
TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI  

TRƯỚC KỲ HỌP 5 - HĐND TỈNH KHÓA IX 

ĐƠN VỊ: THỊ XÃ THUẬN AN 

 

1. Cử tri phường Bình Hòa kiến nghị: Cơ quan chức năng sớm xem xét, giải 
quyết các thủ tục để bàn giao khu dân cư Thủy Lợi 44 cho địa phương quản lý, qua 
đó để người dân được thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai và đóng góp 
cùng chính quyền hoàn thiện một số hạng mục về hạ tầng giao thông, thoát nước. 

UBND thị xã Thuận An trả lời: 

Nội dung cử tri phản ánh liên quan đến dự án Khu nhà ở Cán bộ - Công nhân 

viên Công ty xây dựng 44, phường Bình Hòa do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây 

dựng 44 làm chủ đầu tư (nay Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi Meco Sài Gòn 

tiếp quản). Ngày 09/11/2017, UBND thị xã đã chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị phối 

hợp các ngành và UBND phường Bình Hòa khảo sát hạ tầng kỹ thuật dự án Khu 

nhà ở Cán bộ - Công nhân viên Công ty xây dựng 44, phường Bình Hòa nhận thấy: 

về tiến độ và pháp lý thực hiện dự án, chủ đầu tư không thực hiện sau khi được 

UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết từ năm 2006 đến nay, hiện trạng đã đầu tư 

hệ thống thoát nước (đường kính ø800) dọc hai bên các tuyến đường của dự án, 

các hạng mục khác chưa đầu tư, do đó thị xã chưa thể thực hiện bàn giao khu dân 

cư trên để giải quyết các khó khăn này, UBND thị xã đang xem xét giải quyết theo 

hướng giao UBND phường Bình Hòa chủ trì họp dân trong dự án thực hiện cải tạo 

chỉnh trang, về kinh phí đầu tư do các hộ dân đóng góp. 

2. Cử tri phường Bình Hòa đề nghị: Kiểm tra, khắc phục hiện trạng áp lực 
các nắp hệ thống thu gom nước thải bị bật lên dẫn đến nước thải tràn trên mặt 
đường gây mất vệ sinh môi trường, ảnh hưởng sinh hoạt của các hộ dân; Lắp đặt 
hệ thống cấp nước sạch cho 27 hộ dân thuộc tuyến hẻm cạnh nhà nghỉ Nhật Lệ, 
đường Bùi Hữu Nghĩa thuộc Tổ 4, khu phố Bình Đức 2, do hiện nay các hộ dân tại 
đây đóng góp khoảng 05 triệu đồng/hộ để lắp đặt hệ thống cấp nước tại khu vực 
bên trong tuyến hẻm. 

Trả lời: 

a) Về đề nghị kiểm tra, khắc phục hiện trạng áp lực các nắp hệ thống thu gom 
nước thải bị bật lên dẫn đến nước thải tràn trên mặt đường gây mất vệ sinh môi 
trường, ảnh hưởng sinh hoạt của các hộ dân. 

UBND thị xã Thuận An trả lời: 

Liên quan đến phản ánh của cử tri trong việc thi công và trả lại mặt bằng sau 

thi công thực hiện dự án cải thiện môi trường nước Nam Bình Dương, ngày 

16/11/2017 UBND thị xã chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị làm việc với Ban Quản lý 

dự án cải thiện môi trường nước Nam Bình Dương và UBND các xã, phường. 
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Theo đó, đề nghị Ban Quản lý dự án cải thiện môi trường nước Nam Bình Dương 

giám sát đơn vị thi công trong việc hoàn trả hiện trạng các tuyến đường. 

b) Lắp đặt hệ thống cấp nước sạch cho 27 hộ dân thuộc tuyến hẻm cạnh nhà 
nghỉ Nhật Lệ, đường Bùi Hữu Nghĩa thuộc Tổ 4, khu phố Bình Đức 2, do hiện nay 
các hộ dân tại đây đóng góp khoảng 05 triệu đồng/hộ để lắp đặt hệ thống cấp 
nước tại khu vực bên trong tuyến hẻm. 

