
TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI  

SAU KỲ HỌP 5 - HĐND TỈNH KHÓA IX 

ĐƠN VỊ: THỊ XÃ TÂN UYÊN 

 

1. Cử tri ấp Phú Thọ, xã Phú Chánh phản ánh: đoạn đường ĐT.742 đoạn 

từ xã Phú Chánh đến ngã ba Cổng xanh, đường quá hẹp xe container chạy với tốc 

độ cao, nhất là đoạn qua xã Phú Chánh gần cổng trường Tiểu học, gây nguy hiểm 

cho người tham gia giao thông. Đề nghị ngành chức năng có kế hoạch nâng cấp 

mở rộng, tạo điều kiện cho người dân đi lại được an toàn và dễ dàng hơn. 

Sở Giao thông vận tải xin phúc đáp như sau: 

Trong thời gian qua, lưu lượng phương tiện trên ĐT.742 đoạn từ xã Phú 

Chánh đến ngã ba Cổng Xanh tăng cao, cùng với hiện trạng mặt đường rộng 07m, 

nên không thể đáp ứng được lưu lượng phương tiện trên tuyến ngày một gia tăng, 

nhu cầu giao thông nội tỉnh và đặc biệt là giao thông liên tỉnh, đảm bảo giao thông, 

an toàn giao thông, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bình Dương và các 

địa phương bạn trong Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam và các tỉnh Tây nguyên. 

Xuất phát từ tình hình đó, Sở Giao thông vận tải đã có nhiều văn bản tham mưu, 

kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho chủ trương đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến 

đường này, như: Công văn số 2262/SGTVT-KCHTGT ngày 9/11/2014, Công văn 

số 3447/SGTVT-QLGT ngày 24/7/2017. 

 Bên cạnh đó, để tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông, Sở Giao 

thông vận tải đã chỉ đạo Đoạn Quản lý duy tu, sửa chữa công trình giao thông 

thường xuyên rà soát và đã lắp đặt các biển báo hiệu giao thông (khu vực trường 

học, khu vực đông dân cư, cấm vượt, …) và sơn gờ giảm tốc tại các giao lộ. 

2. Cử tri khu phố Long Bình, phường Khánh Bình phản ánh: Ngã tư cây 

xăng Thống nhất tại điểm giao cắt giữa đường ĐT.747b và đường ĐH.418 lưu 

lượng xe rất nhiều gây mất trật tự an toàn giao thông. Đề nghị ngành chức năng 

lắp đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư cây xăng Thống nhất để đảm bảo an toàn 

giao thông tại khu vực này. 

Sở Giao thông vận tải xin phúc đáp như sau: 

Sở Giao thông vận tải đã có nhiều văn bản (công văn số 753/SGTVT-QLGT 

ngày 15/3/2016, công văn số 3527/SGTVT-QLGT ngày 05/10/2016 và công văn 

số 4278/SGTVT-QLGT ngày 06/9/2017) đề nghị chủ đầu tư dự án nâng cấp mở 

rộng ĐT.747b đoạn từ miếu Ông Cù đến giáp ĐT.747a sớm lắp đặt. Sở Giao thông 

vận tải xin ghi nhận kiến nghị của Quý cử tri, sẽ tiếp tục đôn đốc chủ đầu tư dự án 

sớm triển khai thực hiện. 
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3. Cử tri Phạm Thị Râm - khu phố Mỹ Hiệp, phường Thái Hòa đề nghị: 

Lãnh đạo UBND phải có mặt để trả lời công khai cho người dân được biết, đối với 

các vụ việc thực hiện giải quyết tại tòa án; đồng thời đề nghị HĐND tỉnh cung cấp 

văn bản chứng minh việc Tòa án nhân dân cấp cao đã nhận hồ sơ của bà liên quan 

đến việc khiếu kiện quyết định hành chính của UBND thị xã Tân Uyên. 

a) Đề nghị lãnh đạo UBND phải có mặt để trả lời công khai cho người dân 

được biết, đối với các vụ việc thực hiện giải quyết tại tòa án; 

Thanh tra tỉnh trả lời: 

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 60 Luật Tố tụng hành chính năm 2015 (có 

hiệu lực từ ngày 01/7/2016) và Văn bản số 18/UBTVQH14-TP ngày 31/8/2016 

của Ủy ban thường vụ Quốc hội thì “Trường hợp người bị kiện là cơ quan, tổ chức 

hoặc người đứng đầu cơ quan, tổ chức thì người bị kiện chỉ được ủy quyền cho cấp 

phó của mình đại diện. Người được ủy quyền phải tham gia vào quá trình giải 

quyết toàn bộ vụ án, thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của người bị kiện 

theo quy định của Luật này...”. Do đó, đối với các vụ án hành chính mà Chủ tịch 

UBND tỉnh là người bị kiện thì Chủ tịch UBND tỉnh đều ủy quyền cho đồng chí 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách theo dõi, điều hành, xử lý công việc liên quan 

hoạt động quản lý nhà nước về giải quyết tranh chấp đất đai và giải quyết khiếu 

nại, tố cáo để tham gia vụ kiện theo đúng theo quy định.   

