
TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI  

TRƯỚC KỲ HỌP 12 - HĐND TỈNH KHÓA IX 

ĐƠN VỊ: THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT 

1. Cử tri Huỳnh Thị Liêm, khu phố 1, phường Phú Hòa đề nghị: Ngành Tòa 

án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân các cấp cần tổ chức hội nghị diễn đàn của 

Ngành lắng nghe ý kiến nhân dân. 

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trả lời: 

Căn cứ vào Luật Tổ chức Viện Kiểm sát năm 2014 quy định về chức năng nhiệm 

của Viện Kiểm sát, theo đó Viện Kiểm sát nhân dân có chức năng thực hiện quyền 

công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp. Kiến nghị của cử tri Huỳnh Thị Liêm đề 

nghị ngành Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân các cấp cần tổ chức hội nghị 

diễn đàn là không thể thực hiện được vì diễn đàn là nơi trao đổi thông tin, thảo luận 

về một chuyên đề. 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân phản ánh ý kiến cũng như giải đáp 

những vướng mắc có liên quan đến chức năng nhiệm vụ của ngành Kiểm sát, đề nghị 

nhân dân có thể gửi đơn trực tiếp đến trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân 02 cấp tỉnh Bình 

Dương để được giải đáp, xem xét giải quyết theo quy định. 

Tòa án nhân dân tỉnh trả lời: 

Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 quy định về chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn của Tòa án nhân dân, theo đó Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử của 

nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp. Do đó, kiến 

nghị của cử tri về việc Tòa án nhân dân (TAND) các cấp cần tổ chức hội nghị diễn 

đàn là không thể thực hiện được. 

Khi có nhu cầu phản ánh ý kiến, cần hướng dẫn, giải đáp liên quan đến chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của TAND, người dân có thể gửi đơn hoặc 

trực tiếp đến trụ sở TAND để được giải đáp, xem xét giải quyết theo quy định của 

pháp luật.  

Thực hiện tinh thần Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐTP ngày 16 tháng 3 năm 

2017 của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao, TAND đã thực hiện việc công khai 

các Bản án, Quyết định có hiệu lực pháp luật lên Cổng thông tin điện tử của TAND. 

Việc công khai bản án, quyết định nêu trên nhằm tạo điều kiện cho người dân tiếp cận 

công lý, người dân sẽ được biết kết quả xét xử các vụ án. Qua đó, có thể đóng góp, 

phản hồi thể hiện thái độ của dư luận đối với công tác xét xử của Tòa án, mặt khác 

người dân được thực hiện quyền giám sát đối với hoạt động của Tòa án.   

2. Cử tri ở 11 phường: Phú Hoà, Định Hoà, Chánh Nghĩa, Phú Thọ, Hiệp 

Thành, Hiệp An, Phú Lợi, Phú Mỹ, Phú Tân, Tân An, Hòa Phú phản ánh: về tình 

trạng khoảng 02 - 3 tháng nay, người dân và cán bộ trung cao khám chữa bệnh tại 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương và Trung tâm y tế thành phố không có thuốc điều 
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trị bệnh liên quan đến các bệnh như: tim mạch, tiểu đường, huyết áp và các bệnh đặc 

trị khác; đề nghị Sở Y tế, UBND tỉnh Bình Dương khẩn trương có giải pháp khắc 

phục về vấn đề này để chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đồng thời, một số ý kiến của cử 

tri đề nghị khi khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế mà không có đủ thuốc và bác sĩ kê toa 

ra ngoài mua thuốc như hiện nay thì yêu cầu có trách nhiệm thanh toán lại số tiền 

trên cho người dân? 

Sở Y tế trả lời: 

Thiếu thuốc Bảo hiểm y tế (BHYT) là tình trạng chung của nhiều cơ sở khám 

chữa bệnh trong tỉnh hiện nay, nhưng là thiếu các thuốc đặc trị chứ không phải là 

thiếu toàn bộ thuốc, bởi vì tính đến ngày 20/11/2019, tổng tồn kho tại các cơ sở 

khám chữa bệnh công lập vẫn còn khá lớn, cụ thể:   

- Thuốc tân dược: 48,338 tỷ, trong đó Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh: 18,1 tỷ. 

- Thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền: 33,946 tỷ (BVĐK tỉnh: 500 triệu). 

- Vật tư y tế: 21,9 tỷ (BVĐK tỉnh: 16,9 tỷ). 

Theo quy định, để có nguồn thuốc BHYT cấp cho bệnh nhân, các cơ sở khám 

chữa bệnh BHYT phải mua thuốc theo kết quả đấu thầu tập trung của tỉnh, nhưng 

kết quả đấu thầu mua thuốc năm 2018 của các cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh đã 

hết hiệu lực từ tháng 03/2019, dẫn đến những cơ sở không mua đủ thuốc dự trữ “gối 

đầu” từ trước rơi vào tình trạng thiếu nhiều loại thuốc BHYT; còn những cơ sở đã 

có kế hoạch dự trữ nhiều thuốc nhưng có thể do một số loại bệnh gia tăng (vượt 

ngoài dự kiến của đơn vị) nhất là tại BVĐK tỉnh và Trung tâm y tế Thủ Dầu Một - 

là những nơi có số lượng bệnh nhân đến khám chữa bệnh rất đông - làm cho một số 

loại thuốc hết sớm, và vì vậy phải kê đơn cho bệnh nhân mua thuốc ngoài. Đây là 

giải pháp tạm thời trong giai đoạn chờ kết quả đấu thầu mới để mua thuốc BHYT.  

Khi khám chữa bệnh BHYT mà cơ sở khám chữa bệnh không có đủ thuốc và 

bác sĩ kê toa cho bệnh nhân ra ngoài mua thuốc để điều trị cho phù hợp với bệnh lý 

thì sẽ không được cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) thanh toán lại, bởi vì theo quy 

định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 30 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 

của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của 

Luật Bảo hiểm y tế thì cơ quan BHXH chỉ thanh toán trực tiếp cho người bệnh có 

thẻ BHYT (theo mức quy định) khi khám bệnh, chữa bệnh (KCB) tại các cơ sở khám 

chữa bệnh không có hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT, cụ thể: 

- KCB ngoại trú hoặc nội trú tại cơ sở KCB tuyến huyện và tương đương không 

có hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT (trừ trường hợp cấp cứu); 

- KCB nội trú tại cơ sở KCB tuyến tỉnh và tương đương không có hợp đồng 

khám bệnh, chữa bệnh BHYT (trừ trường hợp cấp cứu); 

- KCB nội trú tại cơ sở KCB tuyến trung ương và tương đương không có hợp 

đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT (trừ trường hợp cấp cứu). 
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* Các giải pháp khắc phục về vấn đề thiếu thuốc BHYT để phục vụ khám 

chữa bệnh cho bệnh nhân 

- Giải pháp tình thế 

+ Trong giai đoạn thiếu thuốc hiện nay, để có thuốc phục vụ cho công tác điều 

trị tại một số cơ sở khám chữa bệnh, Sở Y tế đã tiến hành điều chuyển thuốc giữa 

các cơ sở trong tỉnh.  

+ Vừa qua, được sự chấp thuận của UBND tỉnh, BVĐK tỉnh cũng đã tổ chức 

đấu thầu mua thuốc và đã có kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các thuốc cấp cứu. 

+ Các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân được phép mua thuốc BHYT theo kết quả 

đấu thầu của các cơ sở khám chữa bệnh khác nằm trên địa bàn tỉnh (được phép đấu 

thầu riêng như Bệnh viện Quân y 4 - Quân đoàn 4,…). [Cơ sở KCB công lập không 

được phép áp thầu như tư nhân] 

- Giải pháp chung cho toàn tỉnh (2019-2021):  

UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành Y tế khẩn trương thực hiện công tác đấu thầu tập 

trung theo quy định của Bộ Y tế tại Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 

11/5/2016/TT-BYT Quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập [Hiện 

nay, Thông tư này đã được thay thế bởi Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 

11/7/2019 (có hiệu lực từ ngày 01/10/2019)].  

Ngày 07/11/2019, Đơn vị mua thuốc tập trung (được thành lập theo Quyết định 

số 2028/QĐ-UBND ngày 15/7/2019 của UBND tỉnh) đã mở thầu Gói thầu mua 

thuốc chữa bệnh cho các cơ sở y tế công lập và các cơ sở y tế ngoài công lập có hợp 

đồng khám chữa bệnh BHYT trong tỉnh Bình Dương năm 2019 - 2021. 

