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BÁO CÁO 

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ 

cuối năm 2022 của HĐND thị xã, khóa IV 

Căn cứ Báo cáo số 09/BC-TĐB ngày 08/11/2022 của Tổ đại biểu HĐND 

tỉnh (Tổ số 3); Báo cáo số 88/BC-MTTQ-BTT ngày 09/11/2022 của Ban Thường 

trực UBMTTQ Việt Nam thị xã về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ 

họp thứ 8 – HĐND tỉnh và trước kỳ họp thứ 6 - HĐND thị xã khóa IV; Báo cáo 

của các Tổ đại biểu HĐND thị xã, Thường trực HĐND thị xã tổng hợp các ý kiến 

kiến nghị đề nghị UBND thị xã và cơ quan liên quan xem xét trả lời cho cử tri 

được biết tại Công văn số 27/HĐND ngày 17/11/2022, đồng thời báo cáo tại kỳ 

họp thường lệ cuối năm 2022 như sau: 

I. KIẾN NGHỊ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA UBND THỊ XÃ 

1. Cử tri Võ Thành Long - khu phố 2, phường Thác Mơ kiến nghị: 

 Về việc có 02 điểm ngập nước khi mưa to trên địa bàn thị xã thuộc khu 

vực Hẻm đá phường Thác Mơ và khu vực đường đi Long Điền, phường Long 

Phước cần có hướng xử lý khi mưa to gây ngập cục bộ. Đề nghị ngành chức năng 

kiểm tra xem xét giải quyết. 

2. Cử tri Hoàng Hữu Tải - khu phố 5, phường Thác Mơ kiến nghị: 

Các bóng đèn thắp sáng đường ĐT741 khu vực cầu Thác Mẹ không sáng, 

hiện tại chưa được khắc phục. Đề nghị ngành chức năng kiểm tra xem xét giải 

quyết. 

3. Cử tri Nguyễn Phi Hùng - thôn An Lương, xã Long Giang kiến nghị: 

Về việc đầu tư hệ thống cống rãnh thoát nước mưa và hệ thống cung cấp 

nước sạch, phục vụ nước máy cho các tuyến đường hẻm, đường nhánh trong khu 

vực các thôn của xã Long Giang chưa có. Đề nghị quan tâm đầu tư.  

4. Cử tri Trần Minh Hiền – Khu phố Phước Vĩnh, phường Phước 

Bình: một số bóng đèn chiếu sáng tuyến đường ĐT.759 đoạn từ xã Phước Tín đến 

phường Phước Bình đã hư hỏng, đề nghị ngành chức năng kiểm tra khắc phục để 

đảm bảo đi lại cho người dân. 

III. KIẾN NGHỊ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA CƠ QUAN LIÊN 

QUAN 



Đề nghị các ngành chức năng có liên quan, xem xét trả lời các kiến nghị 

của cử tri cụ thể 

1. Nội dung thuộc thẩm quyền của Chi cục thuế khu vực Phước Long – 

Bù Gia Mập – Phú Riềng 

Cử tri Phan Thị Thu - khu phố 1, phường Thác Mơ kiến nghị: Trong Bộ 

thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, phường Thác Mơ có một số hộ dân không còn 

ở địa phương mặc dù địa phương đã đề nghị đưa ra khỏi Bộ thuế nhưng danh sách 

thu thuế vẫn còn. Một số hộ dân ở địa phương khác đến mua đất nhưng địa 

phương không liên hệ được với chủ đất nên không thu được thuế ảnh hưởng đến 

chỉ tiêu thu. 

2. Nội dung thuộc thẩm quyền của Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh 

thị xã Phước Long 

 Cử tri Vũ Thị Lựu - khu phố 5 phường Long Thủy kiến nghị: Ngân hàng 

nông nghiệp phát triển nông thôn thị xã thu phí của người nhận tiền trong tài 

khoản, khi có người khác gửi tiền vào tài khoản thì người nhận bị trừ tiền như vậy 

có đúng không?  

3. Nội dung thuộc thẩm quyền của Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác 

Mơ 

 Cử tri Hồ Khắc Công Giàu – Thôn Bàu Nghé, Xã Phước Tín: Khu đất bán 

ngập lòng hồ thủy điện Thác Mơ tiếp giáp với mặt đường chính của thôn Bàu 

Nghé (đường Bạch Đằng) có diện tích khoảng 1,5 ha, trước đây một số người dân 

lấn chiếm trồng cây điều, UBND xã nhiều lần tổ chức giải tỏa mới thu hồi lại 

được. Đến năm 2021, UBND xã phối hợp với thôn tổ chức trồng cây rừng (cây 

sao, tràm) để giữ đất. Tuy nhiên đầu năm 2022 ông Danh là cán bộ của nhà máy 

thủy điện Thác Mơ đã trồng cây ăn trái ở khu đất trên. Được biết khu vực này 

được tỉnh đưa vào quy hoạch trồng rừng phòng hộ, UBND xã đã trồng cây rừng là 

phù hợp. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền trả lời cho dân được biết việc ông Danh 

trồng cây ăn trái tại khu vực nêu trên đúng hay không, thuộc trách nhiệm cơ quan 

nào quản lý? 

Trên đây là Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp 

thường lệ cuối năm 2022 của HĐND thị xã, khóa IV, Thường trực HĐND thị 

xã báo cáo với HĐND tại kỳ họp theo quy định./. 

Nơi nhận:            KT. CHỦ TỊCH 

- TT HĐND, UBND thị xã;                                                                PHÓ CHỦ TỊCH 

- UBMTTQVN thị xã; 

- ĐB và 02 Ban HĐND thị xã; 

- TV UBND thị xã;                                                   

- LĐVP, CVVP; 

- Lưu VT. 

 Trịnh Xuân Hải 
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