Bên cạnh đó, tại Thông báo số 184/TB-UBND ngày 15/11/2017 của UBND 

tỉnh về ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Tòa án nhân 

dân tỉnh Bình Dương, theo đó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh 

bố trí, xếp lịch đối thoại (từ 01 đến 02 vụ án hành chính trong 01 buổi/tháng) để 

lãnh đạo UBND tỉnh sắp xếp tham dự; đồng thời chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh 

chủ động phối hợp, thống nhất với Tòa án nhân dân tỉnh trong việc bố trí lịch để 

lãnh đạo UBND tỉnh tham dự đối thoại các vụ án hành chính theo quy định.          

Như vậy trong thời gian qua, việc tham gia các vụ án hành chính mà Chủ tịch 

UBND tỉnh là người bị khởi kiện đều thực hiện đúng quy định của Luật Tố tụng 

hành chính năm 2015. 

b) Về nội dung kiến nghị đề nghị HĐND tỉnh cung cấp văn bản chứng minh 

việc Tòa án nhân dân cấp cao đã nhận hồ sơ của bà liên quan đến việc khiếu kiện 

quyết định hành chính của UBND thị xã Tân Uyên. 

Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã có văn bản số 80/HĐND ngày 14/3/2018 gửi bà 

Phạm Thị Râm để trả lời nội dung kiến nghị này. 
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4. Cử tri khu phố Mỹ Hiệp, phường Thái Hòa đề nghị: Ngành chức năng 

giải thích rõ thêm về việc tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện trong hộ gia đình và 

đối với công nhân trong công ty là thành viên của hộ khi tham gia bảo hiểm y tế. 

BHXH tỉnh Bình Dương trả lời như sau: 

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 sửa đổi, bổ sung Luật BHYT thì Nhóm 

đối tượng tham gia BHYT thứ 1 là nhóm do người lao động và người sử dụng lao 

động đóng, bao gồm: 

- Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, 

hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản 

lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức. 

- Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định 

của pháp luật. 

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 12 sửa đổi, bổ sung Luật BHYT thì nhóm 

đối tượng tham gia BHYT thứ 5 là nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình gồm 

những người thuộc hộ gia đình, trừ đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 

Điều này. Tất cả thành viên hộ gia đình tham gia BHYT thì những người tham gia 

theo đối tượng hộ gia đình được giảm mức đóng như sau: 

- Người thứ nhất đóng bằng mức quy định. 

- Người thứ hai đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất. 

- Người thứ ba đóng bằng 60% mức đóng người thứ nhất. 

- Người thứ tư đóng bằng 50% mức đóng người thứ nhất. 

- Người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng người thứ nhất. 

Đồng thời, theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 sửa đổi, bổ sung Luật BHYT: 

Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác 

nhau quy định tại Điều 12 của Luật này, thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên 

mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của 

Luật này.  

Như vậy, trường hợp Người dân là công nhân trong công ty mà làm việc theo 

hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 

tháng trở lên thì phải tham gia BHYT theo nhóm đối tượng do người lao động và 

người sử dụng lao động đóng, với mức đóng BHYT bằng 4.5% mức lương tháng. 

Trường hợp này, người tham gia không được áp dụng mức giảm trừ mức đóng như 

các thành viên tham gia BHYT theo hộ gia đình. Tuy nhiên khi tham gia theo 

nhóm này thì người lao động chỉ đóng BHYT bằng 1.5% mức lương tháng và được 

người sử dụng lao động đóng BHYT bằng 3% mức lương tháng. 

http://luatannam.vn/bao-hiem-xa-hoi/muc-quyen-loi-cua-nguoi-thuoc-nhieu-doi-tuong-tham-gia-bao-hiem-y-te
http://luatannam.vn/bao-hiem-xa-hoi/muc-quyen-loi-cua-nguoi-thuoc-nhieu-doi-tuong-tham-gia-bao-hiem-y-te
http://luatannam.vn/bao-hiem-xa-hoi/muc-quyen-loi-cua-nguoi-thuoc-nhieu-doi-tuong-tham-gia-bao-hiem-y-te
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5. Cử tri khu phố Mỹ Hiệp, phường Thái Hòa đề nghị: Ngành chức năng 

công khai, niêm yết thủ tục khám chữa bệnh tại bảng thông tin bệnh viện để nhân 

dân theo dõi; đồng thời giải thích rõ cho người dân biết về chi phí khám chữa bệnh 

đối với từng nội dung cụ thể. 

