
TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI  

SAU KỲ HỌP 10 - HĐND TỈNH KHÓA IX 

ĐƠN VỊ: HUYỆN BÀU BÀNG 

1. Cử tri tổ 7, khu phố Bàu Bàng, Thị trấn Lai Uyên đề nghị: Các ngành liên 

quan sớm lắp đặt hệ thống chiếu sáng tuyến đường ĐT.749c từ QL13 đi vào khu công 

nghiệp nhằm góp phần đảm bảo an ninh, trật tự tạo điều kiện cho người dân lưu thông 

được thuận lợi, an toàn vì đây là tuyến đường nối vào khu công nghiệp, hàng ngày có 

hàng ngàn công nhân, học sinh và người dân lưu thông trên tuyến đường này. 

Sở Giao thông vận tải trả lời: 

Năm 2019 Sở Giao thông vận tải đã triển khai đầu tư nhựa hóa ĐT.749c đoạn 

từ đầu tuyến (giao QL13) đến giáp khu Công nghiệp Bàu Bàng bằng nguồn vốn bảo 

trì đường bộ.  

Theo Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 7/9/2019 của UBND tỉnh Bình 

Dương về việc qui định quy chế quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí 

quản lý, bảo trì đường bộ tỉnh Bình Dương, không quy định đầu tư xây dựng mới hệ 

thống chiếu sáng. Sở Giao thông vận tải xin ghi nhận, sẽ chuyển kiến nghị của Quý 

cử tri đến UBND huyện Bàu Bàng xem xét, đầu tư.  

Dự kiến trong tháng 10/2019, Sở Giao thông vận tải sẽ làm việc hoặc có văn 

bản đề nghị UBND huyện Bàu Bàng xem xét giải quyết kiến nghị của Quý cử tri. 

2. Các cử tri của khu phố Đồng Sổ - Thị trấn Lai Uyên phản ánh và đề nghị: 

Các cơ quan chức năng xem xét có giải pháp đối với việc trồng cây xanh hai bên 

đường Quốc lộ 13 dưới đường dây điện, vì trong thời gian qua xảy ra tình trạng: 

một đơn vị tổ chức trồng cây, thì một đơn vị khác lại tổ chức chặt tán cây gây mất 

mỹ quan, lãng phí tiền của, của nhân dân. 

Sở Giao thông vận tải trả lời: 

Hệ thống cây xanh được trồng dọc 02 bên đường QL.13 thuộc cây dầu, cây sao 

để góp phần chỉnh trang đô thị. Tuy nhiên việc cây xanh phát triển sẽ ảnh hưởng đến 

an toàn lưới điện, để đảm bảo an toàn lưới điện, ngành điện lực thực hiện mé nhánh, 

chặt cành cây. Do vậy để cây xanh phát triển bình thường, không ảnh hưởng đến an 

toàn lưới điện, Sở Giao thông vận tải kiến nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo ngành 

điện lực di dời hoặc bọc cáp lưới điện dọc 02 bên QL.13 đoạn có hệ thống cây xanh 

trồng phía dưới. 

3. Cử tri ấp Ông Thanh, xã Cây Trường phản ánh và đề nghị: Cảnh sát giao 

thông tăng cường tuần tra đặc biệt là các tuyến xe tốc hành từ Lộc Ninh, Đồng Xoài 
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đi qua Quốc lộ 13, trong lúc lái xe các tài xế thường xuyên nghe điện thoại, làm mất 

tập trung trong lái xe có thể gây tai nạn ảnh hưởng đến tính mạng của người dân. 

Công an tỉnh trả lời: 

Trong 9 tháng đầu năm 2019, Công an tỉnh đã chủ động xây dựng các kế hoạch 

và triển khai nhiều giải pháp, phối hợp nhiều lực lượng, phương tiện triển khai ra 

quân quyết liệt nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; trật tự đô thị trên địa bàn 

tỉnh, qua đó góp phần kéo giảm tai nạn giao thông. Công an tỉnh đã triển khai các kế 

hoạch chuyên đề xử lý xe ô tô vi phạm trật tự đô thị, tăng cường công tác tuần tra, 

kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 13… 

Đối với hành vi “dùng tay sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển xe 

chạy trên đường”, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông, đặc biệt là vi phạm 

của người điểu khiển xe ô tô chở khách như cử tri đã phản ánh, Công an tỉnh ghi 

nhận, tiếp thu ý kiến góp ý của của cử tri.  

Trong thời gian tới, để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 

13 nói chung và tại các khu vực được cử tri phản ánh nói riêng, Công an tỉnh sẽ tăng 

cường tuần tra kiểm soát, sử dụng các phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để thu 

thập chứng cứ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong đó có hành vi “dùng tay sử 

dụng điện thoại di động khi đang điều khiển xe chạy trên đường”; tiếp tục triển khai 

quyết liệt, hiệu quả các kế hoạch chuyên đề, nhất là xử lý xe vận chuyển hành khách 

từ Lộc Ninh, Đồng Xoài đi qua Quốc lộ 13 góp phần phòng ngừa, ngăn chặn và hạn 

chế tình trạng tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, vi phạm trật tự, an toàn giao 

thông, trật tự đô thị đảm bảo trật tự, kỷ cương, nề nếp trên địa bàn tỉnh. 