Hiện tại, gói thầu mua thuốc theo tên biệt dược đã đánh giá xong phần kỹ thuật, 

Đơn vị mua thuốc tập trung trình Sở Y tế thẩm định và phê duyệt với 60 mặt hàng 

thuốc, sau khi có quyết định phê duyệt các mặt hàng thuốc đạt kỹ thuật sẽ tiến hành mở 

hồ sơ đề xuất tài chính của nhà thầu và sẽ có kết quả lựa chọn trong tháng 12/2019. 

Đối với gói thầu mua thuốc theo tên generic (thuốc thông thường), đã đánh giá 

xong phần tính hợp lệ, năng lực kinh nghiệm nhà thầu, dự kiến sẽ có kết quả lựa chọn 

nhà thầu vào tháng 01/2020.  

3. Cử tri khu phố 1 phường Phú Tân, phản ánh: Việc phân công khám chữa 

bệnh còn chưa hợp lý, không đảm bảo chất lượng khám chữa bệnh cho người dân 

(tình trạng 01 bác sĩ khám chữa bệnh cho hơn 90 bệnh nhân trong 01 buổi). 

Sở Y tế trả lời: 

Hiện nay, mỗi ngày Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh Bình Dương tiếp nhận 

trung bình từ 1.800 - 2.000 lượt người đến khám. Bệnh viện đã xây dựng quy trình 

khám chữa bệnh ngoại trú, luân phiên bác sĩ tại các chuyên khoa thực hiện khám 
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chữa bệnh tại Khoa khám bệnh đúng theo hướng dẫn tại Quyết định số 1313/QĐ-

BYT của Bộ Y tế ngày 22/4/2013 về việc ban hành hướng dẫn quy trình khám bệnh 

tại Khoa khám bệnh của bệnh viện. 

Thực hiện khoản 6 Điều 5 Thông tư 39/2018/TT-BYT của Bộ Y tế về việc điều 

phối, bố trí nhân lực, số bàn khám theo yêu cầu đảm bảo chất lượng khám chữa bệnh 

và đảm bảo theo thanh quyết toán của BHYT;  Bệnh viện đã triển khai 91 bàn khám 

tại khoa Khám bệnh nhằm đảm bảo không vượt quá 65 lượt khám/1 bàn khám/1 ngày 

để các Bác sĩ có thời gian thực hiện hướng dẫn, giải thích chi tiết, rõ ràng về tình trạng 

bệnh lý để người bệnh an tâm, tin tưởng chấp nhận vào điều trị và đảm bảo chất lượng, 

đảm bảo thanh toán BHYT theo quy định căn cứ vào số bàn khám và số người khám. 

Nhưng có lúc sự phân bổ bệnh không đều, có loại bệnh số lượng nhiều, có loại bệnh 

số lượng ít và cũng có khi vào thời điểm, ngày, tuần, mùa số bệnh tăng đột biến khiến 

tại một vài bàn khám có quá tải (vượt hơn 65 lượt người bệnh/ngày/bác sĩ). Khi có 

tình huống đó, bệnh viện sẽ phải điều chuyển bác sĩ, mở thêm bàn khám để đảm bảo 

đúng quy định. Tuy nhiên, đôi lúc sự điều chỉnh này không kịp thời do thiếu bác sĩ 

đúng chuyên khoa nên có thể đã vượt số lượng khám như cử tri phản ánh.  

Bệnh viện xin chân thành cảm ơn và sẽ tiếp tục điều chỉnh, khắc phục nhằm giải 

quyết các đề xuất của cử tri để bệnh viện ngày càng hoàn thiện, nâng cao chất lượng 

phục vụ người bệnh tốt hơn trong tương lai. 

4. Cử tri khu phố 8, phường Phú Lợi phản ánh: Hiện nay khám chữa bệnh 

Tiểu đường tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương không cấp thuốc đầy đủ, bác sĩ 

đề nghị chuyển về bệnh viện Chợ Rẩy là không hợp lý, đề nghị xem xét lại việc thực 

hiện quy trình này.  

Sở Y tế trả lời: 

Hiện nay vì kết quả đấu thầu thuốc của cả ngành y tế chưa có kết quả; Đơn vị 

mua thuốc tập trung của tỉnh đã và đang tiến hành thủ tục chấm thầu theo quy định 

hiện hành. Trong thời gian chờ kết quả đấu thầu, Bệnh viện đang thiếu một số loại 

thuốc, vật tư y tế, sinh phẩm hóa chất trong đó có thuốc điều trị tiểu đường. Những 

thuốc, vật tư y tế nào thiếu thì bệnh viện thông báo và tư vấn cho người bệnh biết để 

có thể lựa chọn là tự mua hay phải chuyển bệnh nhân tuyến trên để được điều trị. Đây 

là giải pháp tạm thời trong giai đoạn khó khăn này. Bệnh viện và cả ngành y tế đang 

cố gắng đẩy nhanh tiến độ đấu thầu mua thuốc theo qui định để sớm có thuốc và vật 

tư y tế phục vụ người.  

Bệnh viện rất mong nhận được sự thông cảm, chia sẻ và phối hợp của người dân, 

người bệnh trước tình hình khó khăn chung của ngành y tế trong đó có Bệnh viện tỉnh. 

5. Cử tri khu phố 2, phường Phú Lợi phản ánh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh điều 

trị cho bệnh nhân người cao tuổi chất lượng khám chữa bệnh kém, cơ sở vật chất 

xuống cấp; đề nghị Bệnh viện Đa khoa tỉnh khắc phục. 
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Sở Y tế trả lời: 

Bệnh viện luôn thực hiện chế độ ưu tiên từ khâu tiếp nhận đăng ký, khám bệnh 

tại phòng khám, thanh toán chi phí Khám chữa bệnh (KCB) và lãnh thuốc đối với 

đối tượng ưu tiên, trong đó có người cao tuổi. Tại Khoa khám bệnh, Bệnh viện đã 

triển khai 02 bàn khám đảm bảo đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh cho người 

cao tuổi trong tỉnh đến khám tại Bệnh viện. Tại khu khám chữa bệnh nội trú, Bệnh 

viện đã thành lập khoa Lão học, có giường phục vụ liên tục cho người bệnh lớn tuổi 

điều trị nội trú tại Bệnh viện. Bệnh viện xin ghi nhận ý kiến đóng góp của cử tri và 

tiếp tục hoàn thiện để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh trong thời gian tới. 

Tuy nhiên, vì Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương là bệnh viện tuyến cao nhất 

về chuyên môn của tỉnh nhưng lại được xây dựng cách đây gần 40 năm nên trong 

những năm qua, dù được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bệnh 

viện đã từng bước sửa chữa, cơi nới mở rộng cơ sở vật chất cho một số bộ phận, theo 

từng giai đoạn, nhưng do kết cấu xây dựng quá lâu năm nên vẫn còn tồn tại một số 

khu vực không đáp ứng được nhu cầu của người bệnh. Trong thời gian tới, khi Bệnh 

viện mới 1.500 giường hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ có nhiều khu vực khang 

trang hơn, hy vọng đáp ứng được nhu cầu của người bệnh. 

6. Cử tri khu phố 2 và khu phố 5 phường Phú Lợi phản ánh và đề nghị: Tỉnh 

xem xét miễn phí vé xe buýt cho người cao tuổi khi tham gia giao thông; Phản ánh 

chất lượng xe buýt các tuyến Bình Dương - Sài Gòn, Bình Dương - Đồng Xoài và các 

tuyến khác đang xuống cấp, kiến nghị ngành chức năng quan tâm nâng cấp chất 

lượng xe buýt để phục vụ tốt hơn, đảm bảo an toàn giao thông. 

Sở Giao thông - Vận tải trả lời: 

- Về miễn phí xe buýt cho người cao tuổi: Theo Đề án:  “Nâng cao chất lượng 

vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 

2018-2020” đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1881/QĐ-UBND ngày 

11/7/2018, quy định:“Miễn tiền vé cho các đối tượng: trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết 

tật nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng và Mẹ Việt Nam anh hùng. Ngân sách tỉnh 

hỗ trợ 50% giá vé đi suốt tuyến cho đối tượng chính sách, người có công với cách 

mạng, người cao tuổi, học sinh sinh viên; cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên 

các cơ quan, đơn vị”. Hiện Sở Giao thông vận tải đã và đang phối hợp với các sở, 

ngành và địa phương hữu quan triển khai thực hiện Đề án theo lộ trình. 

- Về chất lượng phương tiện vận tải hành khách công cộng (VTHKCC) trên 

các tuyến Bình Dương - Sài Gòn, Bình Dương - Đồng Xoài và các tuyến khác: thực 

hiện Đề án “Nâng cao chất lượng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa 

bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018-2020” theo Quyết định số 1881/QĐ-UBND ngày 

11/7/2018 của UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải đã tích cực phối hợp cùng các sở, 



6 

ngành, doanh nghiệp đầu tư trang bị mới 25 xe buýt chạy bằng khí CNG trên tuyến 

Thủ Dầu Một - Đồng Xoài và đưa vào hoạt động từ ngày 08/9/2019 đến nay. 

