
TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI  

SAU KỲ HỌP THỨ 3 – HĐND TỈNH KHÓA IX 

ĐƠN VỊ: THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT 

 

1. Cử tri phường Định Hòa phản ánh: Quỹ quốc phòng an ninh không thu 

nên không có kinh phí cho lực lượng dân quân. Đề nghị tỉnh có chế độ hỗ trợ để 

anh em có tinh thần phục vụ nhân dân. 

* Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh trả lời như sau: 

- Thực hiện Nghị quyết số 63/2016/NQ-HĐND9 ngày 16/12/2016 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ quy định đóng góp Quỹ quốc phòng - An ninh ở 

xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương tại kỳ họp thứ 3, khóa IX. 

- Thực hiện Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của Chủ tịch 

Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ quy định đóng góp Quỹ quốc phòng - An 

ninh ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 

- Căn cứ Điều 56, Chương V của Luật dân quân tự vệ số 43/2009/L-QH12 

được Quốc hội thông qua ngày 23/11/2009 quy định về lập dự toán, chấp hành và 

quyết toán ngân sách. 

Hằng năm, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu, Bộ Tư lệnh Quân chủng, 

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Chỉ huy quân 

sự cấp tỉnh, Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, Ban Chỉ 

huy quân sự bộ, ngành Trung ương, Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở 

có trách nhiệm lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách tổ chức huấn luyện, 

hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách của dân quân tự vệ thuộc quyền. 

- Căn cứ Điều 11 của Nghị định số 133/2015/NĐ-CP ngày 28/12/2015 của 

Chính phủ; Hướng dẫn số 2381/HD-BTM ngày 21/4/2016 của Bộ Tham mưu 

Quân khu về Hướng dẫn Nghị định số 133/2015/NĐ-CP ngày 28/12/2015 của 

Chính phủ về Quy định việc phối hợp của Dân quân tự vệ với các lực lượng trong 

hoạt động bảo vệ biên giới, biển, đảo; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã 

hội ở cơ sở; bảo vệ và phòng, chống cháy rừng; quy định: 

* Kinh phí bảo đảm cho phối hợp hoạt động được bố trí trong dự toán chi 

ngân sách nhà nước hằng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị chủ trì hoạt động phối 

hợp theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành. 

* Nguồn kinh phí hợp pháp khác. 

* Việc lập dự toán, quản lý và quyết toán kinh phí theo quy định của Luật 

ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện. 

 Ngoài ra chưa có hướng dẫn cụ thể của Tài chính về việc lập dự toán, quản lý 

và quyết toán kinh phí của cấp có thẩm quyền. 



- Căn cứ Quyết định số 60/2010/QĐ-UBND ngày 22/12/2010 về việc quy 

định mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng dân quân tự vệ khi làm 

nhiệm vụ; hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế tự nguyện đối 

với cán bộ Chỉ huy phó quân sự cấp xã và phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ khu, 

ấp đội trưởng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 

Tại khoản 1, Điều 1 quy định: Cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ (trừ Ban Chỉ 

huy quân sự xã, phường, thị trấn và lực lượng dân quân thường trực) không hưởng 

lương từ ngân sách trong thời gian làm nhiệm vụ huấn luyện quân sự, hội thao, 

hoạt động chiến đấu trị an, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm 

cứu nạn và các sự cố nghiêm trọng khác được hỗ trợ cấp ngày công lao động hàng 

ngày đối với 01 (một) dân quân tự vệ bằng hệ số 0.12 so với mức lương tối thiểu 

hiện hành. 

2. Cử tri phường Phú Cường kiến nghị cơ quan chức năng sớm xem xét, giải 

quyết chế độ chính sách đối với dân công hỏa tuyến theo Quyết định số 

49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

* Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh trả lời như sau: 

- Thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng 

Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia 

kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc làm nhiệm vụ 

Quốc tế. Trong gần 01 năm qua, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã kịp thời đề nghị trên 

giải quyết cho 5.258 người và đã được Quân khu 7 ra quyết định giải quyết chế độ 

trợ cấp một lần cho 1.478 người với số tiền 2 tỷ 959 triệu đồng; những trường hợp 

có quyết định của Quân khu 7. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã chỉ đạo Ban chỉ huy 

quân sự cấp huyện tham mưu cho Ban Chỉ đạo 290 cấp huyện tổ chức trao quyết 

định và chi trả trợ cấp xong trước ngày 16/02/2017. Hiện nay còn 3.780 trường 

hợp đang chờ Quân khu xét duyệt và ra quyết định giải quyết theo chế độ. Bộ chỉ 

huy quân sự tỉnh tiếp tục chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự cấp huyện tiếp nhận xét 

duyệt hồ sơ và đề nghị để giải quyết chế độ cho các đối tượng theo quy định. 

- Tuy nhiên, sau khi báo cáo đề nghị về trên, cấp Quân khu phải tổng hợp đề 

nghị của 09 tỉnh - thành phố để xét duyệt theo từng đợt, sau đó trình Bộ Quốc 

phòng thẩm định, nên có sự chậm trễ về thời gian xét hưởng chế độ, chính sách 

cho các đối tượng. 

3. Cử tri phường Phú Thọ phản ánh Trung tâm Văn hoá Điện ảnh tỉnh Bình 

Dương sử dụng một phần đất để kinh doanh cà phê, giải khát có đúng mục đích 

không? Đề nghị các ngành chức năng xem xét. 

* Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch trả lời như sau: 

Hiện nay, tại Trung tâm Văn hoá Điện ảnh tỉnh Bình Dương có Hội quán 

Làng nghề truyền thống Đất Thủ do Công ty TNHH TM- DV và Môi trường Kim 

Hoàng Hiệp làm chủ đầu tư đang hoạt động theo phương thức liên kết xã hội hoá. 

Hội quán được xây dựng theo mô hình hiện đại gồm có khu trưng bày giới thiệu về 



làng nghề thủ công truyền thống, mỹ thuật, hội hoạ; khu sân khấu giải trí, ca múa 

nhạc, karaoke và khu đào tạo, giảng dạy âm nhạc, hội hoạ, mỹ thuật. Ngoài ra tại 

Hội quán có khu ẩm thực, giải khát, tuy nhiên đây là một trong những dịch vụ hỗ 

trợ cho các hội viên và khách tham quan, đồng thời là cách thức để Hội quán thu 

một phần kinh phí để trả chi phí điện, nước sinh hoạt và không mang tính chất kinh 

doanh. 

