
TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI  

SAU KỲ HỌP 8 - HĐND TỈNH KHÓA IX 

ĐƠN VỊ: THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT 

1. Cử tri khu phố 4, phường Tương Bình Hiệp kiến nghị: Sớm đầu tư hoàn 

thành Dự án trục thoát nước Suối Giữa để không gây thiệt hại tài sản, hoa màu của 

người dân.  

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời: 

Dự án trục thoát nước suối Giữa được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Ban Quản 

lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh làm Chủ đầu tư. Hạng mục rạch suối Giữa (từ đường 

Mỹ Phước - Tân Vạn đến Quốc lộ 13) đã triển khai thi công đạt 90% khối lượng hợp 

đồng. Phần khối lượng còn lại do còn vướng mặt bằng cuối tuyến (hộ ông Võ Văn 

Bảy) nên chưa triển khai thi công; riêng hộ ông Nguyễn Văn Dừa đã bàn giao mặt 

bằng cuối tháng 1/2019, đơn vị thi công sẽ triển khai thi công (đoạn qua đất ông 

Dừa) trong tháng 2/2019 và dự kiến hoàn thành trong Quý II/2019. 

Hạng mục cống qua đường QL13 tại Trạm thu phí Suối Giữa, Ban Quản lý dự 

án Đầu tư xây dựng tỉnh đã bàn giao cho Tổng Công ty Becamex IDC thực hiện. Sở 

sẽ phối hợp với Tổng Công ty Becamex triển khai thực hiện và báo cáo kết quả cho 

cử tri được rõ. 

2.  Cử tri khu phố 6, phường Phú Lợi và phường Tương Bình Hiệp, thành 

phố Thủ Dầu Một đề nghị: Xem xét việc tinh giản biên chế, phải tính toán đến 

phương án sao cho hiệu quả; tránh tình trạng sử dụng ngân sách chi cho tinh giản 

biên chế, sau đó không đủ nhân sự cán bộ phục vụ hành chính cho nhân dân dẫn 

đến hiệu quả giải quyết công việc kém, phải tiếp tục tổ chức thi tuyển biên chế và 

tốn kém thêm ngân sách. Đồng thời, kiến nghị việc sắp xếp lại tổ chức, nhân sự dưới 

xã/phường/thị trấn thay đổi nên ảnh hưởng đến công việc khu phố do đảm nhiệm 

kiêm nhiều chức danh hơn và khối lượng công việc tuyên truyền, vận động nhân dân 

rất nhiều. Kiến nghị UBND tỉnh xem xét có chính sách hỗ trợ đối với khu phố. 

Sở Nội vụ trả lời: 

- Xem xét việc tinh giản biên chế, phải tính toán đến phương án sao cho 

hiệu quả: 

Để triển khai Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về 

tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nghị quyết 

số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Một 

số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh 

gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Tỉnh ủy Bình Dương đã ban hành Quyết định số 

711-QĐ/TU ngày 11/5/2018 Phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống 



2 

chính trị tỉnh Bình Dương tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 

18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, khóa XII, Hội đồng nhân dân tỉnh đã 

ban hành Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND ngày 30/11/2018 của về chính sách hỗ 

trợ cho các đối tượng khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trên 

địa bàn tỉnh Bình Dương. 

Qua đó, việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy hiện nay của tỉnh được thực 

hiện đảm bảo khoa học, tinh gọn, hiệu quả; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của 

cơ quan, tổ chức; tiến hành đồng bộ đổi mới tổ chức bộ máy với các hoạt động của 

cải cách hành chính; cải cách chế độ công vụ, công chức; nâng cao chất lượng đội 

ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ, đáp ứng yêu cầu của thời 

kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.  