Hiện Sở Giao thông vận tải đang tiếp tục làm việc với các sở ngành hữu quan và 

các doanh nghiệp vận tải hành khách công cộng đầu tư trang bị xe mới, thay thế xe 

hiện nay đã cũ, trên các tuyến khác, đồng thời mở mới các tuyến buýt theo quy hoạch. 

7. Cử tri khu phố 2, phường Phú Lợi đề nghị: Tỉnh có chủ trương cho giảm giá 

vé xe qua các trạm thu phí đối với các phương tiện giao thông. 

Sở Giao thông vận tải trả lời: 

Hiện trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một có tuyến đường (đường QL.13, đường 

Huỳnh Văn Cù) được đầu tư theo phương thức hợp đồng  BOT. Việc quy định thu 

phí, mức thu phí đối với từng loại phương tiện, thời gian thu phí dự án đầu tư nâng 

cấp, mở rộng Quốc lộ 13, dự án cầu Phú Cường và đường Huỳnh Văn Cù thuộc thẩm 

quyền của HĐND tỉnh, UBND tỉnh. Hiện chủ đầu tư dự án đã và đang thực hiện đúng 

theo Nghị quyết của HĐND tỉnh và chủ trương của UBND tỉnh, trong đó không có 

chế độ hỗ trợ giảm giá vé cho người dân sinh sống ở gần khu vực các trạm thu phí 

trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một. 

8. Cử tri khu phố 8, phường Phú Lợi phản ánh: Về Quyết định số 27/2018/QĐ-

UBND ngày 03/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành quy định 

về tổ chức và hoạt động của Tổ nhân dân tự quản có những điểm không thực hiện 

được; khi ban hành phải khảo sát tình hình thực tế và đề nghị có văn bản hướng dẫn 

thực hiện. 

Công an tỉnh trả lời: 

Ngày 03/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 27/2018/QĐ-

UBND quy định về tổ chức và hoạt động của Tổ nhân dân tự quản. Trong quá trình 

thực hiện từ đầu năm 2019 đến nay, Công an tỉnh đã tổ chức Hội nghị để đánh giá 

hiệu quả thực hiện, kết quả cho thấy hầu hết được các địa phương triển khai thuận 

lợi; việc củng cố, kiện toàn Tổ nhân dân tự quản tại các địa phương trên toàn tỉnh đã 

đi vào hoạt động ổn định và đạt được những hiệu quả nhất định. 

Với kiến nghị của cử tri khu phố 8, phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, chưa 

nêu được cụ thể những điềm không thực hiện được. Tuy nhiên, Công an tỉnh nhận 

định vấn đề kiến nghị liên quan đến việc xác định số lượng hộ trong tổ và chính sách 

hỗ trợ cho Tổ trưởng, Tổ phó Tổ nhân dân tự quản khi bị sáp nhập. Vấn đề này, 

Công an tỉnh trả lời như sau: 

- Để thực hiện được thống nhất và phát huy hiệu quả hoạt động của Tổ nhân 

dân tự quản, ngày 17/10/2019, Công an tỉnh đã có công văn số 349/CAT-PV05 gửi 

UBND và Công an Thành phố Thủ Dầu Một đề nghị tiếp tục triển khai thực hiện 

Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình 
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Dương, trong đó giải thích rõ cách xác định hộ liền cư và chủ trương sáp nhập, thành 

lập tổ nhân dân tự quản mới, cụ thể là: 

+ Tổ nhân dân tự quản ở ấp thuộc xã có từ 30 đến 100 hộ liền cư; ở khu phố 

thuộc phường, thị trấn có từ 50 đến 150 hộ liền cư, trong đó hộ liền cư là những hộ 

gia đình có hộ khẩu thường trú; những hộ gia đình có đăng ký tạm trú, sinh sống 

thường xuyên, ổn định, lâu dài và có nhà riêng hoặc chỗ ở hợp pháp (trừ trường hợp 

thuê, mượn, ở nhờ, ở trọ). Trường hợp số hộ trong tổ có nhiều hơn quy định thì có 

thể bố trí thêm 01 tổ phó; hạn chế việc chia, tách các tổ đang hoạt động hiệu quả, ổn 

định để thành lập tổ mới. 

+ Khuyến khích việc sáp nhập các tổ chưa đảm bảo quy định, hoạt động kém 

hiệu quả để thành lập tổ mới nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

quản lý của chính quyền cấp xã; nếu việc thành lập Tổ nhân dân tự quản mới có số 

lượng hộ liền cư ít hơn theo quy định nhưng trong thời gian qua hoạt động tích cực, 

hiệu quả trong giữ gìn đảm bảo an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở thì xem xét giữ nguyên 

để đảm bảo tính ổn định lâu dài; việc sáp nhập, thành lập tổ mới do Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã, phường, thị trấn quyết định trên cơ sở đề xuất của Trưởng Công an 

cùng cấp. 

- Ủy ban nhân dân phường căn cứ vào tình hình thực tế tại địa bàn các khu phố 

để thực hiện việc ra quyết định công nhận các Tổ nhân dân tự quản và tổ chức triển 

khai quán triệt về chức năng, nhiệm vụ của Tổ nhân dân tự quản. Hàng năm, tổ chức 

tập huấn, bồi dưỡng về kiến thức pháp luật, kỹ năng vận động nhân dân tham gia 

phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc cho Tổ trưởng, Tổ phó Tổ nhân dân tự quản. 

- Về chính sách hỗ trợ đối với Tổ trưởng, Tổ phó Tổ nhân dân tự quản tiếp tục 

thực hiện theo Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND. 

Vì vậy, việc sáp nhập trước mắt sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến quyền lợi, chính sách 

của một số Tổ trưởng, Tổ phó khi bị sáp nhập. Hướng tới, Công an tỉnh sẽ tiếp tục 

tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương có hướng giải quyết phù hợp. 

9. Cử tri khu phố 8, phường Phú Lợi đề nghị: Tỉnh cho biết kết quả thực hiện 

kết luận của Thanh tra về Đất đai liên quan đến đất của Quân đoàn 4 trên địa bàn 

phường Phú Lợi; công khai kết quả thực hiện. 

Thanh tra tỉnh trả lời: 

Thực hiện Quyết định số 2382/QĐ-UBND ngày 29/8/2012 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Bình Dương về việc kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất quốc phòng do Quân 

đoàn 4 giao cho các hộ tại khu gia đình Sư đoàn 7 sử dụng tại khu phố 8 và 9 phường 

Phú Lợi.  

Ngày 12/4/2013, Đoàn kiểm tra có Báo cáo kết luận số 113/BC-TTr kiến nghị 

đối với vấn đề giao cấp đất không đúng thẩm quyền của Sư đoàn 7 và Quân đoàn 4 
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cho các đối tượng tại khu phố 8 và khu phố 9 phường Phú Lợi, nhà nước đã có chủ 

trương chung cho hợp thức hóa quyền sử dụng đất, kiến nghị UBND tỉnh có văn bản 

chỉ đạo UBND thành phố Thủ Dầu Một thực hiện việc rà soát hồ sơ, cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân theo quy định pháp luật. 

Ngày 18/4/2013, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 985/UBND-TD về việc cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân khu phố 8 phường Phú Lợi. Theo 

đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố Thủ Dầu Một sớm có thông báo đến các 

hộ dân và triển khai thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy 

định và báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh. Trường hợp khó khăn vướng mắc, 

kịp thời báo cáo đề xuất UBND tỉnh xử lý. Hiện nay UBND thành phố Thủ Dầu Một 

đang tổ chức thực hiện ý kiến nêu trên và dự kiến hoàn thành vào thời gian tháng 

6/2020. 

10. Cử tri khu phố 8, phường Phú Lợi phản ánh: Tình trạng cho vay tín dụng 

có tính chất “xã hội đen”, đề nghị ngành Công an có giải pháp chấn chỉnh. 

Công an tỉnh trả lời: 

Vay tín dụng có tính chất “xã hội đen” còn được gọi là “tín dụng đen”, được 

hiểu là hoạt động tài chính bất hợp pháp, gắn với các hoạt động vi phạm pháp luật 

như: cho vay nặng lãi; tổ chức thu hồi nợ trái pháp luật; lợi dụng giao dịch dân sự 

để cho vay, mượn, huy động vốn, góp vốn để lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm 

đoạt tài sản; sử dụng tiền vay vào mục đích trái pháp luật… 

Thời gian qua, tình hình hoạt động của “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Bình 

Dương có xu hướng diễn biến phức tạp. Hậu quả của hoạt động “tín dụng đen” đã 

gây ra nhiều vụ việc phạm tội như: bắt giữ người trái pháp luật, cố ý gây thương 

tích, cướp tài sản, cưỡng đoạt, hủy hoại tài sản, đổ chất bẩn vào nhà người vay nợ, 

đe dọa khủng bố tinh thần…, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự trên 

địa bàn tỉnh, ảnh hưởng đến đời sống vật chất, tinh thần của người dân. 