Sở Y tế trả lời: 

Việc công khai thủ tục khám chữa bệnh và bảng giá viện phí là quy định của 

ngành Y tế đối với các cơ sở khám chữa bệnh; quy định này là một trong những 

giải pháp nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh theo Chỉ thị số 05/CT-BYT 

ngày 10/9/2012 của Bộ Y tế và Quyết định số 1313/QĐ-BYT ngày 22/4/2013 của 

Bộ Y tế về quy trình khám bệnh tại khoa Khám bệnh của Bệnh viện. 

Trung tâm Y tế (TTYT) Tân Uyên cũng đã triển khai thực hiện quy trình 

khám chữa bệnh cho người bệnh có thẻ BHYT và không có thẻ BHYT, công khai 

giờ khám bệnh, lịch làm việc của cán bộ y tế, trình bày rõ ràng, dễ hiểu tại khoa 

Khám bệnh. Ngoài công khai quy trình khám chữa bệnh, khoa Khám bệnh còn bố 

trí máy lấy số tự động, bàn tiếp đón, hướng dẫn người bệnh để đảm bảo công bằng 

trong trật tự khám bệnh. Đồng thời để giảm thời gian chờ đợi cho người bệnh, 

Trung tâm Y tế cũng đã triển khai Chỉ thị số 02/CT-BYT năm 2009 của Bộ Y tế về 

việc đẩy mạnh và phát triển công nghệ thông tin trong ngành Y tế.  

Chẳng những tại các khoa, phòng của TTYT mà tại các Phòng khám đa khoa 

khu vực và các Trạm Y tế xã, phường người bệnh cũng được cung cấp thông tin, 

giải thích, tư vấn đầy đủ về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, về thủ thuật, phẩu 

thuật cho người bệnh có BHYT và không có BHYT; được giải thích về thuốc điều 

trị, vật tư y tế tiêu hao do BHYT chi trả một phần hoặc tự túc theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 của liên Bộ Y tế-

Tài chính quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa các 

BV cùng hạng trên toàn quốc. Hiện nay, giá dịch vụ khám chữa bệnh  theo Thông 

tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC và giá dịch vụ khám chữa bệnh  theo 

Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 15/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

đã được công khai trên bảng thông tin của TTYT (bệnh viện) và tại các nơi khám 

chữa bệnh. 

Cảm ơn cử tri đã quan tâm góp ý, ngành Y tế xin ghi nhận để nhắc nhở các cơ 

sở khám chữa bệnh trong toàn tỉnh chấn chỉnh nhằm thực hiện ngày càng tốt hơn 

các quy định. 
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6. Cử tri khu phố Tân Long, phường Tân Hiệp; cử tri khu phố Mỹ Hiệp, 

khu phố Phước Hải, phường Thái Hòa; Cử tri ấp Vĩnh An, xã Tân Vĩnh Hiệp: 

hiện nay việc tách thửa đất phải đảm bảo đủ các tiêu chí (điện, đường, nước, viễn 

thông) theo Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND tỉnh, do đó rất khó khăn cho người 

dân trong việc tách thửa, vì điều kiện thực tế tại địa phương chưa đáp ứng đủ theo 

yêu cầu của Quyết định. Đề nghị UBND tỉnh xem xét điều chỉnh lại Quyết định số 

25/2017/QĐ-UBND để tạo điều kiện tách thửa cho người dân. 

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời: 1 

- Thực hiện quy định của Luật đất đai, đồng thời để hạn chế tình trạng phân 

lô, bán nền trái quy định xảy ra phổ biến trong thời gian qua gây phá vỡ quy hoạch 

đã được duyệt gây mất mỹ quan đô thị, gây ô nhiễm môi trường, khó khăn cho 

công tác phòng cháy, chữa cháy và dẫn đến phát sinh nhiều khiếu kiện phức tạp 

trong việc cấp giấy chứng nhận, gây không ít khó khăn trong công tác quản lý điều 

hành tại địa phương… Đồng thời, đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho người sử 

dụng đất, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 

27/9/2017 về việc quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại 

đất để điều chỉnh về vấn đề này. 