UBND thị xã Thuận An trả lời: 

Khu vực cử tri kiến nghị lắp đặt hệ thống nước sạch phường Bình Hoà thuộc 

Xí nghiệp cấp nước Dĩ An quản lý và cung cấp dịch vụ. UBND thị xã chỉ đạo 

UBND phường Bình Hòa quản lý và khu vực trên thuộc Xí nghiệp cấp nước Dĩ An 

cung cấp dịch vụ. UBND thị xã chỉ đạo UBND phường Bình Hòa làm việc với Xí 

nghiệp cấp nước Dĩ An để có kế hoạch khảo sát lắp đặt cung cấp nước sạch phục 

vụ cho các hộ dân nói trên và trong khu vực. 

3. Cử tri phường Bình Hòa đề nghị: Sớm nâng cấp, mở rộng tuyến đường 
ĐT.743 để giải quyết hiện trạng ùn tắc giao thông. 

Sở Giao thông vận tải xin phúc đáp như sau: 

Dự án nâng cấp, mở rộng ĐT.743 đoạn từ ngã tư miếu Ông Cù đến cầu vượt 

Sóng Thần được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư theo phương 

thức nhà nước đền bù giải tỏa, Tổng Công ty Becamex IDC đầu tư phần xây lắp. 

Hiện tại, công tác chuẩn bị đầu tư cơ bản hoàn chỉnh dự kiến trong tháng 12/2017 

phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán; riêng công tác giải phóng mặt 

bằng đã được các cơ quan chức năng của tỉnh, Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An 

và Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An tập trung, nổ lực thực hiện công tác đền bù giải 

tỏa để sớm bàn giao mặt bằng cho Tổng Công ty Becamex IDC triển khai thi công. 

Ngoài ra, để sớm giải quyết tình hình giao thông trên ĐT.743, ngày 

08/11/2017, Sở Giao thông vận tải đã có Công văn số 5253/SGTVT-QLCL, tham 

mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh cho chủ trương triển khai thi công trước 02 cầu 

vượt: giao lộ ngã 6 An Phú và giao lộ ngã tư 550 trên ĐT.743.  

4. Cử tri phường Bình Hòa đề nghị: Khắc phục hiện trạng cát, đất bồi lắng 
kênh thoát nước khu công nghiệp Việt Nam - Singapore gây ngập úng ảnh hưởng 
các hộ dân dọc tuyến kênh; xói mòn, sạt lỡ đất tại đầu cầu thuộc tuyến Bình Hòa 
10 hiện đang rất nguy hiểm cho việc lưu thông của người dân. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời: 

a) Về kênh tiêu Bình Hòa gây ngập úng: Hệ thống tiêu nước khu công nghiệp 

Bình Hòa đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thi công hoàn thành 

vào năm 2000 có quy mô dài 2.753m, đáy kênh rộng 4m với nhiệm vụ tiêu thoát 
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nước cho 2.127ha để đảm bảo an toàn sản xuất và đời sống nhân dân, trong đó: 

Tiêu thoát nước thải công nghiệp đã được xử lý cho 1.080ha khu công nghiệp Bình 

Hòa và 1.047ha vùng phụ cận.  

Hiện nay, do quá trình phát triển kinh tế xã hội, đô thị hóa, công nghiệp hóa 

lưu vực tiêu thoát nước của dự án đã có nhiều thay đổi đã làm lượng nước tiêu 

thoát từ các khu công nghiệp, khu dân cư trong khu vực tăng lên, tập trung nhanh 

dồn vào kênh tiêu nước Bình Hòa đã làm cho kênh tiêu quá tải gây ngập úng trong 

vùng dự án. 

Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh (Công văn số 2894/UBND-KTTH ngày 

15/8/2016), Sở Nông nghiệp và PTNT đã triển khai thu thập, điều tra đánh giá hiện 

trạng công trình, tính toán khả năng thoát lũ và đề xuất biện pháp công trình nhằm 

giảm thiểu tình trạng quá tải, đảm bảo tiêu thoát nước cho Hệ thống kênh Bình 

Hòa. Kết quả khảo sát cho thấy: khả năng tiêu thoát của kênh hiện trạng chỉ đạt 

gần 25% nhu cầu tiêu thoát thực tế, do các nguyên nhân: 

- Tốc độ đô thị hóa trong khu vực rất nhanh. Đa số diện tích trống trong lưu 

vực đã được xây dựng góp phần gia tăng nguồn nước tiêu cho kênh Bình Hòa. 

