối tượng đã có sự điều chỉnh, 

hiện tại chưa phát hiện trường hợp nào. Trong thời gian tới, đề nghị cử tri tiếp 

tục theo dõi các đối tượng thả sáo diều và hát karaoke bằng loa kẹo kéo, giữ mối 

liên hệ tốt giữa người dân và chính quyền địa phương kịp thời phản ánh để chính 

quyền địa phương có sự can thiệp xử lý các trường hợp vi phạm. 

Trên đây là báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri, Ủy ban nhân dân thành phố 

báo cáo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, tổng hợp./. 
 

Nơi nhận: 
-Như trên; 

-CT, các PCT UBND thành phố;    

-Phòng QLĐT, Ban QLCDA,  

VH&TT thành phố; 

-LĐVP, CV: KT; 

-Lưu: VT.                 

 CHỦ TỊCH 
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