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ĐƠN VỊ: HUYỆN PHÚ GIÁO 
 

1. Cử tri xã An Linh: Phản ánh chế độ của Công an viên thường trực cấp xã 

hiện nay còn thấp, khoảng 2.500.000 đồng/tháng, vì vậy một số Công an viên sau 

khi làm việc một thời gian ngắn thì xin nghỉ việc; kiến nghị ngành chức năng xem 

xét tăng thêm chế độ cho Công an viên. 

- Tiếp tục kiến nghị Tỉnh xem xét, cấp chế độ hỗ trợ cho Tổ nhân dân tự quản. 

* Công an tỉnh trả lời: 

- Theo quy định tại Điều 10, Điều 11 của Quyết định số 73/2011/QĐ-
UBND, ngày 20/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy đinh 
số lượng Phó trưởng Công an xã và Công an viên; chế độ hỗ trợ đối với lực lượng 
Công an xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương, hiện nay, Công an viên thường trực 
được hưởng chế độ phụ cấp hệ số là 1,00/người/tháng so với mức lương cơ bản do 
Chính phủ quy định (1.210.000đ), được ngân sách địa phương hỗ trợ 100% mức 

đóng bảo hiểm y tế tự nguyện theo quy định. Đồng thời lực lượng Công an viên 
còn được hỗ trợ hàng tháng theo trình độ đào tạo như Đại học: 1,34; Cao đẳng: 
1,10; Trung cấp: 0,86, sơ cấp 0,71; được hỗ trợ công vụ theo quy định hiện tại là 
25% và các chế độ chính sách khác như chế độ kiêm nhiệm, bồi dưỡng... 

Như vậy, thu nhập hàng tháng của Công an viên thường trực hiện hưởng ở 
các mức như sau: 

- Đại học (1.34 + hệ số 1.00)X 1.210.000đ = 2.831.400đ 

Công tác từ tháng thứ 61 trở đi: (1.67 + hệ số 1.00) X 1.210.000đ = 3.230.700đ. 

- Cao đẳng (1.10 + hệ số 1.00) X 1.210.000đ = 2.541.000đ 

Công tác từ tháng thứ 61 trở đi: (1.41 + hệsố 1.00) X 1.210.000đ = 2.916.100đ. 

- Trung cấp (0.86 + hệ số 1.00) X 1.210.000đ = 2.250.600đ 

Công tác từ tháng thứ 61 trở đi: (1.06 +hệ số 1.00) X 1.210.000đ = 2.492.600đ. 

- Sơ cấp (0.71 + hệ số 1.00) X 1.210.000đ = 2.069.100đ 

Công tác từ tháng thứ 61 trở đi: (0.89 + hệ số 1.00) X 1.210.000đ = 2.286.900đ. 

Ngoài ra theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 1 của Quyết định số 
69/2015/QĐ-UBND, ngày 23/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về 

việc quy định bổ sung chế độ hỗ trợ đối với lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh 
Bình Dương; mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện: thực hiện theo quy định của 
pháp luật về bảo hiểm xã hội, trong đó lực lượng Công an viên đóng 8% phần còn 
lại ngân sách địa phương hỗ trợ. Ngoài chế độ trợ cấp mỗi ngày theo quy định của 
Chính phủ bằng 0,05 mức lương cơ sở, Công an viên thường trực tại xã và Công 
an viên ở ấp khi làm nhiệm vụ thường trực sẵn sàng chiến đấu tại những nơi thuộc 
địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự được hỗ trợ thêm mỗi ngày bằng 
0,03 mức lương cơ sở; cụ thể: trợ cấp 0,08/người/ngày x 1.210.000đ = 96.800đ. 

- Nhằm củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ nhân dân tự quản 
trên địa bàn tỉnh, thời gian qua Công an tỉnh đã tiến hành rà soát các chính sách, 
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chế độ của ngành theo Công văn số 366/UBND-KTTH ngày 09/02/2017 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh và tích cực phối hợp các ngành liên quan ban hành các văn bản 
thay thế Quyết định số 73/2011/QĐ-UBND; Quyết định số 61/2010/QĐ-UBND và 
Quyết định số 209/1999/QĐ-UB ngày 18/11/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức hoạt động và chế độ, chính sách của 
Công an viên, Tổ nhân dân tự quản. Tuy nhiên, hiện nay một số nội dung về chế độ 
hỗ trợ cho Tổ nhân dân tự quản chưa có được thống nhất giữa các Sở, Ban ngành. 
Thời gian tới, Công an tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp các Sở, Ngành sớm đi đến thống 
nhất để trình Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành các văn bản quy 
phạm pháp luật nhằm cải thiện hơn nữa về chế độ, chính sách cho hoạt động của 
Tổ nhân dân tự quản phù hợp với tình hình hiện nay. 