- Khu vực hạ lưu của kênh (đoạn nối với rạch Ông Bố) bị ảnh hưởng của thủy 

triều, đây cũng là một nguyên nhân gây khó khăn cho việc tiêu thoát nước. 

- Các bậc nước trên kênh không đủ khẩu diện thoát nước, cần mở rộng thêm. 

- Tiêu chuẩn thiết kế hiện hành có hệ số tiêu cao hơn tiêu chuẩn cũ khi thiết 

kế xây dựng công trình. 

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chấp thuận cho Sở Nông nghiệp và PTNT lập báo 

cáo đề xuất chủ trương đầu tư sửa chữa (mái kênh, bậc nước, hai bên bờ kênh…), 

nhằm giảm thiểu tình trạng quá tải, đảm bảo tiêu thoát nước cho Hệ thống kênh 

Bình Hòa trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, làm cơ sở tiến hành các thủ tục để 

có thể tổ chức thi công vào đầu năm 2018 tại thông báo số 148/TB-UBND ngày 

11/10/2017 của UBND tỉnh thông báo ý kiến kết luận của Phó chủ tịch thường trực 

UBND tỉnh Mai Hùng Dũng tại cuộc họp nghe báo cáo Phương án cải tạo, nâng 

cấp Hệ thống thoát nước Bình Hòa, thị xã Thuận An ngày 05/10/2017. 

b) Về việc xói mòn, sạt lở đất tại đầu cầu thuộc tuyến Bình Hòa 10: Các cơn 

mưa lớn ngày 19/9, 12/10/2017 đã làm Kênh tiêu Bình Hòa quá tải, tràn bờ kênh 

từ 0,5÷0,6 m, gây xói mòn, sạt lở, hư hỏng nặng phần bê tông gia cố bờ và mái 

bậc nước tại Km0+860 (tuyến Bình Hòa 10). Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn đã báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và được chấp thuận chủ trương cho đơn vị 

quản lý khai thác công trình sửa chữa, khắc phục ngay những hư hỏng nói trên. 

Hiện công tác sửa chữa đang được triển khai thực hiện, dự kiến đến tháng 1/2018 

hoàn thành đưa vào sử dụng.  
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5. Cử tri phường An Phú tiếp tục đề nghị: Tổng Công ty Becamex đầu tư xây 
dựng hạng trường học tại khu dân cư Việt - Sing theo như quy hoạch trên quy mô 
diện tích 02ha đã cam kết để đảm bảo nhu cầu học tập đang tăng như hiện nay.  

UBND thị xã Thuận An trả lời: 

Nội dung cử tri phản ánh liên quan đến dự án Khu định cư Việt - Sing do 

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp TNHH MTV Becamex IDC làm 

chủ đầu tư. Trong đó, có quy hoạch khu đất công trình trường học mà cử tri đề 

nghị thực hiện; hiện nay Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Thuận An đang 

lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, chuẩn bị đầu tư trường học để phục vụ cho người dân 

trong khu vực. 

6. Cử tri phường An Phú phản ánh: Tuyến đường ĐT.743 do Công ty Cổ 
phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương bàn giao cho Công ty Becamex quản lý 
nhưng rất nhiều hố ga bị hư hỏng, mặt đường xuống cấp hình thành nhiều “hố 
voi” thường xuyên xảy ra tai nạn thông, đề nghị cần có giải pháp khắc phục trong 
thời gian chờ nâng cấp mở rộng. 

Sở Giao thông vận tải xin phúc đáp như sau: 

Đến nay, Tổng Công ty Becamex IDC đã hoàn tất việc duy tu, dặm vá các vị 

trí hư hỏng trên tuyến đường này. 

7. Cử tri phường An Phú đề nghị: Khắc phục hiện trạng lồi lõm, các gờ còn 
lại trên mặt đường ĐT.743 sau khi trạm thu phí được tháo dỡ. 