Để phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm tín dụng đen, ngay 

từ đầu năm 2018, Công an tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 816/KH-PC45 ngày 

14/4/2018 về điều tra cơ bản hệ loại đối tượng liên quan đến tín dụng đen. Sau đó, 

Công an tỉnh tiếp tục tham mưu Ban Chỉ đạo 138 tỉnh ban hành Kế hoạch 34/KH-

BCĐ(CAT) ngày 23/4/2019 về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên 

quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 

số 12 ngày 25/4/2019 về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm 

pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, Công an tiếp tục tham mưu UBND 

tỉnh ban hành Kế hoạch số 3414/KH-UBND ngày 15/7/2019 triển khai thực hiện 

Chỉ thị số 12 của Thủ tướng Chính phủ. 

Qua triển khai thực hiện các kế hoạch nhằm đánh giá đúng tình hình, tăng 

cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, công chức, 
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viên chức  các cấp, các ngành và nhân dân trong chấp hành các quy định của pháp 

luật về giao dịch, vay mượn, huy động, sử dụng vốn. Trên cơ sở đó đề ra các giải 

pháp thiết thực nhằm chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và 

vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen. 

Với kết quả, trong năm 2018, Công an tỉnh đã bắt, khởi tố 07 nhóm với 23 đối 

tượng về tội cho vay nặng lãi. Từ đầu năm 2019 đến nay, Công an tỉnh tiếp tục bắt, 

khởi tố điều tra 23 vụ 64 đối tượng về các tội: cho vay nặng lãi, cố ý làm hư hỏng 

tài sản, bắt giữ người trái pháp luật (trong số này, riêng Công an thành phố Thủ Dầu 

Một đã bắt xử lý 10 nhóm 27 đối tượng). Theo đánh giá của Bộ Công an thì tỉnh 

Bình Dương là địa phương đi đầu cả nước về hiệu quả đấu tranh với hoạt động “tín 

dụng đen”. 

Tuy nhiên, trong đấu tranh với loại tội phạm này vẫn còn tồn tại nhiều khó 

khăn, vướng mắc, do: Vướng về quy định của pháp luật chưa đầy đủ, hướng dẫn 

thực hiện chưa rõ ràng, cụ thể. Các đối tượng hoạt động “tín dụng đen” có nhiều thủ 

đoạn che giấu, đối phó. Trong khi đó, nhu cầu vay vốn của người dân cao nhưng khó 

tiếp cận các nguồn vốn vay của ngân hàng, thủ tục vay phức tạp. Ngược lại, đối 

tượng hoạt động tín dụng đen cho vay nhanh gọn, thủ tục đơn giản nên người dân 

dễ tham gia. Vì vậy, tình hình hoạt động của “tín dụng đen” vẫn còn tồn tại nhiều. 

Từ các lý do trên nên, tuy có nhiều nỗ lực nhưng công tác đấu tranh xử lý đối 

với loại tội phạm này của lực lượng Công an nhưng nếu chỉ đặt nặng vấn đề bắt, xử 

lý thì rất khó xử lý triệt để, vì theo quy luật có “cầu” thì sẽ có “cung”. Một trong 

những giải pháp căn cơ đó là ngành ngân hàng cần tiếp tục cải cách hành chính trong 

hoạt động tín dụng ngân hàng, mở rộng mạng lưới hoạt động để đáp ứng nhu cầu 

tiếp cận tín dụng của người dân. 

Về phía ngành Công an xác định đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm 

pháp luật liên quan đến “tín dụng đen” là một trong những mặt công tác trọng tâm 

hiện nay và sẽ quyết liệt chỉ đạo Công an các địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả, 

trọng tâm là: 

- Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức, ý thức cảnh 

giác cho các tầng lớp nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về giao 

dịch, vay mượn, sử dụng vốn… Chủ động phát hiện, tố giác tội phạm, khi phát hiện 

các hành vi liên quan đến hoạt động tín dụng đen, kịp thời thông báo đến cơ quan 

Công an gần nhất hoặc qua số điện thoại đường dây nóng của Công an tỉnh để kịp 

thời có biện pháp xử lý. 

- Tập trung lực lượng đấu tranh, trấn áp mạnh mẽ với tội phạm và các hành vi 

vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen trên địa bàn và phụ cận. Kiểm soát 

chặt chẽ hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp, các hộ kinh doanh, dịch vụ cầm 

đồ, cho vay, nhất là hoạt đọng của các băng nhóm tội phạm liên quan đến đòi nợ 

thuê, siết nợ thuê, hoạt động đe dọa, gây thương tích trên địa bàn. 
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- Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trong lĩnh vực kinh 

doanh tài chính. Tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ 

trang…, nghiêm cấm tham gia các hoạt động liên quan đến tín dụng đen dưới mọi 

hình thức, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm liên quan đến bảo kê, dung túng 

cho loại tội phạm này. Thường xuyên tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều 

kiện, các cơ sở cầm đồ, hỗ trợ cho vay… 

- Đồng thời, tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh siết chặt quản lý nhà nước về 

hoạt động quảng cáo liên quan đến hoạt động tài chính trái pháp luật; chỉ đạo cấp ủy, 

chính quyền cơ sở huy động các ngành ra tay vào cuộc bóc gỡ, xóa bỏ các tờ rơi do 

tội phạm tín dụng đen quảng trên tường, cột điện, trụ điện, cột đèn tín hiệu giao thông, 

cây xanh, nơi công cộng… Đề xuất các chính sách xã hội, tài chính, ngân hàng để hỗ 

trợ vay vốn đối với người dân. Sẽ báo cáo UBND tỉnh xem xét chỉ đạo ban hành chế 

độ, chính sách an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo, tạo công 

ăn việc làm cho người lao động để phòng ngừa tín dụng đen và tệ nạn xã hội. 

11. Cử tri khu phố 8, phường Phú Lợi đề nghị: Tỉnh có kết luận chính thức về 

vụ việc báo chí, mạng xã hội đã phản ánh đối với vụ 43 ha ở thành phố mới liên quan 

đến đất công và đất doanh nghiệp. 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trả lời: 

Thời gian qua, một số cơ quan báo chí Trung ương và địa phương có đưa tin liên 

quan đến việc góp vốn và chuyển nhượng vốn góp của Tổng công ty Sản xuất - Xuất 

nhập khẩu Bình Dương tại Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng Tân Phú đối với khu 

đất 43 ha tọa lạc tại phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương. Hiện 

nay, vụ việc trên đang được Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Bình Dương 

thụ lý và giải quyết theo quy định của pháp luật. Khi có kết luận chính thức, ngành 

chức năng của Tỉnh sẽ thông tin để cử tri và người dân được biết. 

12. Cử tri khu phố 7, phường Phú Lợi đề nghị: Khi khám bệnh bảo hiểm y tế 

không nên phân biệt “Đúng tuyến” hay “Trái tuyến”; vì phân biệt như thế là không 

hợp lý vì Quỹ Bảo hiểm y tế Việt Nam là thống nhất, đề nghị xem xét lại quy định trên. 

Bảo hiểm Xã hội tỉnh trả lời: 

Căn cứ quy định tại Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật BHYT: Người tham gia BHYT khi khám bệnh BHYT 

được quỹ BHYT thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được 

hưởng với mức hưởng theo quy định đối với cả trường hợp đi khám bệnh, chữa bệnh 

đúng tuyến và không đúng tuyến (trái tuyến). Do đó, cơ quan BHXH tỉnh Bình 

Dương và cơ sở khám chữa bệnh BHYT căn cứ quy định nêu trên để xác định mức 

hưởng của người tham gia BHYT khi đi khám chữa bệnh. 
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Tuy nhiên, với ý kiến đóng góp của cử tri, BHXH tỉnh ghi nhận và phối hợp với 

các ban, ngành liên quan để tổng hợp, kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét trong 

các kỳ họp góp ý sửa đổi Luật BHYT sau này. 

13. Cử tri Trần Mạnh Nghĩa khu phố 7, phường Phú Lợi phản ánh: Khu phố 

chưa được đấu nối hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt lại thu tiền 10 % phí bảo vệ 

môi trường, đề nghị ngành chức năng cho biết 10 % phí bảo vệ môi trường là như thế 

nào? Phản ánh kết quả xét nghiệm nguồn nước ở gia đình ông vừa qua là không đúng 

thực tế, nước không đảm bảo vệ sinh, an toàn; đề nghị ngành chức năng xem xét lại. 