Công tác tinh giản biên chế thực hiện đồng bộ, gọn nhẹ, gắn với cơ cấu lại, 

nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong 

tỉnh; giảm chi thường xuyên, tích cực góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 

6, khóa XII. Cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để từng bước tinh gọn 

bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ; thu hút, lựa chọn người có đức, có tài vào làm 

việc trong các cơ quan đảng, đoàn thể, cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp của 

tỉnh. Đảm bảo yêu cầu tinh giản biên chế của Trung ương và của tỉnh nhưng đồng 

thời đảm bảo số lượng người làm việc đáp ứng nhu cầu công việc, không ảnh hưởng 

xáo trộn bộ máy, nhân sự đảm bảo cơ quan, đơn vị vẫn hoạt động hiệu lực, hiệu quả 

và không ảnh hưởng tới giải quyết công việc cho người dân và tổ chức. 

-  Tỉnh xem xét có chính sách hỗ trợ đối với các chức danh hoạt động không 

chuyên trách ở ấp, khu phố: 

Khoản 2, Điều 9, Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-

BLĐTB&XH ngày 27/5/2010 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương 

binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 

của Chính phủ quy định 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 cấp xã quy định: mức phụ cấp cụ thể của từng chức danh những người hoạt 

động không chuyên trách ở ấp, khu phố do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định 

với mức không vượt quá hệ số 1.0/người/tháng so với mức lương cơ sở. 

Trên cơ sở Nghị quyết của HĐND tỉnh Bình Dương, UBND tỉnh đã ban hành 

Quyết định số 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. Khoản 2, Điều 14 của Quyết định này 
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quy định chế độ phụ cấp và hỗ trợ các chức danh hoạt động không chuyên trách ở 

ấp, khu phố như sau: 

- Thực hiện chế độ phụ cấp đối với các chức danh hoạt động không chuyên 

trách ấp, khu phố với hệ số 1,0 so với mức lương tối thiểu chung/người/tháng và tỉnh 

hỗ trợ thêm 0,3 đối với 03 chức danh: Bí thư chi bộ ấp, khu phố; Trưởng ấp, khu 

phố và Trưởng ban công tác Mặt trận ấp, khu phố. 

- Thực hiện hỗ trợ đối với Phó trưởng ấp, khu phố là 1,2 so mức lương tối thiểu 

chung/người/tháng. 

Với mức phụ cấp và hỗ trợ nêu trên; hiện nay các chức danh không chuyên 

trách ở ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh đang hưởng cao hơn so với mức phụ cấp chung 

của cả nước. Như vậy so với quy định của Trung ương và một số tỉnh, thành khác 

trong cả nước thì Bình Dương đã có nhiều cố gắng thực hiện chế độ hỗ trợ đối với 

các chức danh của ấp, khu phố. 

3. Cử tri khu phố 3, phường Hòa Phú, phản ánh: Vấn đề tham nhũng, làm 

thất thoát tài sản của Nhà nước tiền thuế do người dân đóng góp; do đó, đề nghị 

tỉnh quan tâm đến vấn đề này và có biện pháp phòng, chống trong thời gian tới. 

Thanh tra tỉnh trả lời: 

Xác định Công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ quan trọng, thường 

xuyên, vừa cấp bách, vừa khó khăn, phức tạp, lâu dài. Thời gian qua để thực hiện 

nghiêm Luật phòng, chống tham nhũng, các văn bản hướng dẫn của Trung ương và 

Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo cho các sở, ngành, các địa 

phương trong việc xây dựng kế hoạch, triển khai các nội dung về phòng, chống tham 

nhũng và xử lý nghiêm minh các vụ việc được phát hiện. Nhiều giải pháp về phòng 

ngừa tham nhũng đã được triển khai một cách đồng bộ và đổi mới cả về nội dung 

lẫn phương thức hoạt động; nhìn chung ý thức về công tác phòng, chống tham nhũng 

của người dân và cán bộ, công chức ngày càng được nâng lên; các cơ quan, đơn vị 

nhà nước đã làm việc có trách nhiệm, nghiêm túc và hiệu quả hơn…. Nhờ đó mà 

tham nhũng đã từng bước được kiềm chế, ngăn chặn và có chiều hướng thuyên giảm, 

góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên 

và nhân dân, phần nào tạo được hiệu ứng tích cực lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. 