Việc thực hiện liên kết xã hội hoá tại Trung tâm Văn hoá Điện ảnh được 

thực hiện theo Công văn số 3077/UBND-VX ngày 25/8/2016 của UBND tỉnh Bình 

Dương về việc chủ trương xã hội hoá các hoạt động văn hoá, thể thao, vui chơi giải 

trí. Hiện nay, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đang phối hợp với Sở Tài chính, Sở 

Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các đơn vị có liên quan 

tính toán cụ thể lộ trình, phương thức triển khai thực hiện chủ trương xã hội hoá 

cho phù hợp, đảm bảo hiệu quả, thiết thực trình UBND tỉnh xem xét quyết định để 

nhân rộng mô hình đến các huyện, thị xã, thành phố nhằm thúc đẩy các hoạt động 

văn hoá, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển, từng bước đáp 

ứng yêu cầu hưởng thụ của người dân. 

4. Cử tri phường Hiệp Thành đề nghị có biện pháp quản lý, xử lý triệt để tình 

trạng sử dụng rượu, bia điều khiển phương tiện giao thông gây tai nạn. 

* Công an tỉnh trả lời như sau: 

- Để phòng ngừa và hạn chế tai nạn giao thông do điều khiển phương tiện 

tham gia giao thông sau khi uống rượu, bia, hàng năm Công an tỉnh đều xây dựng 

kế hoạch xử lý vi phạm nồng độ cồn, chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông phối 

hợp lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát khu vực tăng cường tuần tra, kiểm soát, 

xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều 

khiển phương tiện cơ giới đường bộ. Riêng địa bàn thành phố Thủ Dầu Một tập 

trung trên các tuyến đường, địa bàn, khu vực có nhiều điểm vui chơi, quán ăn, nhà 

hàng như: các tuyến đường trong Khu dân cư Chánh Nghĩa, tuyến đường 30/4, 

Bạch Đằng, Thích Quảng Đức, Huỳnh Văn Lũy, Lê Hồng Phong, Phạm Ngọc 

Thạch, Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt, Hùng Vương ... Kết quả, trong năm 2016 

và những tháng đầu năm 2017 đã phát hiện lập biên bản 296 trường hợp vi phạm, 

phạt tiền gần 400 triệu đồng với các lỗi vi phạm như: điều khiển xe mà trong máu 

hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá quy định; đi sai phần đường, làn đường; 

điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định; chuyển hướng không nhường đường cho 

các xe đi ngược chiều; đi từ đường không ưu tiên ra đường ưu tiên, không nhường 

đường cho các xe đi trên đường ưu tiên; không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín 

hiệu giao thông... Ngoài ra, Công an thành phố đã chủ động in ấn và cấp phát 

5.600 tờ rơi, áp phích quy định về nồng độ cồn cho Công an 14 phường để tuyên 

truyền rộng rãi trong nhân dân. Qua đó, góp phần hạn chế tai nạn giao thông có 

liên quan đến nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện.  



- Qua phản ánh kiến nghị của cử tri, Công an tỉnh xin tiếp thu ý kiến trên, 

thời gian tới, Công an tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tuần 

tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với 

người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ nhằm răn đe, giáo dục chung trong 

cộng đồng. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, địa phương 

đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, 

nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao 

thông. Nhằm phòng ngừa và hạn chế tai nạn giao thông do uống rượu, bia điều 

khiển phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh. 

5. Cử tri phường Hiệp Thành phản ánh: Xe 3 bánh chở hàng hoá lưu thông 

trên làn đường xe 2 bánh gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông; đề nghị 

cơ quan chức năng có quy định làn đường cho xe 3 bánh chở hàng hoá. 

* Sở Giao thông vận tải phúc đáp như sau: 

Theo Khoản 18, Điều 3 của Luật giao thông đường bộ quy định:“ Phương 

tiện giao thông cơ giới đường bộ (sau đây gọi là xe cơ giới) gồm xe ô tô; máy kéo; 

rờ moóc được kéo bởi xe ô tô, máy kéo; xe mô tô hai bánh; xe gắn máy (kể cả xe 

máy điện) và các loại xe tương tự.”; theo đó, xe ba bánh là một trong những 

phương tiện giao thông có gắn động cơ hoặc không gắn động cơ lưu thông trên 

đường với tốc độ thấp. 

Theo Khoản 3, Điều 13 của Luật giao thông đường bộ số 23/2008/QH12, 

quy định: “Phương tiện tham gia giao thông đường bộ di chuyển với tốc độ thấp 

hơn phải đi về bên phải”, do vậy, các phương tiện xe 03 bánh được phép lưu thông 

trên làn đường xe 02 bánh là hợp lý vì cùng tốc độ. Tuy nhiên, tùy theo mật độ 

phương tiện lưu thông trên từng làn đường của từng tuyến đường có thể điều tiết 

phương tiện 03 bánh có gắn động cơ lưu thông vào làn đường ô tô trong những 

khoảng thời gian nhất định nhằm hạn chế ùn tắc giao thông. 

6. Cử tri phường Hiệp Thành kiến nghị các ngành chức năng có biện pháp 

quản lý chặt chẽ hơn đối với những phim ảnh phản cảm, ảnh hưởng đến giới trẻ. 

 * Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch trả lời như sau: 

Theo ý kiến phản ánh của cử tri, để có biện pháp quản lý chặt chẽ hơn đối 

với những phim ảnh có nội dung không đúng quy định, Sở Văn hoá, Thể thao và 

Du lịch sẽ chỉ đạo Thanh tra Sở, Phòng Văn hoá và Thông tin các huyện, thị xã, 

thành phố tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và 

xử lý theo quy định của pháp luật. 

7. Cử tri phường Hiệp Thành đề nghị đổi tên đường Âu Cơ hiện tại và sử 

dụng tên  “Âu Cơ” để đặt tên cho một con đường lớn hơn.  