Sở Giao thông vận tải xin phúc đáp như sau: 

Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải đã thống nhất với Lãnh đạo Tổng Công ty 

Becamex IDC sẽ sớm xử lý, khắc phục hiện tượng trên. 

8. Cử tri phường An Phú đề nghị:Kiểm tra, xử lý ùn tắc giao thông vào giờ 
cao điểm trên tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn (đoạn giao cắt với đường đi Phú 
Lợi); Lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại đoạn giao nhau với tuyến đường 
An Phú 13, đường Chu Văn An; Khắc phục các nắp hố ga bị hư hỏng hai bên 
tuyến đường để đảm bảo mỹ quan đô thị và tránh nguy hiểm cho việc lưu thông khi 
mưa lớn. 

Trả lời:  

a) Kiểm tra, xử lý ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm trên tuyến đường Mỹ 

Phước - Tân Vạn (đoạn giao cắt với đường đi Phú Lợi);  

Sở Giao thông vận tải xin phúc đáp như sau: 

Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải đã trao đổi với Lãnh đạo Tổng Công ty 

Becamex IDC (đơn vị chủ đầu tư trực tiếp quản lý tuyến đường Mỹ Phước -Tân 

Vạn), Tổng Tổng Công ty Becamex IDC sẽ bổ sung các biển báo cấm dừng, cấm 
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đậu (phải tuyến) và tổ chức chu kỳ đèn dành riêng cho dòng xe rẽ trái trên đường 

Mỹ Phước - Tân Vạn (hướng từ Tân Vạn rẽ trái đi Thủ Dầu Một và hướng từ 

thành phố mới Bình Dương rẽ trái đi Bình Chuẩn) tại giao lộ đường Mỹ Phước - 

Tân Vạn và đường Phú Lợi.  

b) Lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại đoạn giao nhau đường Mỹ 

Phước - Tân Vạn với tuyến đường An Phú 13, đường Chu Văn An.  

Sở Giao thông vận tải xin phúc đáp như sau: 

Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải đã trao đổi với Lãnh đạo Tổng Công ty 

Becamex IDC, hiện Tổng Công ty đang thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư, dự 

kiến triển khai thi công trong quý I năm 2018. 

c) Khắc phục các nắp hố ga bị hư hỏng hai bên tuyến đường Mỹ Phước - Tân 
Vạn để đảm bảo mỹ quan đô thị và tránh nguy hiểm cho việc lưu thông khi mưa lớn. 

Sở Giao thông vận tải xin phúc đáp như sau: 

Từ khi tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn đưa vào sử dụng đến nay, vào ban 

đêm các phương tiện giao thông thường xuyên lén lút lưu đậu trái phép trên nắp cống, 

hố ga, làm hư hỏng nắp hố ga, chủ đầu tư dự án đã nhiều lần sửa chữa, thay thế. 

 Qua kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khóa IX, Tổng 

Công ty Becamex IDC đã kiểm tra và hoàn thành công tác sửa chữa các nắp hố ga 

bị hư hỏng hai bên tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn. Tuy nhiên, nếu không có 

giải pháp phòng ngừa phương tiện lưu đậu trái phép trên nắp cống, nắp hố ga sẽ 

không tránh khỏi phát sinh hư hỏng nắp cống, nắp hố ga. 

Để khắc phục tình trạng trên, Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo lực lượng 

Thanh tra Giao thông vận tải phối hợp với chính quyền địa phương và các lực 

lượng chức năng có liên quan tuyên truyền và tăng cường công tác tuần tra, xử lý 

các phương tiện lưu đậu trên nắp cống, hố ga dọc 02 bên đường Mỹ Phước - Tân 

Vạn trong thời gian tới. 

9. Cử tri phường An Thạnh đề nghị: Cơ quan chức năng sớm công khai 
phạm vi, hướng đi của tuyến đường vành đai 3 để người dân an tâm sinh sống. 