 Thời gian tới, để thực hiện tốt công tác này, UBND tỉnh Bình Dương sẽ tiếp 

tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục quán triệt, 

triển khai thực hiện nghiêm Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính 

trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; các kế hoạch Tỉnh 

ủy, UBND tỉnh đã đề ra và nhất là Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban 

Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Trung ương tại Hội nghị toàn quốc về công tác 

phòng, chống tham nhũng ngày 25/6/2018 tại Hà Nội. 
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4. Cử tri khu phố 5, phường Định Hòa phản ánh: Đại lộ Bình Dương tại 

những giao lộ có chốt đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn phường Định Hoà thiếu 

bảng hướng dẫn chỉ đường, gây khó khăn cho người lưu thông.  

Sở Giao thông vận tải trả lời: 

 Sở Giao thông vận tải đã thường xuyên, liên tục  phối hợp với Ban an toàn giao 

thông tỉnh, địa phương và Đơn vị quản lý, khai thác QL.13 khảo sát, bổ sung đầy đủ 

các biển báo hiệu giao thông tại các giao lộ trên QL.13. 

Sở Giao thông Vận tải sẽ tiếp tục rà soát và đề nghị Công ty Becamex IJC rà 

soát, bổ sung trong quý I năm 2019. 

5. Cử tri khu phố 6, phường Định Hòa, phản ánh: Đường Mỹ Phước - Tân 

Vạn, chỉ giới xây dựng 40,5m mỗi bên, phạm vi giải tỏa đất dân quá lớn, nhiều hộ 

gia đình có đất nằm trong chỉ giới xây dựng ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh 

hoạt của người dân. Do vậy đề nghị cho biết đường Mỹ Phước - Tân Vạn thu hồi đất 

để làm công trình gì, thời gian tiến hành thực hiện để người dân có định hướng ổn 

định cuộc sống. 

Sở Xây dựng trả lời: 

Theo Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 của UBND tỉnh Bình 

Dương về việc Quy định về phân loại đường, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng 

các tuyến đường trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, đường Mỹ 

Phước - Tân Vạn (đoạn từ Suối Giữa đến Tạo lực 6) có chỉ giới đường đỏ là 37,5m 

và chỉ giới xây dựng là 40,5m. Đường Mỹ Phước - Tân Vạn có vai trò đặc biệt quan 

trọng trong phục vụ phát triển Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói chung và tỉnh 

Bình Dương nói riêng. Đây là trục giao thông chính phục vụ nhu cầu vận chuyển 

hàng hóa của tỉnh Bình Dương và khu vực. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại 

Thông báo số 69/TB-UBND ngày 12/5/2016 của UBND tỉnh tại cuộc họp nghe Sở 

Giao thông Vận tải báo cáo đề xuất phương án lộ giới đường Mỹ Phước - Tân Vạn, 

Sở Xây dựng đang phối hợp các Sở ngành, địa phương nghiên cứu tham mưu UBND 

tỉnh ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 

16/9/2014 của UBND tỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế từng khu vực cụ thể.  

6. Cử tri khu phố 1, phường Phú Tân phản ánh: Hiện nay, số lượng các em 

học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 tại địa phương rất nhiều, đề nghị tỉnh xem xét có ý kiến 

với cơ quan có thẩm quyền xây dựng trường THCS để việc đi học của của các em 

học sinh được thuận tiện hơn. 

Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời: 

Căn cứ vào quy mô dân số và tình hình phát triển giáo dục của phường Phú Tân 

hiện nay (số học sinh các cấp học, số đối tượng trong độ tuổi phổ cập giáo dục tiểu 
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học, trung học cơ sở, công tác quy hoạch giáo dục địa phương…), Sở Giáo dục và 

Đào tạo đã phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một và Sở Kế hoạch 

và Đầu tư tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2929/UBND-

KTTH ngày 29/6/2018 về việc cập nhật, điều chỉnh danh mục trường học ưu tiên 

đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020 và giai đoạn 2021-2025. 