 * UBND thành phố Thủ Dầu Một trả lời như sau: 

Trước năm 2003, dân gian thường gọi con đường này là đường Ngã Ba Sao 

Quỳ và sau năm 2003 được đặt tên Âu Cơ. Căn cứ Điều 5 Quyết định số 



28/2010/QĐ-UBND ngày 17/8/2010 của UBND tỉnh Bình Dương về việc Ban 

hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng tỉnh Bình Dương với 

nội dung: “Không đổi tên đường và công trình công cộng đã có tên gọi quen thuộc, 

đã gắn bó với lịch sử - văn hóa của dân tộc, của địa phương và đã ăn sâu vào trong 

tiềm thức, tình cảm của nhân dân qua nhiều thế hệ (sau đây gọi chung là tên gọi 

dân gian). Trường hợp đường và công trình công cộng đã có tên mà xét thấy không 

có ý nghĩa lịch sử - văn hóa, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc, 

không phải là nhân vật tiêu biểu của đất nước hoặc của địa phương, gây ảnh 

hưởng, tác động xấu trong xã hội thì phải đổi tên, nhưng cần xem xét thận trọng” 

Như vậy, đối chiếu với Điều 5 Quyết định 28 thì tên đường Âu Cơ đã có từ 

lâu và không trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc, không tác động xấu đến xã 

hội nên không nhất thiết phải đổi tên. UBND thành phố Thủ Dầu Một xin ghi nhận 

ý kiến cử tri khu phố 1, phường Hiệp Thành và sẽ xem xét, đề xuất việc đặt tên, 

đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố phù hợp và đúng 

quy định. 

 8. Cử tri phường Hiệp Thành đề nghị UBND tỉnh xây dựng nơi thờ đối với 

gần 2.000 Mẹ Việt Nam anh hùng đã qua đời.  

* Sở Lao động – TBXH trả lời như sau: 

Hầu hết các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã có các 

Đài tưởng niệm, nhà bia ghi danh liệt sỹ, trong đó có một số xã, phường thị trấn 

khắc tên những Mẹ Việt Nam anh hùng đã từ trần vào các Đài tưởng nỉệm nhà 

bia ghi danh tại địa phương. 

Tuy nhiên, hiện nay, Nhà nước chưa có chủ trương về việc xây dựng nơi 

thờ riêng đối với Mẹ Việt Nam anh hùng đã từ trần. 

Thời gian tới, nếu Nhà nước có chủ trương xây dựng nơi thờ các bà mẹ 
Việt Nam anh hùng riêng, Sở sẽ khẩn trương phối hợp với các địa phương thực 
hiện. 

9. Cử tri phường Hiệp Thành đề nghị xây dựng nhà an sinh xã hội cho công 

nhân viên, người dân lao động để giảm bớt tình trạng xây dựng nhà trọ, khu nhà ổ 

chuột làm mất mỹ quan đô thị. 

 * Sở Xây dựng trả lời như sau: 

 Dân số toàn tỉnh tính đến nay khoảng 2,1 triệu người, trong đó có 52% là 

dân số ngoài tỉnh (khoảng trên 1 triệu người), đây là nguồn lực quan trọng mà tỉnh 

rất trân trọng do đã có đóng góp to lớn trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, 

chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, đây 

cũng chính là áp lực nặng nề cho tỉnh Bình Dương trong việc giải quyết nhà ở, vấn 

đề an sinh xã hội cho dân nhập cư. 

Đến nay tỉnh Bình Dương đã có 25 dự án nhà ở xã hội được đầu tư hoàn 

thành đưa vào sử dụng với tổng diện tích 491.262 m² sàn nhà ở. Trong đó có 05 dự 

án nhà ở an sinh xã hội của Tổng Công ty Becamex hoàn thành và đưa vào sử 



dụng, cụ thể như sau: Đã hoàn thành đưa vào sử dụng 6.595 căn. Tại thành phố 

Thủ Dầu Một: 4.135 căn; thị xã Bến Cát: 1.388 căn; thị xã Thuận An 752 căn; 

Huyện Bàu Bàng 320 căn; trong năm 2017 đang đầu tư xây dựng 2.164 căn tại thị 

xã Thuận An và thành phố Thủ Dầu Một. 

Căn cứ vào các Chương trình, Đề án, Kế hoạch từ nay đến năm 2020 các 

doanh nghiệp đầu tư kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương sẽ tiếp 

tục đầu tư với tổng diện tích khoảng 3,4 triệu m2 sàn nhà ở để phục vụ nhu cầu nhà 

ở cho các đối tượng có thu nhập thấp trên địa bàn toàn tỉnh (trong đó có khoảng 

1,6 triệu m2 sàn nhà ở để phục vụ cho đối tượng là công nhân lao động). 

10. Cử tri phường Hiệp thành phản ánh việc trang bị xe cứu thương hỗ trợ 

người dân bị tai nạn còn hạn chế, khi có sự cổ xảy ra thì xe cứu thương đến nơi hỗ 

trợ người bị nạn còn chậm trễ. 

* Sở Y tế trả lời như sau: 

Thực tế nhiều khi xe cứu thương đến nơi xảy ra tai nạn vẫn còn chậm trễ và 

cũng có nhiều trường hợp xe đến nơi (dù không trễ) nhưng lại không có bệnh nhân 

tại nơi xảy ra sự cố - do người nhà hoặc người dân đã dùng phương tiện khác để 

chở bệnh nhân đi sớm hơn. 

Hiện nay ngành Y tế đang phối hợp với Viễn thông Bình Dương để củng cố 

hệ thống gọi cấp cứu 115, theo đó, khi ở một địa bàn nào đó gọi thì tổng đài sẽ 

chuyển cuộc gọi đến Khoa cấp cứu của BV gần nhất hoặc cơ sở đã được phân 

công. Tại thành phố Thủ Dầu Một, Trung tâm Y tế thành phố đã được giao nhiệm 

vụ tổ chức cấp cứu 115 trên địa bàn Thủ Dầu Một và các vùng lân cận, giai đoạn 

này TTYT đang triển khai bằng đầu số 0650.3555.115 (người dân có thể gọi trực 

tiếp); khi có người tại địa bàn Thủ Dầu Một gọi 115 thì tổng đài không chuyển 

cuộc gọi về số 3555.115 (vì đang trong giai đoạn củng cố nên chưa có sự kết nối) 

mà chuyển về số điện thoại tại Khoa cấp cứu của BVĐK tỉnh, nhưng việc chuyển 

cuộc gọi nhiều khi vẫn còn sự trục trặc. Tại thị xã Bến Cát, Bệnh viện Mỹ Phước 

cũng được giao nhiệm vụ cấp cứu 115 trên địa bàn Bến Cát và các vùng lân cận 

bằng đầu sô 0650.3535.115 (cũng gọi trực tiếp vì tổng đài chưa kết nối). 

