
TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI  

TRƯỚC KỲ HỌP 12 - HĐND TỈNH KHÓA IX 

ĐƠN VỊ: HUYỆN BÀU BÀNG 

1. Cử tri ấp 6, xã Hưng Hòa: Đề nghị các ngành có liên quan giám sát chất 

lượng và đấu thầu thi công sửa chữa đường ĐT.741b tuyến đường trên địa bàn xã 

Hưng Hòa, do chất lượng dặm vá sửa chữa không tốt, liên tục hư hỏng gây cản trở 

khó khăn và nguy hiểm cho nhân dân đi lại. 

Sở Giao thông vận tải trả lời: 

Tuyến đường ĐT.741b được nâng lên đường tỉnh từ tuyến đường huyện 

(ĐH.612) do UBND huyện Bến Cát đầu tư với kết cấu cáng đá, láng nhựa trên 15 

năm; Thời gian qua, lưu lượng phương tiện giao thông có tải trọng nặng lưu thông 

trên tuyến đường ĐT.741b càng một gia tăng, cùng với việc người dân sống dọc 02 

bên đường lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ làm mất tác dụng của hệ thống 

mương dọc gây ngập nước trên mặt đường, nên mặt đường tuyến đường này thường 

xuyên phát sinh hư hỏng nặng, trong khi duy tu sửa chữa vị trí này thì phát sinh hư 

hỏng khác, phải chờ kinh phí năm kế tiếp để dặm vá. Đây là khó khăn của công tác 

đảm bảo giao thông trong điều kiện tuyến đường này đã đầu tư xây dựng từ lâu, đã 

xuống cấp, lưu lượng và tải trọng lớn, việc duy tu không theo kịp tốc độ hư hỏng 

của đường. 

2. Cử tri khu phố Bàu Hốt và khu phố Xà Mách, thị trấn Lai Uyên kiến nghị: 

Về việc thi công hệ thống thoát nước tại ngã 3 (trước nhà ông Nguyễn Tươi Sinh) 

đầu đường ĐH.618 giáp Quốc lộ 13, trước kia khi chưa làm hệ thống thoát nước thì 

không bị ngập, nhưng từ khi làm thì nước không thoát được do bố trí miệng cống 

thoát nước không hợp lý, gây ngập nước mỗi khi có mưa lớn, và là điểm giao nhau 

ngay ngã 3 nên thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, đã kiến nghị nhiều lần 

nhưng chưa được khắc phục, đề nghị sớm khắc phục để đảm bảo an toàn cho người 

dân khi tham gia giao thông. 

Sở Giao thông vận tải trả lời: 

Hiện tại, khu vực này đã được Công ty Becamex IDC đầu tư hệ thống cống dọc 

với đường kính d600 và bố trí hệ thống hố ga để thu gom nước mặt đường. Qua khảo 

sát, Sở Giao thông vận tải nhận thấy miệng thu nước nhỏ và nhiều cát và rác lắng 

đọng trên miệng thu. Sở Giao thông vận tải đã làm việc và Công ty Becamex IJC 

hứa sẽ khắc phục, dự kiến trong tháng 12/2019 và báo cáo kết quả trong năm 2020. 

3. Cử tri thị trấn Lai Uyên phản ánh: Dọc theo Quốc lộ 13 đoạn từ chợ Lai 

Uyên về Bàu Bàng một số nơi đường đã xuống cấp có nhiều ổ gà, ổ voi và một số nơi 

có đoạn bị lúng gây ngập nước vào mùa mưa gây ô nhiễm và nguy hiểm cho người 
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dân khi lưu thông trên đường, đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được khắc phục, 

kiến nghị các đơn vị quản lý sớm khắc phục để đảm bảo an toàn cho nhân dân. 

Sở Xây dựng trả lời: 

- Về hư hỏng mặt đường: hiện tại mặt đường QL.13 đoạn từ chợ Lai Uyên về 

Bàu Bàng đã được Công ty Becamex IJC dặm vá hoàn chỉnh, đảm bảo giao thông. 

- Về ngập nước đoạn từ chợ Lai Uyên về Bàu Bàng: Qua báo cáo của Công 

ty Becamex IJC, hiện tại khu vực chợ Lai Uyên địa hình thấp hơn so với các vị trí 

khác, đoạn đường Quốc lộ 13 (trước khu vực chợ Lai Uyên) chưa đầu tư hệ thống 

cống dọc.  