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời: 

Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải là một công cụ kinh tế được trả theo 

nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền để kiểm soát ô nhiễm môi trường. Phí bảo 

vệ môi trường đối với nước thải là khoản thu vào ngân sách nhà nước và cân đối cho 

các hoạt động phòng ngừa, hạn chế, kiểm soát ô nhiễm môi trường. Mục đích của việc 

thu phí môi trường nhằm khuyến khích tổ chức, cá nhân ý thức trong sử dụng nguồn 

nước tiết kiệm, hiệu quả, hạn chế ô nhiễm môi trường và cải thiện chất lượng môi trường. 

Phí bảo vệ môi trường không phải là phí xử lý chất thải, tất cả các tổ chức cá nhân xả 

nước thải ra môi trường đều phải đóng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. 

Hiện nay việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải được thực hiện 

theo quy định của Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2016, 

trong đó được phân thành 2 loại phí là phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 

công nghiệp và phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt, cụ thể: 

- Đối tượng chịu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp là các 

doanh nghiệp hoạt động sản xuất được quy định tại khoản 2, Điều 2 Nghị định số 

154/2016/NĐ-CP. 

- Đối tượng chịu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt là các cơ sở 

(cá nhân, hộ gia đình, cơ quan hành chính, sự nghiệp…) được quy định tại khoản 3 

Điều 2 Nghị định số 154/2016/NĐ-CP với mức phí tối đa không quá 10% giá bán 

nước sạch và thu theo hoá đơn tiền nước hàng tháng. Đối với tỉnh Bình Dương, việc 

thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thài sinh hoạt được thực hiện theo Quyết định 

số 06/2018/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2018. Theo Quyết định này thì mức thu 

phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt là 10% giá bán của 1m3 nước sạch 

(chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng). 

14. Cử tri khu phố 7, phường Phú Lợi phản ánh: Việc thực hiện 6 loại bậc thang 

giá điện là không phù hợp; đây là hình thức để tăng tiền điện của dân và chưa phù hợp; 

đề nghị xem xét tính một loại giá điện cho người dân sử dụng. 

Sở Công thương trả lời: 

Hiện nay, định mức và giá bán lẻ điện với mục đích sinh hoạt cho các hộ gia 

đình trên địa bàn tỉnh Bình Dương được Công ty Điện lực Bình Dương thực hiện áp 
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dụng bán lẻ điện cho từng hộ theo quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 

20/8/2019 của Bộ Công Thương về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy 

định giá bán điện. Theo quy định giá bán lẻ điện sinh hoạt gồm có 6 bậc (bậc 1: định 

mức từ 0 đến 50kWh với giá 1.678 đồng/kWh; bậc 2: định mức từ 51 đến 100kWh 

với giá 1.734 đồng/kWh; bậc 3: định mức từ 101 đến 200kWh với giá 2.014 

đồng/kWh; bậc 4: định mức từ 201 đến 300kWh với giá 2.536 đồng/kWh; bậc 5: 

định mức từ 301 đến 400kWh với giá 2.834 đồng/kWh; bậc 6: định mức từ 401 trở 

lên với giá 2.927 đồng/kWh); đối với định mức điện và giá bán lẻ điện sinh hoạt 

được xây dựng 6 bậc, Bộ Công Thương đã có tính toán xem xét hỗ trợ giá được tính 

theo từng bậc từ thấp đến cao của Nhà nước trên cơ sở quy định của Luật sử dụng 

năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07/8/2017 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện. Vì vậy, nhằm để khuyến khích 

các hộ gia đình nên sử dụng điện tiết kiệm để được hưởng mức giá ở bậc thấp, trường 

hợp hộ gia đình có nhu cầu sử dụng điện nhiều thì phải mua điện ở bậc cao. 

Sở Công thương ghi nhận ý kiến tổng hợp để báo cáo và kiến nghị với Bộ Công 

Thương xem xét khi xây dựng phương án giá bán điện sinh hoạt trong thời gian tới. 

15. Cử tri khu phố 2, 3 và khu phố 5 phường Phú Lợi đề nghị: Hội đồng nhân 

dân tỉnh giám sát về chất lượng xe buýt khi lưu thông trên đường; giám sát các Ngành 

về việc thực hiện các nghị quyết mà HĐND ban hành. 

Thường trực HĐND tỉnh trả lời: 

Thường trực HĐND tỉnh hoan nghênh các ý kiến, kiến nghị của cử tri hết sức 

thiết thực và đầy trách nhiệm.  

- Đối với kiến nghị của cử tri về việc giám sát chất lượng hoạt động vận tải 

hành khách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh xin tiếp thu và 

sẽ nghiên cứu, tổ chức giám sát vào thời điểm thích hợp.  

- Đối với kiến nghị giám sát các ngành về việc thực hiện các nghị quyết mà 

HĐND tỉnh đã ban hành, Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến trả lời như sau: Đối với 

các nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành, UBND tỉnh đã tổ chức triển khai nghiêm 

túc, kết quả thực hiện được tổng hợp vào báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã 

hội, báo cáo chuyên đề của UBND tỉnh và được UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh tại 

các kỳ họp.  

Bên cạnh đó, giữa 02 kỳ họp, trong kế hoạch giám sát hàng năm của HĐND, 

Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh đều có giám sát và tái giám sát UBND 

tỉnh, các ngành, địa phương về công tác quản lý nhà nước trên từng ngành, lĩnh vực 

(kinh tế - ngân sách, văn hoá - xã hội, pháp chế) theo các Nghị quyết mà HĐND tỉnh 

đã ban hành. Qua đó, đã chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế và đưa ra những giải 

pháp, kiến nghị nhằm giúp UBND tỉnh, các ngành, địa phương thực hiện tốt hơn 

nhiệm vụ của mình.  



13 

Thường trực HĐND tỉnh đề nghị cử tri luôn quan tâm, theo dõi hoạt động của 

các ngành, các cấp; khi phát hiện lĩnh vực, ngành nào còn có những hạn chế, bất cập, 

cần sự giám sát của các cơ quan dân cử tại địa phương thì cử tri phản ánh, kiến nghị 

để Thường trực HĐND tỉnh nghiên cứu, tổ chức giám sát. 

16. Cử tri khu phố 5, phường Định Hòa đề nghị: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình 

Dương có biện pháp giúp đỡ người bệnh trên 70 tuổi trở lên và đề nghị chấn chỉnh 

thái độ phục vụ bệnh nhân của nhân viên bệnh viện. 

Sở Y tế trả lời: 

Bệnh viện đã triển khai thực hiện quy định, chính sách độ ưu tiên cho người 

bệnh trên 70 tuổi, cụ thể như tại khu khám: Có nhân viên hướng dẫn (là bảo vệ, cán 

bộ tổ công tác xã hội) giúp, hỗ trợ đi lại bằng xe lăn khi người cao tuổi di chuyển 

khó khăn, hỗ trợ đi thang máy tại khu điều trị nội trú của bệnh viện và sẵn sàng hỗ 

trợ những khó khăn khi người bệnh cần... 

Ban Lãnh đạo Bệnh viện luôn coi trọng việc giáo dục chính trị tư tưởng, đạo 

đức, nội quy, quy chế của ngành, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, 

quy tắc ứng xử của nhân viên y tế đối với người bệnh theo quy định tại Thông tư 

07/2014/TT-BYT và Quyết định số 2151/QĐ-BYT của Bộ Y tế. Qua thời gian triển 

khai thực hiện đã có nhiều chuyển biến, thái độ phục vụ, ứng xử nhân viên bệnh viện 

ngày càng hoàn thiện hơn. Tuy nhiên, trước áp lực của sự quá tải bệnh viện không thể 

tránh khỏi một số nhân viên có thái độ  ứng xử, giao tiếp chưa tạo được sự hài lòng 

cho người bệnh.  

Bệnh viện xin ghi nhận ý kiến đóng góp của cử tri, tiếp tục nhắc nhở, chấn chỉnh 

và đồng thời yêu cầu nhân viên y tế chú trọng giải thích cho người bệnh rõ ràng để 

người bệnh an tâm giúp cho công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện ngày càng tốt 

hơn, hướng đến sự hài lòng của người bệnh. 