Cảm ơn cử tri đã quan tâm đến vấn đề cấp cứu tai nạn, Sở Y tế sẽ cố gắng 

xúc tiến nhanh toàn bộ hệ thống cấp cứu 115 trên địa bàn toàn tỉnh trong năm nay. 

11. Cử tri phường Hiệp Thành đề nghị không thu tiền tạm ứng viện phí 

khám chữa bệnh BHYT đối với đối tượng hưu trí (HT2) và người có công (CK2) vì 

những người này là bệnh nhân được ưu tiên. 

* Sở Y tế trả lời như sau: 

Theo quy định tại điểm a, b, c, d và đ khoản 1 Điều 4 Nghị định 

105/2014/NĐ- CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật BHYT, các đối tượng sau dây được hưỏng 100% 

chi phí KCB BHYT: 

- Đối tượng quy định tại các Điểm d, e, g, h và Điểm i Khoản 3 Điều 12 sửa 



đổi, bổ sung của Luật Bảo hiểm y tế (tức là Người có công với cách mạng, cựu 

chiến binh; trẻ em dưới 6 tuổi; người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng 

tháng; người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại 

vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều 

kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện 

đảo; thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, 

con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ); 

- Bệnh nhân KCB tại tuyến xã; 

- Bệnh nhân KCB với chi phí cho một lần KCB thấp hơn 15% mức lương 

cơ sở (hiện nay là 181.500 đồng); 

- Người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục tính từ thời 

điểm người đó tham gia BHYT đến thời điểm đi KCB và có số tiền cùng chi trả 

chi phí KCB lũy kế trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, tính từ thời điểm tham 

gia BHYT đủ 5 năm liên tục, trừ trường họp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không 

đúng tuyến; 

Trong đó, những đối tượng sau đây sẽ được 100% chi phí KCB và không 

phải áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ 

kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tể: Người hoạt động cách mạng trước ngày 

01/01/1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa 

tháng Tám năm 1945; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; thương binh, người hưởng chính 

sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động 

từ 81% trở lên; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương 

binh loại B, bệnh binh khi điều trị vết thương, bệnh tật tái phát; trẻ em dưới 6 tuổi. 

Những đối tượng này sẽ không chi trả bất cứ khoản chi phí nào khi KCB đúng 

tuyến. 

Vấn đề các bệnh viện thu tiền tạm ứng viện phí KCB BHYT xuất phát từ 

việc quản lý tài chính của các BV và đa phần xảy ra trong các trường hợp sau: 

- Danh mục thuốc và vật tư của bệnh viện (BV) được sử dụng cho bệnh 

nhân BHYT phụ thuộc vào hạng của BV và những kỹ thuật KCB mà BV đã được 

phê duyệt; trong trường hợp những bệnh nhân có thể sẽ phải điều trị bằng những 

thuốc, vật tư ngoài danh mục BHYT hoặc bệnh nhân KCB theo yêu cầu thì BV sẽ 

thu thêm một khoản chi phí tương ứng; do đó để chống thất thu, một số BV đã tạm 

ứng tiền viện phí với tất cả bệnh nhân vào viện mà không phân biệt bệnh nhân 

thuộc đối tượng nào, song cũng không tư vấn, giải thích rõ ràng để bệnh nhân hiểu. 

- Tại các BV tư, bệnh nhân BHYT dù thuộc đối tượng nào cũng có thể sẽ 

phải trả thêm khoản phí chênh lệch giữa giá dịch vụ của BV và giá thanh toán của 

BHYT, vì vậy buộc các BV phải thu tiền tạm ứng. 

Qua ý kiến của cử tri, thời gian tới ngành Y tế sẽ tổ chức kiểm tra, xem xét 

về vấn đề này để có ý kiến chỉ đạo phù hợp, nhất là với các đối tượng bệnh nhân 

được hưởng 100% chi phí KCB BHYT như đã nói trên. 

12. Cử tri phường Phú Cường phản ánh Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa 



Medic - Bình Dương (Trung tâm Medic) ghi bảng quảng cáo là tiếp nhận mọi đổi 

tượng có thẻ BHYT, tuy nhiên khi người bệnh đến khám chữa bệnh thì chỉ nhận 

bệnh nhân có thẻ BHYT từ tuyến huyện trở lên. 

 * Sở Y tế trả lời như sau: 

Các trường hợp được xác định là đúng tuyến KCB BHYT theo quy định tại 

khoản 1 Điều 11 /2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế quy định đăng ký 

khám bệnh, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) ban đầu và chuyển tuyến 

KCB BHYT: “Người có thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu tại cơ sở KCB tuyến xã 

hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền KCB BHYT tại 

trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa, hoặc bệnh viện tuyến huyện trong 

cùng địa bàn tỉnh ” (còn gọi là thông tuyến KCB); và các trường hợp cấp cứu 

được quy định tại điếm a khoản 4 Điều 11 Thông tư này: “Người bệnh được cấp 

cứu tại bất kỳ cơ sở khảm bệnh, chữa bệnh nào...”. Vì vậy, Công ty TNHH Bệnh 

viện đa khoa Medic-BD (Phòng khám đa khoa Medic-BD) quảng cáo “tiếp nhận 

mọi đối tượng có thẻ BHYT’’ là không sai. 

Với các quy định nói trên, Phòng khám đa khoa Medic-BD (được xếp vào 

tuyến huyện) sẽ tiếp nhận cấp cứu cho bệnh nhân có thẻ BHYT đăng ký ở bất cứ 

tuyến nào (tỉnh, huyện, xã), còn khám bệnh, cấp thuốc thì chỉ áp dụng cho các 

trường hợp nêu tại khoản 1 Điều 11 Thông tư số 40, tức là bệnh nhân đăng ký 

KCB BHYT ban đầu từ tuyến huyện trở xuống (không phải trở lên như phản ảnh). 

Như vậy bệnh nhân có thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu tại các bệnh viện 

tuyến tỉnh như: Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh viện 

Phục hồi chức năng, Bệnh viện Quân đoàn 4, Bệnh viện Phụ Sản-Nhi Bình Dương, 

Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh... nếu KCB tại các cơ sở y tế từ tuyến 

huyện trở xuống là không đúng tuyến KCB BHYT (trừ trường hợp cấp cứu). 