Theo báo cáo của Công ty Becamex IJC, hiện Công ty đang tổ chức khảo sát 

và thiết kế hệ thống cống dọc trên QL.13 đoạn qua chợ Lai Uyên, dự kiến trong năm 

2020 sẽ triển khai thực hiện. 

4. Cử tri ấp Bưng Thuốc, xã Long Nguyên đề nghị: Các ngành có liên quan, 

đơn vị thi công tuyến đường ĐT.749a khu vực Long Nguyên cần khảo sát sửa chữa, 

dặm vá đoạn đường này từ đường đôi giáp ranh phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát 

đến UBND xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng vì hiện nay đường này mới thi công 

xong, chưa được một năm nhưng nhiều đoạn bị hư hỏng nhiều, có dấu hiệu xuống 

cấp và đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông. Kiến nghị cấp trên xem xét sớm giải 

quyết để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân. 

Sở Giao thông vận tải trả lời: 

Hiện Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo các đơn vị hữu quan rà soát và đã khắc 

phục trong tháng 11/2019. 

5. Cử tri ấp 3, xã Hưng Hòa phản ánh: Thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) đối với cán 

bộ trung cao khi đi khám bệnh lấy thuốc, không có thuốc trị bệnh tiểu đường, đề 

nghị giải trình lý do vì sao không có trong danh mục BHYT đối với cán bộ trung 

cao.  

Sở Y tế trả lời: 

Danh mục kỹ thuật khám chữa bệnh của cơ sở khám chữa bệnh đã được Sở Y 

tế (hoặc Bộ Y tế) phê duyệt, được áp dụng cho tất cả các bệnh nhân, không phân biệt 

đối tượng nào. Hầu hết các cơ sở khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế đều có khám chữa 

bệnh tiểu đường, nhưng loại thuốc điều trị tiểu đường có thể khác nhau tại các tuyến. 

Thời điểm hiện nay, trong khi chờ đợi kết quả đấu thầu mới, nhiều cơ sở khám chữa 

bệnh đang thiếu một số loại thuốc điều trị, trong đó có thiếu thuốc điều trị tiểu đường, 

ngay cả tại Phòng khám trung cao Bệnh viện đa khoa tỉnh cũng thiếu thuốc điều trị 

tiểu đường, nhưng tại Phòng khám đa khoa Trung tâm Y tế Bàu Bàng có nhiều loại 
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thuốc Bảo hiểm y tế điều trị bệnh tiểu đường với số lượng sử dụng đến giữa năm 

2020, đề nghị cử tri đến Trung tâm Y tế Bàu Bàng để được khám và điều trị. 

6. Cử tri Trần Cao Quế - ấp 1, xã Trừ Văn Thố kiến nghị: Về thẻ bảo hiểm y 

tế đối với người có công với cách mạng, trước kia thì nhà nước chi trả tiền khám, 

chữa bệnh là 100%, nhưng đến năm 2019 nhà nước chỉ chi trả 80% còn lại 20% thì 

tự chi trả. Quy định mới chưa hợp tình, hợp lý đối với người có công với cách mạng, 

đề nghị Bảo hiểm xã hội trả lời và kiến nghị cấp có thẩm quyền về chi trả chế độ 

BHYT đối với người có công với cách mạng là 100%.  

Bảo hiểm xã hội tỉnh trả lời: 

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 14, 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: Người có công cách mạng theo quy định tại 

Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng khi đi khám bệnh, chữa bệnh trong 

phạm vi được hưởng thì mức hưởng là 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh. 

Do hồ sơ tham gia của Ông Trần Cao Quế đang tham gia theo đối tượng người 

tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 

01/11/2005 của Thủ Tướng chính về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng 

trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ chưa được hưởng chính sách của Đảng và 

Nhà nước nên được hưởng 80% chi phí khám chữa bệnh theo quy định tại Điểm g, 

Khoản 1, Điều 14, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP. 

Tuy nhiên, qua ý kiến của ông, Bảo hiểm xã hội tỉnh xin ghi nhận và đã chỉ đạo 

Bảo hiểm xã hội huyện Bàu Bàng phối hợp với UBND xã Trừ Văn Thố hướng dẫn 

ông bổ sung hồ sơ để chuyển sang tham gia Bảo hiểm y tế theo đối tượng người 

người có công cách mạng nhằm được hưởng quyền lợi 100% chi phí khám bệnh, 

chữa bệnh./. 