2. Cử tri xã An Linh kiến nghị tỉnh quan tâm tạo điều kiện cho đối tượng 

hưởng chế độ theo Quyết định số 290, 142 và một số đối tượng người có công 

được chế độ điều dưỡng như thương, bệnh binh. 

* Sở Lao động – TBXH trả lời như sau: 

Chế độ điều dưỡng cho các đối tượng thương binh, bệnh binh này đang được 
giải quyết theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng; đối 
với những đối tượng hưởng chế độ theo Quyết định số 290, 142 không nằm trong 
quy định của Pháp lệnh ưu đãi Người có công nên không được giải quyết theo chế 
độ điều dưỡng như thương binh, bệnh binh. 

Sở xin ghi nhận ý kiến của cử tri và thời gian tới sẽ tiếp tục kiến nghị Trung 
ương xem xét, điêu chỉnh quy định trên. 

3. Cử tri xã Phước Hòa – huyện Phú Giáo phản ánh về việc Công ty gạch 
ngói Đồng Nai đền bù giá đất nằm trong khu quy hoạch thấp hơn so với thị trường 
mà các Công ty khác đã đền bù đối với các khu đất giáp ranh; kiến nghị ngành 
chức năng xem xét lại năng lực tài chính của Công ty gạch ngói Đồng Nai, nếu 
không đủ khả năng đền bù đất để khai thác khoáng sản thì có kiến nghị thu hồi 
giao cho Công ty khác thực hiện để tránh thiệt hại cho người dân. 

* Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau: 

a. Về năng lưc̣ Công ty gac̣h ngói Đồng Nai để xem xét cấp phép khai thác: 

- Công ty gac̣h ngói Đồng Nai đươc̣ Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cấp 

Giấy phép khai thác khoáng sản số 42/GP-UBND ngày 31/11/2016: Diêṇ tích đươc̣ 

cấp phép 27ha thuôc̣ ấp Bố Lá, xa ̃Phước Hòa, huyêṇ Phú Giáo; Thời haṇ khai thác 

8 năm 10 tháng. 

 - Căn cứ Luâṭ Khoáng sản 2010, quy điṇh chủ đầu tư dư ̣án phải có vốn chủ 

sở hữu ít nhất bằng 30% tổng số vốn đầu tư của dự án đầu tư khai thác khoáng sản: 

Công ty đa ̃chứng minh đươc̣ bằng giấy xác nhâṇ gửi tiền vào tài khoản ngân hàng. 

 - Căn cứ Thông báo số 153/TB-UBND ngày 13/08/2015 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bình Dương, thì đơn vi ̣phải thưc̣ hiêṇ xong viêc̣ đền bù đất đai tối thiểu 

70% diêṇ tích dư ̣án: Công ty đa ̃chứng minh đươc̣ bằng giấy chứng nhâṇ quyền sử 

duṇg đất và hơp̣ đồng chuyển nhươṇg quyền sử duṇg đất cho Công ty. 
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 Vì vâỵ, Công ty gac̣h ngói Đồng Nai đa ̃chứng minh đủ năng lưc̣ tài chính để 

đầu tư hoaṭ đôṇg khai thác mỏ khoáng sản theo quy điṇh. 

b. Về đền bù đất cho người dân trong công trình dư ̣án mỏ:  

 Theo Luâṭ Đất Đai, các dư ̣ án khai thác khoáng sản làm vâṭ liêụ xây dưṇg 

thông thường không thuôc̣ trường hơp̣ nhà nước áp giá đền bù để thu hồi đất mà do 

các doanh nghiêp̣ phải tư ̣ thỏa thuâṇ bồi thường cho người dân, sau đó nhà nước 

thu hồi và cho doanh nghiêp̣ thuê để khai thác khoáng sản. Công ty chỉ đươc̣ khai 

thác khi đa ̃đền bù đất cho người dân và đươc̣ nhà nước cho thuê đất./. 

 

 