13. Cử tri các phường Phú Cường, Hiệp Thành, Phú Mỹ phản ánh một số y 

bác sĩ ở các bệnh viện còn có thái độ phục vụ chưa tốt, chưa thật sự quan tâm đền 

quyền lợi của bệnh nhân có thẻ BHYT và thuốc cấp chưa đầy đủ; kiến nghị ngành 

y tê quan tâm khắc phục, nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong việc khám 

chữa bệnh. 

* Sở Y tế trả lời như sau: 

Phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tể là vấn đề mà Bộ Y tế đặc biệt 

quan tâm trong giai đoạn hiện nay, bởi vì tại một số BV, nhất là tại các BV có sự 

quá tải, cán bộ y tế đang phải đối mặt với áp lực công việc nên không thể tránh 

khỏi những thiếu sót khi giao tiếp và quan tâm phục vụ bệnh nhân. Tại Bình 

Dương, từ năm 2015 ngành Y tế đã triển khai thực hiện Quyết định số 2151/QĐ-

BYT ngày 04/6/2015 của Bộ Y tế thành Cuộc vận động thi đua “Đổi mới phong 

cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” trong 

toàn ngành. Sau hơn 01 năm thực hiện đã có một số chuyển biến tích cực, nhưng 

vẫn chưa thỏa mãn sự mong đợi của người dân. Thời gian tới, Sở Y tế sẽ tiếp tục 

chỉ đạo các đơn vị thực hiện Cuộc vận động; hy vọng sẽ có nhiều chuyển biến mới, 



nhất là trong giai đoạn hiện nay, KCB BHYT đã được thông tuyến huyện và các cơ 

sở y tế đang áp dụng Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC của liên Bộ Y 

tế-Tài chính “quy định thống nhất giá dịch vụ KCB BHYT giữa các bệnh viện 

cùng hạng trên toàn quốc”, trong đó các cơ sở y tế công lập sẽ phải dần tự chủ 

hoàn toàn về kinh phí, thì việc thay đổi thái độ phục vụ và chât lượng KCB chính 

là sự “sống còn”, các cơ sở KCB buộc phải củng cố lại mọi mặt để bước vào môi 

trường thi đua, cạnh tranh nhằm thu hút bệnh nhân BHYT đến KCB để tăng được 

nguồn thu. 

Thuốc BHYT hiện nay đang thực hiện theo Thông tư số 40/2014/TT-BYT 

ngày 17/11/2014 của Bộ Y tế với 845 loại hoạt chất, 1.064 thuốc tân dược; 57 

thuốc phóng xạ và hợp chất đánh dấu đang được quỹ BHYT thanh toán cho các cơ 

sở KCB khi điều trị cho bệnh nhân có thẻ BHYT. Tuy nhiên, thuốc, hoạt chất 

trong danh mục thuốc tân dược nói trên được sử dụng tại các cơ sở KCB tùy theo 

phân hạng bệnh viện. Việc cấp thuốc mà cử tri phản ảnh là “không đầy đủ” có thể 

xảy ra trong các trường hợp sau: 

 - Nguồn cung ứng thuốc theo kết quả đấu thầu của các Công ty dược chưa 

đáp ứng kịp thời cho các cơ sở KCB nên có thể vào một thời điểm nào đó có một 

vài loại thuốc bị thiếu. 

 - Bệnh nhân đang điều trị ở tuyến trên với các thuốc theo hạng của BV đó, 

nay khám tại tuyến duới (có hạng BV thấp hơn) thì chắc chắn sẽ không có đủ các 

loại thuốc như BV tuyến trên cấp, nhất là các thuốc đặc trị. 

Cảm ơn sự quan tâm của cử tri, ngành Y tế sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ sở 

KCB không ngừng nâng cao chất lượng KCB, thực hiện Cuộc vận động đổi mới 

phong cách và thái độ phục vụ để tạo sự hài lòng của người bệnh, của nhân dân. 

Rất mong cử tri phản ánh một cách cụ thể (tên CBYT, khoa, BV và sự việc) qua số 

điện thoại đường dây nóng toàn quốc 1900-9095 để giúp các cơ sở KCB kịp thời 

chấn chỉnh các thiếu sót về tinh thần, thái độ phục vụ của CB, nhân viên BV. 

14. Bà Trịnh Thị Hiểu, cư ngụ tại khu phố 1, phường Phú Tân phản ánh: tình 

trạng tham nhũng trong ngành giáo dục (Giáo viên muốn được về Bình Dương 

làm việc phải chi 100.000.000 mới được xét) làm ảnh hưởng đến chất lượng giảng 

dạy và chất lượng giáo viên. Đề nghị cấp có thẩm quyền có biện pháp phòng 

chống tham nhũng.  

* Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) trả lời như sau: 

Người ngoài tỉnh Bình Dương, nếu muốn công tác tại tỉnh Bình Dương thì 

thực hiện đúng theo quy trình, hồ sơ quy định của tỉnh Bình Dương về thuyên 

chuyển công tác hoặc tuyển dụng mới. Cụ thể: 

1) Đối với trường hợp xin chuyển công tác đến tỉnh Bình Dương: 

 Người xin chuyển công tác từ ngoài tỉnh đến tỉnh Bình Dương phải thực 

hiện hồ sơ và nộp đúng hạn theo quy định được công khai trong thông báo, hướng 

dẫn thuyên chuyển hàng năm để được xem xét. Cụ thể: 



- Sở GDĐT lập Hội đồng xét hồ sơ xin chuyển công tác từ tỉnh ngoài đến 

tỉnh Bình Dương. Hội đồng xem xét, quyết định từng trường hợp cụ thể căn cứ 

trên cơ sở nhu cầu biên chế của đơn vị mà cá nhân xin chuyển đến, điều kiện hồ sơ 

theo quy định, lý do xin chuyển công tác, hoàn cảnh gia đình, đánh giá, phân loại 

công chức, viên chức... 