4. Cử tri ấp 3, xã Hưng Hòa đề nghị: Xem xét lại việc phân luồng tuyển sinh 

đối với các em học sinh đạt điểm thi đầu vào Trung học phổ thông, đề nghị có giải 

pháp để tạo điều kiện cho 30% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tiếp tục học tập 

tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên (do huyện chưa có Trung 

tâm giáo dục thường xuyên và trường dạy nghề nên việc tiếp tục học tập còn hạn chế). 

Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời: 

Về vấn đề này Sở Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản trả lời kiến nghị của cử 

tri xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng tại Công văn số 1339/SGDĐT-GDTrH-TX 

ngày 16/7/2019. 

Công tác phân luồng học sinh sau THCS và THPT vào học các trình độ giáo 

dục nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và địa 

phương, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực quốc gia, hội 

nhập khu vực và quốc tế là mục tiêu chung của Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và 

định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025” 
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đã được Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 (gọi 

tắt là Đề án 522). Theo đó, tỉnh Bình Dương đã và đang thực hiện chủ trương phân 

luồng học sinh sau THCS và THPT, khuyến khích học sinh vào học các trình độ giáo 

dục nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và địa 

phương (nhất là các em học sinh không trúng tuyển vào lớp 10 THPT). 

Thực hiện chủ trương phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp THCS của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Bình Dương phê duyệt theo tỉ lệ 7/3: 70% học sinh sau khi tốt 

nghiệp THCS tiếp tục theo học lớp 10 THPT công lập và 30 % còn lại theo học các 

nghề tại các trường trung cấp, hoặc theo học lớp văn hóa tại các trung tâm giáo dục 

thường xuyên.  

Tuy nhiên, do đặc thù của huyện Bàu Bàng không có trung tâm giáo dục nghề 

nghiệp - giáo dục thường xuyên; năm học 2019-2020 tỷ lệ tuyển sinh lớp 10 của 

huyện Bàu Bàng là 81,18% (cụ thể: Số học sinh dự thi tuyển sinh lớp 10 là 425, số 

học sinh trúng tuyển là 345).  

Đối với học sinh thuộc huyện Bàu Bàng không trúng tuyển lớp 10, có thể đăng 

ký tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã Bến Cát để 

theo học lớp văn hóa; hoặc học lớp liên kết (vừa học văn hóa, vừa học nghề) nhờ sự 

phối hợp giảng dạy giữa trường trung cấp và trung tâm; hoặc đi học nghề tại các 

trường trung cấp. 

5. Cử tri ấp Cầu Sắt, xã Lai Hưng phản ảnh: Chi cục Thủy lợi tỉnh tự ý cắm 

móc vùng hạ lưu đập hồ Từ Vân 2, mà không tổ chức họp dân để lấy ý kiến, gây bức 

xúc cho người dân hai bên hồ. Đề nghị xem xét, giải quyết. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời: 

Căn cứ Quyết định số 1375/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc phê duyệt dự toán xây dựng công trình: Cắm mốc cảnh báo lũ cho vùng 

hạ du đập hồ Từ Vân I, Từ Vân II. Trung tâm Đầu tư, khai thác thủy lợi và nước 

sạch nông thôn (đơn vị quản lý hồ Từ Vân) đã tổ chức triển khai các công tác chuẩn 

bị để thực hiện cắm mốc ngoài thực địa theo phương án được duyệt là 20 mốc với 5 

mặt cắt ứng với 02 tình huống (mốc sau khi cắm được bàn giao cho địa phương quản 

lý). Sau khi xác định vị trí dự kiến cắm mốc, Trung tâm đã phối hợp với chính quyền 

địa phương tổ chức họp dân vào ngày 9/7/2019 và 20/9/2019 để lấy ý kiến thống 

nhất cho công tác cắm mốc ngoài thực địa và tuyên truyền, phổ biến mục tiêu nhiệm 

vụ của việc cắm mốc ranh cảnh báo lũ của vùng ha du đập. Tuy nhiên, người dân 

trong vùng bị ảnh hưởng không đồng ý vì sợ bị hạn chế quyền sử dụng đất sau khi 

mốc được cắm trên phần đất của mình (hạn chế xây dựng nhà cửa, các công trình 

liên quan cũng như trao quyền thừa kế, vì trước đây khi xây dựng công trình hồ Từ 

Vân I, II không có đền bù đất).  
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Được biết năm 2003, Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương (đơn 

vị quản lý công trình trước đây) đã thực hiện cắm mốc hành lang bảo vệ công trình 

nhưng không có tổ chức họp dân để lấy ý kiến nên đã gây bức xúc cho người dân 

trong khu vực. 