17. Cử tri Bùi Văn Trí, khu phố 7, phường Phú Mỹ phản ánh: Ông thuộc đối 

tượng được hưởng chính sách theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 

27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham 

gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã 

phục viên, xuất ngũ về địa phương, nhưng khi đi khám bệnh không được hưởng chế 

độ ưu tiên 100% như đối tượng được hưởng chính sách theo Quyết định số 

62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách 

đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-

pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi 

việc; đề nghị quan tâm xem xét về vấn đề này. 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trả lời: 
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- Người tham gia kháng chiến được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 

142/2008/QĐ-TTg là Cựu chiến binh theo quy định tại Khoản 2, Điều 2 Nghị định số 

150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Pháp lệnh Cựu chiến binh. 

- Căn cứ quy định tại Điểm a, Khoản 4, Điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP 

ngày 17/10/2018 của Chính phủ thì Cựu chiến binh theo quy định tại Khoản 2, Điều 

2 Nghị định số 150/2006/NĐ-CP thuộc nhóm đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế 

(BHYT) do Ngân sách Nhà nước đóng. 

- Căn cứ quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 14 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP 

thì Cựu chiến binh theo quy định tại Khoản 2, Điều 2 Nghị định số 150/2006/NĐ-CP 

được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh. 

- Như vậy nếu ông Trí đã được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 142/2008/QĐ-

TTg mà chưa được hưởng quyền lợi BHYT theo đối tượng Cựu chiến binh thì đề nghị 

ông liên hệ UBND xã, phường và cung cấp giấy tờ chứng minh để được lập hồ sơ 

điều chỉnh tham gia BHYT và hưởng quyền lợi BHYT (100% chi phí khám chữa 

bệnh) theo đối tượng cựu chiến binh. Bảo hiểm xã hội thành phố Thủ Dầu Một cũng 

đã phối hợp với UBND phường Phú Mỹ để hướng dẫn cho ông Trí nộp hồ sơ chuyển 

đổi tham gia theo đúng đối tượng quy định. 

18. Cử tri khu phố 5, phường Phú Mỹ phản ánh: Đường Mỹ Phước - Tân Vạn 

còn 02 đoạn chưa thi công hoàn thành thuộc địa bàn thị xã Bến Cát và huyện Bàu 

Bàng. Đề nghị tỉnh chỉ đạo khẩn trương để thi công hoàn thành suốt tuyến đường. 

Sở Giao thông vận tải trả lời: 

- Đường Mỹ Phước - Bàu Bàng:  

+ Chủ đầu tư chịu trách nhiệm chính công tác đền bù giải phóng mặt bằng dự án 

đường tạo lực Mỹ Phước - Bàu Bàng là Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh. 

+ Ban Quản quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh thuê Trung tâm Phát triển quỹ 

đất tỉnh là đơn vị trực tiếp thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng dự án này. 

+ Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh, hiện đã bàn giao 

mặt bằng và thi công 9,2km/10,9km. Hiện đoạn qua địa bàn thị xã Bến Cát hiện còn 

vướng 42 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng, đoạn qua địa bàn huyện Bàu Bàng còn 

vướng 17 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng (trong đó có 12 hộ dân đã nhận tiền đền 

bù nhưng chưa bàn giao mặt bằng).  

+ Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnh đang tiếp tục vận động dân và  hoàn chỉnh 

các thủ tục để mời dân nhận tiền và bàn giao mặt bằng.  

- Đường Mỹ Phước - Tân Vạn nối dài (từ ĐT.741 đến đường Balăngxi): hiện 

còn 9 trường hợp (18 hộ) chưa bàn giao mặt bằng. Theo Trung tâm phát triển Quỹ 



15 

đất thị xã Bến Cát (đơn vị trực tiếp đền bù giải phóng mặt bằng) xây dựng phương 

án bồi thường hỗ trợ mới, dự kiến trong tháng 12/2019 sẽ chi bồi thường, trong quý 

1 năm 2020 sẽ bàn giao mặt bằng thi công. 

Sở Giao thông vận tải sẽ báo cáo UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các địa phương, 

đơn vị được giao nhiệm vụ đền bù giải phóng mặt bằng tăng cường công tác vận động, 

tuyên truyền, khẩn trương tham mưu chính sách đền bù để sớm giải quyết dứt điểm 

các trường hợp kéo dài nhiều năm, bàn giao mặt bằng thi công. 

19. Cử tri khu phố 5, phường Phú Mỹ phản ánh: Hiện nay, người dân cần vay 

vốn hoặc mua đất thì phải có giấy xác nhận tình trạng hôn nhân hoặc tình trạng bất 

động sản. Tuy nhiên, mẫu giấy xác nhận của các cơ quan, tổ chức còn chưa thống 

nhất gây khó khăn cho người dân. Đề nghị có sự chỉ đạo thống nhất về vấn đề này.  

Sở Tư pháp trả lời: 

* Về giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 

Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch và Thông tư số 15/2015/TT-BTP 

ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hộ tịch 

và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch quy định về Giấy xác nhận tình trạng 

hôn nhân cụ thể như sau: 

- Về mục đích sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: Tại Khoản 3 Điều 

23 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP quy định về giá trị sử dụng của Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân “Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân không có giá trị khi sử dụng 

vào mục đích khác với mục đích ghi trong Giấy xác nhận”. 

Tại Khoản 5, Điều 25, Thông tư số 15/2015/TT-BTP quy định về cách ghi Giấy 

xác nhận tình trạng hôn nhân: 

“Mục “Giấy này được cấp để:” phải ghi đúng mục đích sử dụng Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân, không được để trống. 

Ví dụ: Làm thủ tục mua bán nhà; bổ túc hồ sơ xin việc; làm thủ tục thừa kế; bổ 

túc hồ sơ đi du lịch nước ngoài; để kết hôn…” 

- Về biểu mẫu: Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân quy định tại Thông tư số 

15/2015/TT-BTP được áp dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc. 

Như vậy, theo quy định pháp luật, Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được cấp 

theo mẫu thống nhất và chỉ được sử dụng đúng với mục đích đã ghi trong Giấy. Qua 

trao đổi với công chức tư pháp hộ tịch phường Phú Mỹ thì được biết thời gian qua 

địa phương sử dụng mẫu Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân thống nhất. Tuy nhiên, 

cử tri có phản ánh mẫu Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân chỉ ghi một mục đích nên 
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khó khăn cho người dân phải liên hệ nhiều lần để xin cấp Giấy xác nhận tình trạng 

hôn nhân cho mỗi mục đích khác nhau. 

Về vấn đề này, Sở Tư pháp đã nhiều lần phản ánh, kiến nghị Bộ Tư pháp. Gần 

đây nhất, Sở có Công văn số 2144/STP-HCTP ngày 25/11/2019 về việc góp ý dự 

thảo Thông tư thay thế Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015, theo đó kiến 

nghị Bộ Tư pháp xem xét mục đích sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có 

thể phân thành từng nhóm như: để đăng ký kết hôn, để thực hiện các quyền của người 

sử dụng đất, các quyền của chủ sở hữu tài sản,... nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho 

người dân khi thực hiện thủ tục hành chính. 

Bên cạnh đó, thực hiện chức năng, nhiệm vụ quy định tại Khoản 2 Điều 69 Luật 

Hộ tịch, hàng năm, Sở Tư pháp đều có văn bản hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ đăng 

ký và quản lý hộ tịch; tổ chức hội nghị tập huấn, mở lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp 

vụ hộ tịch, công chứng, chứng thực cho đội ngũ công chức tư pháp hộ tịch, công 

chức một cửa, công chứng viên, chuyên viên tại các tổ chức hành nghề công chứng 

trên địa bàn tỉnh (trong đó có nội dung cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân), đồng 

thời thực hiện việc thanh tra, kiểm tra tại một số đơn vị trên địa bàn tỉnh. 

* Về giấy xác nhận tình trạng bất động sản 

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai năm 2013 và Khoản 1 Điều 

118 Luật Nhà ở năm 2014, một trong những điều kiện để thực hiện giao dịch về quyền 

sử dụng đất, nhà ở đó là “đất không có tranh chấp”, nhà ở “không thuộc diện đang có 

tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện về quyền sở hữu”. 

Thực tiễn trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị 

trấn đã và đang thực hiện xác nhận tình trạng bất động sản cho cá nhân, tổ chức có 

yêu cầu. Việc xác nhận tình trạng bất động sản là cần thiết nhằm hạn chế xảy ra tranh 

chấp, góp phần bảo vệ quyền lợi của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch. Tuy nhiên, 

hiện nay văn bản pháp luật hiện hành chưa đề cập về thủ tục hành chính xác nhận tình 

trạng bất động sản cũng như mẫu giấy tờ chứng minh bất động sản không có tranh 

chấp nên người dân có thể tự soạn thảo văn bản hoặc sử dụng mẫu do Ủy ban nhân 

dân xã, phường, thị trấn cung cấp. 