 - Nếu Hội đồng của Sở GDĐT đồng ý tiếp nhận, Sở GDĐT chuyển hồ sơ về 

các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh nơi cá nhân xin chuyển đến để xin ý kiến 

tiếp nhận. Nếu các huyện, thị xã, thành phố (nơi cá nhân xin chuyển đến) đồng ý 

tiếp nhận bằng văn bản, Sở GDĐT sẽ đề nghị Sở Nội vụ ban hành văn bản tiếp 

nhận viên chức. 

 - Sau khi có văn bản tiếp nhận của Sở Nội vụ, Sở GDĐT sẽ thông báo cho 

cá nhân đến nhận văn bản về nơi đang công tác làm thủ tục chuyển công tác chính 

thức về tỉnh Bình Dương theo quy định. 

 2) Đối với trường hợp tuyển dụng viên chức 

 - Hàng năm, Sở GDĐT phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân 

tỉnh ban hành quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành GDĐT, 

xây dựng kế hoạch tuyển dụng trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Sau khi được 

Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch tuyển dụng, Sở GDĐT ban hành thông 

báo công khai tuyển dụng viên chức. Thông báo được gửi đến các cơ sở giáo dục 

trong tỉnh, Báo Bình Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bình Dương và 

được đăng tải trên website của Sở GDĐT tỉnh Bình Dương. 

 - Các cá nhân có đủ điều kiện đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm phù hợp 

với trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo thông báo tuyển dụng phải trực tiếp đi 

nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển cho Hội đồng Tuyển dụng viên chức ngành GDĐT 

tỉnh Bình Dương. Hội đồng Tuyển dụng sẽ kiểm tra hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, tổng 

hợp danh sách đăng ký dự tuyển, đối chiếu các điều kiện liên quan đến vị trí việc 

làm mà thí sinh đăng ký để xem xét, dự kiến danh sách trúng tuyển, trình Ủy ban 

nhân dân tỉnh xem xét, quyết định công nhận kết quả. 

 - Sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định công nhận kết 

quả tuyển dụng viên chức ngành GDĐT, Sở GDĐT ban hành văn bản thông báo 

kết quả trúng tuyển viên chức, tiến hành các thủ tục tiếp theo liên quan đến kết quả 

trúng tuyển và chuyển hồ sơ về nơi viên chức trúng tuyển để cơ quan có thẩm 

quyền phân công công tác theo phân cấp quản lý. Các cá nhân được trúng tuyển 

đến nơi trúng tuyển để nhận quyết định phân công công tác theo thời gian thông 

báo. 

 Như vậy, một người ngoài tỉnh nếu có nguyện vọng công tác tại tỉnh Bình 

Dương phải thực hiện hồ sơ như đã nêu trên. Việc Hội đồng xem xét tiếp nhận 

giáo viên hay tuyển dụng mới đều phải thực hiện theo đúng quy trình, quy định; 

không liên quan gì đến vấn đề khác như bà Hiểu đã nêu. 



* Nếu bà Trịnh Thị Hiểu biết được thông tin về việc tham nhũng trong 

ngành GDĐT như bà đã nêu thì cung cấp thông tin, chứng cứ cụ thể có liên quan 

cho Sở GDĐT hoặc cơ quan chức năng để xem xét, xử lý theo quy định của pháp 

luật. 

15. Cử tri phường Phú Thọ kiến nghị Tỉnh xem xét hỗ trợ chế độ BHYT cho 

cán bộ bán chuyên trách phường; Kiến nghị xem xét quy định vị trí thư ký Đảng ủy 

phường là công chức. 

* Sở Nội vụ trả lời như sau: 

1)Về xem xét hỗ trợ chế độ BHYT cho cán bộ bán chuyên trách cấp xã 

Thực hiện Nghị định 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị định số 

29/2013/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 

92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của chính phủ về chức danh, số lượng, một số 

chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những 

người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, UBND tỉnh Bình Dương đã ban 

hành Quyết định số 73/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011 về quy định số lượng, 

chức danh, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, những người hoạt 

động không chuyên trách cấp xã và cán bộ ấp, khu phố và kinh phí hoạt động ấp, 

khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương, trong đó quy định cán bộ hoạt động không 

chuyên trách được hưởng và đóng bảo hiểm y tế tự nguyện; theo đó những cán bộ 

hoạt động không chuyên trách đóng 1/3 và ngân sách địa phương hỗ trợ đóng 2/3. 

Sau đó, Chủ tịch nước công bố  Luật số 46/2014/QH13 về sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế số 25/2008/ QH12; theo Luật này, tại điểm b 

khoản 1 Điều 12, điểm b khoản 1 Điều 13 có quy định như sau: “Mức đóng hằng 

tháng của đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 12 của Luật này tối đa bằng 

6% mức lương cơ sở, trong đó người sử dụng lao động đóng 2/3 và người lao động 

đóng 1/3”. 

Như vậy, theo các quy định trên, những người hoạt động không chuyên 

trách ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương được đóng và hưởng bảo hiểm xã hội 

bắt buộc và có trách nhiệm đóng 1/3 mức đóng, ngân sách địa phương hỗ trợ 2/3 

mức đóng theo quy định. 

2) Về xem xét quy định vị trí thư ký Đảng ủy phường là công chức 

Thực hiện Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ và 

Nghị quyết số 59/2011/NQ-HĐND8 ngày 09/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh, 

UBND tỉnh ban hành Quyết định 73/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011 của 

UBND tỉnh quy định số lượng, chức danh, một số chế độ, chính sách đối với cán 

bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và cán bộ ấp, 

khu phố và kinh phí hoạt động ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Trong 

đó, quy định rõ các chức danh cán bộ, công chức và 28 chức danh những người 

hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 



Mặt khác, theo Luật Cán bộ- công chức năm 2008 quy định 07 chức danh là 

công chức nhưng không có quy định chức danh Thư ký Đảng ủy là công chức và 

tất cả các văn bản hiện hành của trung ương cũng không có quy định vị trí Thư ký 

Đảng ủy phường là công chức. Do đó, việc xem xét quy định vị trí Thư ký Đảng 

ủy phường là công chức chưa thể thực hiện được do Trung ương chưa ban hành 

quy định và hướng dẫn cụ thể để thực hiện. 

16. Cử tri phường Chánh Nghĩa: đề nghị cơ quan chức năng cho cử tri được 

biết vốn đầu tư và hiệu quả của việc đầu tư hệ thống xử lý nước thải trên địa bàn; 

Tại sao nhà nước không hỗ trợ kinh phí đấu nối xử lý nước thải và phải vận động 

người dân tự bỏ kinh phí đấu nối.  

* Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương trả lời như sau: 

- Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương đã được UBND tỉnh 

Bình Dương giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư thực hiện dự án Cải thiện môi trường 

nước Nam Bình Dương. Dự án được thực hiện bằng vốn vay ODA của Chính phủ 

Nhật Bản. Mục tiêu của dự án là góp phần bảo vệ nguồn nước sông Sài Gòn, tăng 

cường nâng cao sức khỏe cộng đồng trong khu vực, đảm bảo mỹ quan và vệ sinh 

môi trường đô thị...Hệ thống thu gom và xử lý nuớc thải Thành phố Thủ Dầu Một 

có tổng công suất 70.000 m3/ngày.đêm, giai đoạn 1 có công suất là 17.650 

m3/ngày.đêm đã được xây dựng và chính thức đi vào hoạt động vào tháng 05 năm 

2013. Đến nay, hệ thống thu gom và xử lý nước thải đạt công suất 10.000 

m3/ngày.đêm, chất lượng nước sau xử lý luôn đạt quy chuẩn QCVN 

40:2011/BTNMT trước khi xả thải ra môi trường, góp phần đáng kể trong công tác 

bảo vệ môi trường của tỉnh Bình Dương. 

- Theo điều 14, về “ chi phí đấu nối và chính sách miễn giảm” của Quy chế 

đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước thuộc Dự án Cải thiện môi trường nước 

Nam Bình Dương đã được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 1540/QĐ-

ƯBND ngày 25/06/2013, nhà nước hỗ trợ 100% chi phí đấu nối đối với gia đình 

Bà mẹ Việt Nam anh hùng; hỗ trợ 30% chi phí đấu nối đói với các hộ nghèo được 

UBND xã, phường xác nhận; được miễn 100% chi phí khảo sát, thiết kế và lập dự 

toán đối với hộ gia đình. Ngoài ra, để khuyến khích người dân tham gia đấu nối 

nước thải trong vùng Dự án, Công ty đã thực hiện các chính sách ưu đãi như hỗ trợ 

đường ống thoát nước cho 1.000 hộ gia đình đầu tiên và hỗ trợ nhân công đấu nối 

cho các hộ gia đình, đến nay thời gian hỗ trợ đã hết. Do đó, các hộ dân đấu nối sau 

phải tự chi trả chi phí đấu nối nước thải từ nhà đến hộp đấu nối theo qui định. 

17. Cử tri phường Chánh Nghĩa (và cử tri phường Vĩnh Phú – Thuận An) đề 
nghị cơ quan chức năng cho cử tri được biết việc thu phí trên tuyến đường Đại lộ 
Bình Dương đã đủ chưa? Khi nào xóa bỏ việc thu phí trên tuyến đường này vì các 
trạm thu phí đã thu trong một thời gian dài. 

* Sở Tài chính trả lời như sau: 

Theo quy định của Nghị định số 77/CP ngày 18/6/1997 của Chính phủ ban 

hành quy chế đầu tư theo hình thức BOT áp dụng cho đầu tư trong nước thì: “ Hợp 



đồng BOT là dự án đầu tư xây dựng công trình, tổ chức quản lý và kinh doanh có 

thu phí với thời gian thu hồi đủ vốn và thu được lợi nhuận, sau khi kết thúc hợp 

đồng thì công trình được chuyển giao không bồi hoàn cho nhà nước để quản lý và 

sử dụng”. 

Dự án BOT Quốc lộ (QL) 13 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh ký Hợp đồng với 
Công ty Thương mại đầu tư và Phát triển theo 2 Hợp đồng: 

a) Hợp đồng số 819/HĐ.BOT.ƯB ngày 14/3/2002 để nâng cấp mở rộng QL 

13 đoạn từ cầu Vĩnh Phú đến Đài Hoa sen, Khu công nghiệp Tân Định Bến Cát, 

Hợp đồng này có hiệu lực thi hành 35 năm (từ 2002-2037). 

b) Hợp đồng số 221/HĐ.BOT.UB ngày 15/01/2004 để nâng cấp mở rộng QL 

13 đoạn từ Đài Hoa sen, Khu công nghiệp Tân định Bến Cát đến giáp tỉnh Bình 

Phước, Hợp đồng này có hiệu lực thi hành 33 năm (từ 2004- 2037). 

Mức giá thu phí qua 2 giai đoạn như sau: 

Giai đoạn 2002-2012: lần lượt là 10.000đồng, 15.000đồng, 18.000đồng/lượt. 

Giai đoạn 2012 đến nay: lần lượt là 15.000 đồng, 18.000 đồng, 

20.000đồng/lượt. 

Theo Hợp đồng đã ký, toàn tuyến nâng cấp QL 13 của 2 Hợp đồng là 65Km 

(từ cầu Vĩnh Phú đến giáp tỉnh Bình Phước) sẽ có 3 trạm thu phí, tuy nhiên UBND 

tỉnh chỉ cho khai thác 2 trạm như hiện nay. 

Như vậy, theo Hợp đồng do UBND tỉnh đã ký với chủ đầu tư thì việc thu phí 

tuyến đường QL13 đoạn từ cầu Vĩnh Phú đến giáp tỉnh Bình Phước có chiều dài 

65km sẽ thu đến năm 2037 (còn 20 năm). 

18. Ông Trần Mạnh Nghĩa - khu phố 7 phường Phú Lợi: 

- Phản ánh tại khu vực nhà ông chưa có hệ thống thu gom và xử lý nước thải 

nhưng trong hoá đơn tiền nước lại thu thêm 10% phí bảo vệ môi trường là chưa 

phù hợp. Đề nghị nơi nào có thu gom và xử lý nước thải mới tính phí bảo vệ môi 

trường 10%. 

- Phản ánh việc tính giá nước bậc thang tăng dần nhưng hiện nay là chưa 

phù hợp, làm chi phí sử dụng nước máy do công ty cung cấp cao hơn nhiều lần so 

với sử dung nước ngầm nên chưa khuyến khích người dân sử dụng. Đề nghị giảm 

giá nước và chỉ tính một mức giá duy nhất để khuyến khích người dân sử dụng. 

* Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương trả lời như sau: 

1) Về phí bảo vệ môi trường Công ty thực hiện theo Nghị định 

25/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về phí bảo vệ môi 

trường đối với nước thải; Căn cứ Thông tư liên tịch số 63/2013/TTLT-BTC-

BTNMT ngày 15 tháng 5 năm 2013 của liên Bộ Tài Chính - Bộ Tài nguyên và Môi 

trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 

2013 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải và Quyết định số 

66/2014/QĐ-UBND ngày 15/7/2015 của UBND tỉnh Bình Dương về việc ban 



a) Công thức tính:  

Số phí bảo vệ môi Sổ lượng nước Giá bán Tỷ lệ thu phí 
trường đối với nước sạch sử dụng nước sạch bảo vệ môi 

thải sinh hoạt phải của người nộp chua bao trường đổi 

nộp (đồng) = phỉ (m3)         X  gồm thuế giá      X 

 

 

 trị gia tăng 

(đồng/m3) 
X 

với nước 

 
 
 
 

                            trị gia tăng                  

                            (đồng/m3 ) 

 

thải sinh 

hoạt (%) 

 

hành mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh 

hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Vì vậy, công ty chúng tôi thu phí bảo vệ môi 

trường là căn cứ theo Quyết định trên của UBND tỉnh Bình Dương chứ không phải 

thu phí xử lý nước thải. 

Hơn nữa, tại khoản 3; điểm a, d, khoản 7 và điểm a khoản 8 điều 1 Quyết 

định số 66/2014/QĐ-UBND ngày 15/7/2015 của UBND tỉnh Bình Dương có quy 

định cụ thể về đối tượng nộp phí, cách tính phí, tỷ lệ thu phí và chế độ thu nộp phí 

bảo vệ môi trường, cụ thể như sau: 

" 3. Đổi tượng chịu phí: Đối tượng chịu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 

sinh hoạt là nước thải ra môi trường từ: 

a) Hộ gia đình (trừ trường hợp quy đinh tại Khoản 4 Điều này); 

b) Cơ quan nhà nước; 

c) Đơn vị vũ trang nhân dân (trừ các cơ sở sản xuất, cơ sở chế biến thuộc các đơn 

vị vũ trang nhân dân); 

d) Trụ sở điều hành, chi nhánh, văn phòng hoạt động của các tổ chức (tổ chức 

chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ 

chức nước ngoài và các tổ chức khác), cá nhân không gắn liền với địa điểm sản 

xuất, chế biến; 

đ) Cơ sở: rửa ô tô, rửa xe máy, sửa chữa ô tô, sữa chữa xe máy; 

e) Bệnh viện; phòng khám chữa bệnh; nhà hàng, khách sạn; cơ sở đào tạo, nghiên 

cứu; cơ sở kinh doanh, dịch vụ khác; 

g) Các tổ chức, cá nhân và đối tượng khác có nước thải (trừ các đối tượng nộp phí 

nước thải công nghiệp quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư liên tịch số 

63/2013/TTLT-BTC- BTNMT). 

7. Xác định số phí phải nộp 

 
d) Tỷ lệ thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt (%) 

  Đối với người nộp phí sử dụng nước của đơn vị cung cấp nước sạch đã gắn 

đồng hồ đo lượng nước: 



+ Địa bàn thành phổ Thủ Dầu Môt và thị xã Thuận An, Dĩ An, Bến Cát, Tân 

Uyên là 10% (mười phần trăm). 

+ Địa bàn huyện Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Phú Giáo, Dầu Tiếng là 5% 

(năm phần trăm). 

8. Chế độ thu nộp, quản lý sử dụng, lập dự toán, quyết toán phí  

a) Chế độ thu nộp phí: 

 - Hàng tháng, đơn vị cung cấp nước sạch tổ chức thu phí đồng thời với viêc 

thu tiền sử dụng nước sạch của người nộp phí. Người nộp phí có nghĩa vụ nộp đủ 

sổ tiền phí cho đơn vị cung cấp nước sạch đồng thời với việc thanh toán tiền sử 

dụng nước sạch theo hóa đơn bán hàng hàng tháng. ” 

Từ những căn cứ trên, Công ty thực hiện việc thu phí bảo vệ môi trường là 

phù hợp, đúng theo quy định pháp luật hiện hành. 

2) Về  tính giá nước bậc thang tăng dần (giá lũy tiến) Công ty thực hiện 

theo thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT ngày 15/5/2012 

về Hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá 

tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn. Tại 

khoản 2 điều 7 Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT quv 

định về giá nước cụ thể như sau : 

“ a) Giá tiêu thụ nước sạch cho sinh hoạt áp dụng theo cơ chế giá luỹ tiến, những 

hộ sử dụng lượng nước theo định mức sử dụng nước thấp hơn được áp dụng 

mức giá thấp hơn và ngược lại. Giá tiêu thụ nước cho các mục đích sử dụng 

khác áp dụng cơ chế một giá, nhưng có mức giá khác nhau theo từng mục đích 

sử dụng nước. 

 

 

Mục đích sử dụng nước Lượng nước sạch sử dụng/ tháng Hệ số tính giá tối 

đa so với giá binh 

quân Mức Ký hiệu 

Sinh hoạt các hộ dân cư - Mức từ lm3 - 10 m3 SH1 0,8 

 đầu tiên (hộ/tháng)   

 - Từ trên 10 m3 - 20 

m3 
SH2 1,0 

 (hộ/ tháng)   

 - Từ trên 20 m3 - 30 m3 SH3 1,2 

 (hộ/tháng)   

 -Trên 30 m3 (hộ/tháng) SH4 2,5 

 



Từ những căn cứ trên, Công ty thực hiện việc tính giá tiêu thụ nước sạch cho 

sinh hoạt áp dụng theo cơ chế giá luỹ tiến là phù hợp, đúng theo quy định pháp luật 

hiện hành./. 

 

 

 
 

Cơ quan hành chính, đơn 

vị sự nghiệp (bao gồm cả 

trường học, bệnh viện), 

phục vụ mục đích công 

cộng 

 

Theo thực tế sử dụng 

 

HCSN 

 

1,2 

Hoạt động sản xuất vật 

chất 
Theo thực tế sử dụng SX 1,5 

Kinh doanh dịch vụ Theo thực tế sử dụng DV 3 

Giá tiêu thụ nước sạch bình quân  
1,0 

 



 

 

 



 