Tại danh mục đính kèm Công văn số 2929/UBND-KTTH về trường học dự 

kiến chuẩn bị đầu tư 2018-2020, khởi công trong giai đoạn 2021-2025, công trình 

Trường Trung học cơ sở Phú Tân xếp vị trí thứ 10 trong thứ tự ưu tiên đầu tư của 

thành phố Thủ Dầu Một, với quy mô đầu tư ban đầu 16 lớp, học 2 buổi/ngày. Như 

vậy việc xây dựng trường trung học cơ sở tại phường Phú Tân đã được Ủy ban nhân 

dân tỉnh đưa vào kế hoạch đầu tư. 

7. Ông Hoàng Văn Túy khu phố 1, phường Phú Mỹ phản ánh: Việc tranh 

chấp của gia đình ông với ông Sái Anh Dũng, xét xử phúc thẩm tại Tòa án nhân dân 

tỉnh Bình Dương. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương xem xét giải quyết lại 

vụ việc tranh chấp của gia đình ông vì việc giải quyết không đúng với chứng cứ ông 

đã cung cấp.  

Tòa án nhân dân tỉnh trả lời:  

Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đã kiểm tra và trả lời như sau: Vụ án do ông 

Hoàng Văn Túy kiến nghị về việc “tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất” giữa nguyên đơn ông Hoàng Văn Túy với bị đơn ông Sái Anh Dũng đã 

được Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương giải quyết bằng Bản án dân sự phúc thẩm 

số 209/2015/DS-PT ngày 11/12/2015, bản án đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày 

tuyên án. Vì vậy, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương không có thẩm quyền xem xét 

lại bản án theo đề nghị của ông Hoàng Văn Túy. Trường hợp này, ông Túy có thể 

gửi đơn kiến nghị đến Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh hoặc 

Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh để xem xét lại bản án 

có hiệu lực pháp luật theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Bộ luật Tố tụng dân sự 

năm 2015./. 
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Cử tri khu phố 8, phường Hiệp An đề nghị: có chế độ hỗ trợ cho người dân 

sinh sống ở gần khu vực trạm thu phí Suối Giữa để người dân không phải mất chi 

phí qua trạm khi đi lại trong phạm vi gần.  

* Trích nội dung phản ánh tương tự đã được trả lời trước Kỳ họp thứ 7 

của cử tri khu phố Chánh Lộc 6, phường Chánh Mỹ đề nghị: Có chế độ hỗ trợ giải 

quyết cho người dân sinh sống ở gần khu vực trạm thu phí Suối giữa (như các 

phường Chánh Mỹ, Tương Bình Hiệp, Tân An, Hiệp An, Hiệp Thành, Định Hòa) để 

người dân không phải mất chi phí qua trạm khi đi lại trong phạm vi gần. 

Sở Giao thông vận tải trả lời1: 

Qua kiến nghị của Quý cử tri, Sở Giao thông vận tải đã có Công văn số 

2537/SGTVT-QLGT ngày 03/7/2018 đề nghị Tổng Công ty Becamex IDC xem xét 

giải quyết. Hiện chủ đầu tư dự án không có chế độ hỗ trợ giải quyết cho người dân 

sinh sống ở gần khu vực trạm thu phí Suối Giữa./. 

 

  

 
1 Cập nhật trả lời theo Báo cáo số 254/BC-UBND ngày 26/10/2018 của UBND tỉnh báo cáo kết quả giải quyết kiến 

nghị của cử tri tại kỳ họp thứ Bảy - HĐND tỉnh khóa IX. 

NỘI DUNG KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI ĐÃ TRẢ LỜI 
 