Tóm lại: 

- Về Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã có mẫu thống nhất theo quy định của 

Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp; 

- Về giấy xác nhận tình trạng bất động sản hiện chưa có mẫu nên có thể dẫn đến 

việc sử dụng giấy xác nhận tình trạng bất động sản chưa thống nhất tại các địa phương. 

Vấn đề này, Sở Tư pháp đề xuất, kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh nghiên cứu, hướng dẫn về việc chứng minh bất động sản 

không có tranh chấp theo quy định của Luật Đất đai, Luật Nhà ở để Ủy ban nhân dân 
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các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh áp dụng thống nhất, tạo điều kiện thuận lợi 

cho người dân khi thực hiện các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản. 

Bên cạnh đó, Sở Tư pháp tiếp tục tăng cường các giải pháp nâng cao hiệu quả 

quản lý nhà nước, thường xuyên theo dõi, quán triệt để các địa phương thực hiện 

thống nhất, theo quy định pháp luật. 

20. Cử tri các khu phố 2, 5, 11, phường Chánh Nghĩa phản ánh: Hiện nay các 

Trưởng khu phố và các cán bộ phụ trách công tác khu phố tham gia công tác qua 

nhiều nhiệm kỳ và nhiều năm, nhưng khi nghỉ làm việc không được hưởng có chế độ. 

Đề nghị tỉnh nghiên cứu xem xét đối với vấn đề này. 

Sở Nội vụ trả lời: 

Trưởng khu phố là chức danh do cử tri trên địa bàn tín nhiệm bầu để thực hiện 

nhiệm vụ theo nhiệm kỳ và hưởng các chế độ chính sách theo quy định. Khi hết 

nhiệm kỳ, nếu được nhân dân tín nhiệm bầu thì tiếp tục thực hiện nhiệm vụ và thôi 

thực hiện nhiệm vụ khi hết nhiệm kỳ. 

Trưởng khu phố là chức danh bầu cử không qua tuyển dụng, do đó không 

thuộc đối tượng giải quyết chế độ khi thôi việc. Vì vậy, tỉnh không thể thực hiện 

theo kiến nghị này của cử tri. 

21. Cử tri Tạ Ngọc Thi, cán bộ Môi trường phường Chánh Nghĩa phản ánh: 

Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 25/7/2019 về việc quy định một số mức chi sự 

nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương, vì theo quyết định này hiện 

nay mức lương của cán bộ môi trường hợp đồng ở phường rất thấp, không được hưởng 

các chế độ như Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm xã hội. Đề nghị UBND tỉnh xem xét. 

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời: 

Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 25/7/2019 về việc quy định một số 

mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương quy định chi 

hợp đồng lao động thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ công tác bảo vệ môi trường cấp xã 

như sau: Mức chi hợp đồng lao động bằng 1,5 lần mức lương cơ sở do Nhà nước 

quy định. 

Quy định này được cụ thể hóa từ điểm r, khoản 2, Điều 4 và điểm 9.2 Phụ lục 

01, Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường. Tuy nhiên đây là quy 

định làm cơ sở tính lương, các chế độ bảo hiểm không thuộc phạm vi điều chỉnh 

của Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 25/7/2019 mà phải thực hiện theo quy 

định của Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. 

Trường hợp cử tri Tạ Ngọc Thi, cán bộ môi trường phường Chánh Nghĩa, thì 

cần liên hệ với Ủy ban nhân dân phường Chánh Nghĩa là “Người sử dụng lao động” 

để hướng dẫn và giải thích các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định. 
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22. Cử tri khu phố 2, phường Hiệp Thành đề nghị: Tỉnh rà soát và công bố 

các dự án “quy hoạch treo” kéo dài nhiều năm không thực hiện, đề nghị có giải pháp 

thu hồi dự án để: bố trí lại, tránh lãng phí đất không sử dụng, nên quan tâm đầu tư 

xây dựng thêm các công trình về giáo dục, phúc lợi xã hội trên địa bàn. 

Sở Xây dựng trả lời: 

Thời gian qua, Sở Xây dựng đã phối hợp các Sở, ngành và địa phương đôn đốc 

các Chủ đầu tư triển khai dự án.  

Ngày 26/9/2019, tại Công văn số 4881/UBND-KTN, UBND tỉnh chỉ đạo tiếp 

tục rà soát, kiểm tra tiến độ triển khai các dự án nhà ở, khu đô thị trên địa bàn tỉnh, 

đã giao nhưng chậm hoặc không triển khai, xem xét thu hồi chủ trương, giao cho 

Chủ đầu tư khác có năng lực để thực hiện dự án.  

Sở Xây dựng đã ban hành Văn bản số 3763/SXD-QLN ngày 27/9/2019 yêu cầu 

các chủ đầu tư báo cáo giải trình tiến độ dự án. 

Trên cơ sở báo cáo của Chủ đầu tư, Sở Xây dựng đã ban hành Văn bản số 

4332/SXD-QLN ngày 29/10/2019 về việc lấy ý kiến về phương án xử lý các dự án 

nhà ở chậm triển khai trên địa bàn tỉnh để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, quyết 

định trong tháng 12/2019 và báo cáo kết quả trong năm 2020. 

23. Cử tri khu phố 2, phường Hiệp Thành kiến nghị: Tỉnh kêu gọi đầu tư phát 

triển sản xuất, kinh doanh theo hướng công nghệ cao, không để đầu tư tràn lan ảnh 

hưởng đến môi trường, chất lượng sống của người dân. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời: 

Nhiều năm qua, lãnh đạo tỉnh đã thực hiện xuyên suốt chủ trương gắn mục tiêu 

thu hút đầu tư góp phần tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường, thể hiện qua việc 

thu hút đầu tư có sàng lọc, từ chối các dự án đầu tư có nguy cơ gây ô nhiễm môi 

trường, hạn chế bố trí các cơ sở sản xuất nằm ngoài các khu, cụm công nghiệp. 

Ngày 15/12/2016, Tỉnh ủy Bình Dương đã ban hành Chương trình số 34-

CTr/TU về đổi mới thu hút đầu tư trong giai đoạn 2016 - 2020 với mục tiêu ưu tiên 

thu hút đầu tư các ngành, lĩnh vực công nghệ cao, tiên tiến, công nghệ thân thiện với 

môi trường, ít thâm dụng lao động, tạo ra giá trị gia tăng cao và đặc biệt là các ngành 

nghề mới trên nền tảng công nghiệp 4.0. Đẩy mạnh thu hút đầu tư các dự án công 

nghiệp phụ trợ; công nghiệp phụ trợ phục vụ sản xuất, lắp ráp máy móc, thiết bị, 

điện tử; 

Lãnh đạo tỉnh hiện đang tập trung triển khai hoàn thiện hạ tầng các khu, cụm 

công nghiệp theo quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ nhằm tiếp tục thu hút các 

dự án sản xuất công nghiệp vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Sắp 

tới quy hoạch hình thành nên một khu công nghiệp dành riêng cho các doanh 

nghiệp trong lĩnh vực khoa học công nghệ có hàm lượng chất xám và giá trị gia 
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tăng cao trên địa bàn tỉnh, từ đó thúc đẩy các trung tâm nghiên cứu và chuyển giao 

công nghệ phát triển. 

Sắp tới sẽ tiếp tục từng bước chọn lọc các dự án đăng ký đầu tư trên cơ sở phù 

hợp với quy hoạch tổng thể và đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường. Việc cân nhắc, 

lựa chọn các dự án đầu tư nhằm thực hiện chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà 

nước ta về thu hút đầu tư góp phần phát triển bền vững. 

24. Cử tri khu phố 3, phường Hiệp Thành kiến nghị: Tỉnh và các ngành chức 

năng quan tâm quản lý về an toàn thực phẩm trong học đường và ở các công ty trên 

địa bàn.  

Sở Y tế trả lời: 

Với vai trò là cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm tỉnh, Sở Y tế 

xin trân trọng cảm ơn cử tri đã có sự quan tâm đến công tác quản lý an toàn thực phẩm 

để bảo vệ sức khỏe cho người dân nói chung, cho học sinh và công nhân nói riêng. 

Với chức năng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP), đặc biệt là công 

tác phòng, chống ngộ độc thực phẩm, từ năm 2010 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban 

hành Chỉ thị số 03/2010/CT-UBND ngày 21/7/2010 về việc tăng cường công tác 

đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm. Để hiện thực hóa Chỉ 

thị này Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Ban chỉ đạo An toàn thực phẩm tỉnh xây 

dựng và triển khai Kế hoạch số 77/KH-BCĐ ngày 26/7/2010 về việc vận động ký 

cam kết không để xảy ra ngộ độc thực phẩm đối với các cơ sở tổ chức bếp ăn tập 

thể, cơ sở cung cấp suất ăn sẵn (cho học sinh, công nhân và các đối tượng khác). 