Năm 2017, khi biết đa số các hộ dân có đất trong phạm vi hành lang bảo vệ hồ 

đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong đó có cả đất thổ cư, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiến hành kiểm tra, rà soát tình hình sử dụng đất 

trong phạm vi bảo vệ hồ Từ Vân I, Từ Vân II và báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem 

xét giải quyết (Báo cáo số 751/BC-SNN ngày 26/4/2018). Ngày 07/5/2018 Ủy ban 

nhân dân tỉnh đã có Công văn số 1870/UBND-KTN, giao Sở Tài nguyên Môi trường 

căn cứ quy định pháp luật hiện hành, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa 

phương có liên quan xem xét kiến nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

và xử lý theo thẩm quyền. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa thực hiện. 

Trong năm 2019, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ chỉ đạo Trung tâm tiếp tục phối 

hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động người dân hiểu rõ 

quy định, mục tiêu của việc cắm mốc và tiến hành thực hiện các bước tiếp theo đúng 

quy định.  

Trung tâm chỉ tiến hành thực hiện cắm mốc cảnh báo lũ cho vùng hạ du đập hồ 

Từ Vân I, Từ Vân II khi có sự đồng thuận của người dân trong khu vực bị ảnh hưởng. 

6. Cử tri ấp 5, xã Tân Hưng phản ánh: Về dự án Kênh, tuyến dẫn từ đập Phước 

Hòa về Thành phố mới Bình Dương có đi qua khu vực ấp 5 xã Tân Hưng và được 

triển khai từ năm 2011 đến nay có thực hiện không? đề nghị trả lời cho người dân 

biết. Nếu thực hiện thì khi nào? Còn không thực hiện thì phải thông báo cho người 

dân có liên quan biết, để người dân có kế hoạch trong việc sử dụng đất đúng theo quy 

định. Tránh việc để đề án treo làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.  

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời: 

Việc cấp nước thô cho nhu cầu công nghiệp và dân sinh tỉnh Bình Dương 15 

m3/s từ Dự án thủy lợi Phước Hòa theo Quyết định số 3184/QĐ-BNN-XD ngày 

21/12/2002 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được Ủy ban nhân dân 

tỉnh giao cho Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương thực hiện (trong 

đó có đi qua khu vực ấp 5, xã Tân Hưng). Đến nay, tuyến ống đã hoàn thành và 

đang cấp nước thô cho Dự án nước sạch khu vực Bàu Bàng. 

Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương, hiện 

nay Công ty đã đầu tư xây dựng hoàn thành nhà máy cấp nước sạch và hệ thống 

tuyến ống chính tại huyện Bàu Bàng. Dự kiến trong năm 2019 sẽ hoàn thành các 
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tuyến ống nhánh để cung cấp nước sạch cho các hộ dân trong khu vực (trong đó 

có khu vực ấp 5, xã Tân Hưng).  

7. Cử tri ấp 2, xã Trừ Văn Thố có ý kiến phản ánh và đề nghị: Về việc có bảo 

hiểm y tế thì bệnh gì cũng phải được khám và chữa trị, tại sao khám răng lại khám 

dịch vụ. Đề nghị các ngành liên quan trả lời rõ cho người dân được biết. 

Bảo hiểm Xã hội tỉnh trả lời: 

- Điều 23, Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008 và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 

của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định các trường hợp 

không được hưởng BHYT: 

 + Chi phí trong trường hợp quy định tại Khoản 1, Điều 21 đã được ngân sách 

Nhà nước chi trả. 

 + Điều dưỡng, an dưỡng tại cơ sở điều dưỡng, an dưỡng. 

 + Khám sức khỏe. 

 + Xét nghiệm, chẩn đoán thai không nhằm mục đích điều trị. 

 + Sử dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, nạo hút 

thai, phá thai, trừ trường hợp phải đình chỉ thai nghén do nguyên nhân bệnh lý của 

thai nhi hay của sản phụ. 

 + Sử dụng dịch vụ thẩm mỹ. 

 + Điều trị lác, cận thị và tật khúc xạ của mắt, trừ trường hợp trẻ em dưới 06 tuổi. 

 + Sử dụng vật tư y tế thay thế bao gồm chân tay giả, mắt giả, răng giả, kính 

mắt, máy trợ thính, phương tiện trợ giúp vận động trong khám bệnh, chữa bệnh và 

phục hồi chức năng. 

 + Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng trong trường hợp thảm họa. 

 + Khám bệnh, chữa bệnh nghiện ma túy, nghiện rượu hoặc chất gây nghiện khác. 

 + Giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần. 

 + Tham gia thử nghiệm lâm sàng, nghiên cứu khoa học. 

- Ngoài những trường hợp nêu trên, đối tượng tham gia BHYT khi đi Khám 

chữa bệnh BHYT đều được hưởng chế độ BHYT theo đúng quy định. Do đó, đề 

nghị cử tri xác định lại việc khám răng là để chữa trị bệnh hay là sử dụng dịch vụ 

thẩm mỹ./. 