- Quyết định đã quy định cụ thể điều kiện: thửa đất mới hình thành và thửa 

đất còn lại sau khi tách phải tiếp giáp đường do Nhà nước quản lý; đối với trường 

hợp tách thửa đất nông nghiệp theo quy hoạch sử dụng đất là đất ở, đất phi nông 

nghiệp hoặc tách thửa đất ở còn phải đảm bảo tại vị trí tách thửa đã đầu tư các 

công trình hạ tầng kỹ thuật (đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, 

thông tin viễn thông, cấp thoát nước) phù hợp với quy hoạch xây dựng, đảm bảo kết 

nối hạ tầng kỹ thuật trong khu vực...Về nội dung này, UBND tỉnh đã giao Sở Xây 

dựng hướng dẫn cụ thể (hiện nay, Sở Xây dựng đang triển khai thực hiện). 

- Bên cạnh quy định nêu trên thì Quyết định cũng quan tâm đến quyền lợi 

chính đáng của người sử dụng đất như: Trường hợp tách thửa đất nông nghiệp theo 

quy hoạch sử dụng đất vẫn là đất nông nghiệp thì không yêu cầu tiếp giáp đường 

do Nhà nước quản lý; Đối với thừa kế quyền sử dụng đất hoặc thừa kế về nhà và 

tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất hợp pháp theo quy định của pháp luật không 

áp dụng theo quyết định này; trường hợp đất ở thuộc các dự án đã được Nhà nước 

giao đất, phân lô theo quy hoạch chi tiết được duyệt thì thửa đất được xác định 

theo dự án và quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt; Giao trách nhiệm cho Hội 

đồng tư vấn do UBND cấp huyện thành lập để xử lý các trường hợp cá biệt có nhu 

cầu tách thửa nhưng không đảm bảo diện tích tối thiểu... 

                                                           
1 Trích nội dung trả lời trước kỳ họp thứ năm - HĐND tỉnh khóa IX. 
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7. Cử tri khu phố Tân Long, phường Tân Hiệp phản ánh: Bệnh viện tỉnh 

Bình Dương thu tiền tạm ứng của bệnh nhân cao, khi chỉ định phẩu thuật thu thêm 

tiền tạm ứng, đến khi bệnh nhân xuất viện thanh toán viện phí thì còn thừa phải lại 

trả tiền tạm ứng. Mặt khác, khâu xuất viện và trả lại tiền tạm ứng mất khá nhiều 

thời gian. Đề nghị ngành chức năng xem xét giải quyết và có giải pháp rút ngắn 

thời gian không để bệnh nhân chờ đợi lâu. 

Sở Y tế trả lời: 

Vấn đề cử tri phản ánh, Sở Y tế đã yêu cầu Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh 

kiểm tra và có ý kiến giải trình, nội dung phản hồi của BVĐK tỉnh như sau: 

Đảng ủy, Ban Giám đốc BVĐK tỉnh luôn tăng cường cải cách thủ tục hành 

chánh, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, không gây phiền hà, giảm thời gian 

chờ đợi cho người bệnh. Người bệnh đến khám và điều trị tại bệnh viện có nhiều 

đối tượng khác nhau (có BHYT, không có BHYT hoặc chưa đem theo BHYT...), 

mức độ bệnh tật và phải sử dụng các dịch vụ chi phí khác nhau. Nếu để khi người 

bệnh ra viện mới thanh toán một lần sẽ khó khăn (và bị động) cho người bệnh, thân 

nhân người bệnh và bệnh viện. Do đó, bệnh viện có quy định thực hiện tạm ứng 

(số lần tùy theo thời gian nằm viện của người bệnh, dịch vụ kỹ thuật phải sử dụng 

phục vụ người bệnh và đúng theo khả năng tài chính của người bệnh (nếu người 

bệnh chưa có tiền tạm ứng vẫn phục vụ trước khi có tiền tạm ứng hoặc thanh toán 

sau). Bệnh viện không quy định số tiền cụ thể một lần phải tạm ứng là bao nhiêu.  

Hiện nay, bệnh viện đang tiếp tục cải cách thủ tục hành chánh và ứng dụng 

công nghệ thông tin để giảm thời gian chờ đợi và giảm phiền hà cho người bệnh. 

Bệnh viện xin ghi nhận và cảm ơn phản ánh của cử tri về vấn đề rút ngắn thời gian 

làm thực hiện thủ tục xuất viện./. 