Đặc biệt, trong năm 2019, ngành Y tế đã thực hiện các chương trình phối hợp 

với ngành giáo dục triển khai Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 24/9/2019 về việc tăng 

cường hiệu quả, chất lượng công tác đảm bảo ATTP, phòng, chống ngộ độc thực 

phẩm tại các bếp ăn tập thể, căn-tin có kinh doanh ăn uống trong các cơ sở giáo dục, 

đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Kế hoạch liên ngành số 

1665/KHPH-SGDĐT-CCATVSTP CCQLCLNLTS-CQLTT ngày 30/8/2019 giữa 

Sở Giáo dục và Đào tạo với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Chi cục Quản lý 

chất lượng nông lâm thủy sản và Chi cục Quản lý thị trường về việc phối hợp công 

tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục, đơn vị trường học trên địa 

bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2019 - 2023; 

Theo đó, cơ quan quản lý ATTP đã triển khai nhiều hoạt động trong năm 2019 

như sau: 

- Về công tác tuyên truyền, tập huấn, hội thảo: 

+ Ngành y tế đã tổ chức 04 Hội nghị phổ biến văn bản pháp luật cho 400 đại 

diện doanh nghiệp có bếp ăn tập thể và doanh nghiệp cung cấp suất ăn; Phối hợp 

cùng Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức 04 lớp tập huấn nâng cao kiến thức ATTP cho 
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560 cán bộ trường mầm non;  Phòng đào tạo Dĩ An, Thuận An tập huấn cho 345 đại 

diện cơ sở. 

+ Tập huấn ứng phó Ngộ độc thực phẩm: 03 công ty/217 người(Công ty TNHH 

Wonderful Electric, Công ty TNHH Apparel Far Eastern Việt Nam, Công ty Estec). 

- Công tác thanh kiểm tra, xử lý các cơ sở vi phạm: 

Đây là một trong những công tác trọng tâm được ngành Y tế và các ngành có 

liên quan đặc biệt quan tâm trong công tác quản lý chất lượng về ATTP. Thực hiện 

chỉ đạo của UBND tỉnh việc tăng cường, thanh tra, kiểm tra đặc biệt là thanh, kiểm 

tra đột xuất về ATTP theo Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 25/7/2016 về việc tăng 

cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; Ngành Y tế thanh, kiểm 

tra đối với các cơ sở được phân công quản lý, chủ yếu là bếp ăn tập thể, cơ sở cung 

cấp suất ăn công nghiệp, cụ thể: 

+ Thanh, kiểm tra Bếp ăn tập thể doanh nghiệp 903 lượt, số cơ sở đạt điều kiện 

ATTP: 844 (đạt 93,46%), số cơ sở vi phạm: 59; nhắc nhở 35 cơ sở, phạt tiền 24 cơ 

sở với số tiền 212.550.000 đồng,. 

+ Bếp ăn trường học: tổng số thanh, kiểm tra là 876 lượt cơ sở; số cơ sở đạt 

điều kiện ATTP là 866, số cơ sở vi phạm là 10, phạt tiền 10 cơ sở với số tiền 

48.000.000 đồng. 

Với các cơ sở vi phạm, ngoài việc bị xử lý cảnh cáo, phạt tiền, còn bị công bố 

công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời những gương điển 

hình, những cơ sở làm tốt công tác đảm bảo ATTP cũng được công bố trên các phương 

tiện thông tin đại chúng để người dân biết và lựa chọn. 

25. Cử tri khu phố 3, phường Hiệp Thành đề nghị: Tỉnh có chế độ chính sách 

cho lực lượng hiệp sĩ phòng chống tội phạm. 

* Công an tỉnh trả lời:1 

Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm (Đội hiệp sĩ đường phố) là một trong những 

mô hình đặc trưng trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc tại tỉnh Bình 

Dương. Thời gian qua, mô hình Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm luôn được sự quan 

tâm tạo điều kiện của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể về cơ chế, chính sách, chế độ 

phù hợp với tình hình, điều kiện của địa phương. Qua đó, hoạt động của 91 Câu lạc 

bộ phòng, chống tội phạm tại 91 xã, phường, thị trấn đã hỗ trợ tích cực cho lực lượng 

Công an trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở.   

 
1 Trích trả lời kiến nghị đã phản ánh trước kỳ họp thứ 7 - Kỳ họp thường lệ giữa năm 2018 của 

Cử tri phường Vĩnh Phú đề nghị: Tỉnh có cơ chế, chính sách đặc thù dành cho các trường hợp 

tham gia Đội hiệp sĩ đường phố theo Công văn 3086/UBND-TH ngày 09/7/2018 của UBND tỉnh 

về trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ Bảy - HĐND tỉnh khóa IX. 
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Nhằm đảm bảo về cơ cấu tổ chức, chế độ chính sách để Câu lạc bộ phòng, 

chống tội phạm hoạt động hiệu quả, ổn định, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, Công 

an tỉnh là lực lượng nòng cốt đã chủ động phối hợp các Sở, ban ngành liên quan 

tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật 

làm hành lang, cơ sở pháp lý cho Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm như:  

Ngày 04/11/2013, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 

34/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ 

phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Đồng thời, ngày 24/11/2015 

Công an tỉnh sau khi thống nhất với Sở Tài chính đã ban hành Hướng dẫn số 05/HD-

CAT-PV28 về thực hiện kinh phí hoạt động của Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm 

trên địa bàn tỉnh Bình Dương, cụ thể:  

* Các khoản chi hoạt động thường xuyên: 

a. Mua sách, báo:  

Mỗi Câu lạc bộ (CLB) phòng, chống tội phạm được trang bị 01 tờ báo Bình 

Dương (06 số/tuần) và 01 tờ báo pháp luật Việt Nam do Bộ Tư pháp ban hành (07 

số/tuần). 

b. Văn phòng phẩm: 100.000đ/tháng/CLB 

c. Trang bị phương tiện làm việc của CLB:  

Mỗi CLB phòng, chống tội phạm mới thành lập được trang bị: Bàn làm việc: 

01 cái; Ghế nhựa: 05 cái; Tủ hồ sơ: 01 cái; Quạt: 01 cái;  Đèn pin: 05 cái. 

d. Chi thù lao báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật: 

- Thù lao báo cáo viên cấp tỉnh: áp dụng theo Thông tư số 139/2010/TT-BTC. 

- Thù lao báo cáo viên cấp huyện: 300.000đ/người/buổi; 

- Thù lao báo cáo viên cấp xã: 200.000đ/người/buổi; 

- Cộng tác viên thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật hướng dẫn sinh hoạt 

chuyên đề CLB phòng, chống tội phạm: 200.000đ/người/buổi. 

e. Chi tổ chức cuộc họp, sinh hoạt. 

- Chi hỗ trợ tiền ăn, nước uống cho thành viên tham gia hội nghị ra mắt CLB 

phòng, chống tội phạm: theo mức chi quy định tại Điểm a, Điểm d Khoản 3 Mục II 

Quyết định số 51/2010/QĐ-UBND. 

- Chi tiền nước uống cho người dự sinh hoạt CLB phòng, chống tội phạm: 

10.000đ/lần/người (tổ chức 01 lần/tháng). 

f. Chi công tác tuần tra của Đội xung kích chống tội phạm: 

- Hỗ trợ xăng tuần tra: 01 lít/người/lần tuần tra. 

- Hỗ trợ sửa chữa phương tiện hư hỏng trong quá trình truy bắt tội phạm (theo 

chứng từ thực tế phát sinh).   
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g. Chi động viên Đội xung kích chống tội phạm: 

- Hỗ trợ viện phí bị tai nạn trong khi thi hành nhiệm vụ (theo chứng từ thực tế); 

- Chi khen thưởng cho Đội xung kích phòng, chống tội phạm có thành tích xuất 

sắc (chi theo quy định hiện hành). 

h. Chi thăm hỏi động viên Hội viên CLB phòng, chống tội phạm bị ốm đau khi 

làm nhiệm vụ: 200.000đ/lần.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- Ngoài ra còn hướng dẫn các nguồn kinh phí, lập dự toán, chấp hành và quyết 

toán kinh phí cho Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm. 

Qua kiến nghị của cử tri, Công an tỉnh xin ghi nhận, trong thời tới với vai trò 

thường trực, nòng cốt trong công tác phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, 

Công an tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp các Sở, ban ngành liên quan tham mưu Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, nâng chế 

độ, chính sách cho Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm phù hợp tình hình thực tiễn tại 

địa phương nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự tại 

địa bàn cơ sở./. 

 

 