Sở Giao thông vận tải xin phúc đáp như sau: 

Ngày 28/9/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1697/QĐ-

TTg về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết đường Vành đai 3 - thành phố Hồ Chí 

Minh. Từ khi quy hoạch chi tiết được phê duyệt đến nay, tỉnh Bình Dương chưa 

nhận bàn giao tim, mốc thực địa của hướng tuyến đường Vành đai 3 từ các đơn vị 

trực thuộc Bộ Giao thông vận tải, mặc dù Sở Giao thông vận tải đã nhiều lần kiến 

nghị và tham mưu tỉnh Bình Dương kiến nghị Bộ Giao thông vận tải sớm bàn giao 
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tim, mốc thực địa cho địa phương quản lý, cấp phép quy hoạch, xây dựng trên địa 

bàn (gần đây nhất, ngày 21/10/2013, Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số 

3181/UBND-KTN đề nghị Bộ Giao thông vận tải triển khai cắm mốc, bàn giao 

mốc hướng tuyến các công trình Trung ương trên địa bàn tỉnh; ngày 28/4/2014, Sở 

Giao thông vận tải có Công văn số 763/GTVT-KCHTGT về việc kiến nghị Bộ 

GTVT xác định thời gian triển khai các dự án, cắm mốc và bàn giao hướng tuyến 

các dự án Trung ương đi qua địa bàn tỉnh). 

 Theo báo cáo giữa kỳ Dự án Hạ tầng kỹ thuật chuẩn bị dự án đường Vành đai 

3 thành phố Hồ Chí Minh do Liên danh tư vấn: Sambo Engineering Co.Ltd, Korea 

Consultants International Co.Ltd, Korea Expressway Corporation và Công tty 

TNHH Tư vấn xây dựng Hưng Nghiệp  nghiên cứu hướng tuyến đường Vành đai 3 

(nhưng chưa được Bộ GTVT phê duyệt), cụ thể: Điểm đầu tuyến ở vị trí giao với 

đường Mỹ Phước - Tân Vạn, thuộc phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tuyến 

tiếp tục đi về hướng phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một khoảng 1,7km và giao 

cắt với đường Nguyễn Thị Minh Khai tại vị trí cách vị trí cống hộp trên đường 

Nguyễn Thị Minh Khai khoảng 300m rồi tiếp tục đi khoảng 1,67km tới vị trí giao 

cắt với Quốc lộ 13 tại khoảng Km14+200 (lý trình theo tuyến Quốc lộ 13); từ điểm 

giao cắt trên QL13, tuyến đi dọc theo đường Hồ Văn Mên - thị xã Thuận An và 

giao cắt với đường Cách Mạng Tháng 8 (ĐT745) - thị xã Thuận An và tiếp tục đi 

đến khu vực trước Trung tâm Dưỡng lão tỉnh rẽ phải hướng về phía sông Sài Gòn, 

vượt sông Sài Gòn kết nối vào đoạn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

 Sở Giao thông vận tải đã và đang thường xuyên liên hệ với các cơ quan hữu 

quan của Bộ Giao thông vận tải cập nhật thông tin về tiến độ dự án để báo cáo Ủy 

ban nhân dân tỉnh và thông tin đến Quý cử tri. 

10. Cử tri phường An Thạnh kiến nghị:Đẩy nhanh tiến độ thi công công 
trình Suối cát - Bưng Bịp và kiên cố hóa hệ thống thoát nước từ đầu nguồn Phú 
Thọ- Nhà Vuông- Sáu Tro đến Suối Cát; đồng thời khảo sát thực tế xác định 
nguyên nhân ngập nước hiện nay, bổ sung vào các dự án để chống ngập nước trên 
diện rộng ở địa bàn khu phố Thạnh Lộc nhằm đảm bảo sinh hoạt và không ảnh 
hưởng đến đời sống của người dân. Sớm có kế hoạch kiên cố rạch Nhà Vuông - 
Sáu Tro để đảm bảo điều tiết nước khu vực. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời: 

- Về việc đẩy nhanh tiến độ thi công công trình Trục thoát nước Bưng Biệp - 

Suối Cát: 

Dự án Trục thoát nước Bưng Biệp - Suối Cát đã được Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dưng tỉnh tổ chức thi công hoàn thành hạng mục cống qua đường Quốc lộ 

13. Đối với đoạn nối tiếp từ Quốc lộ 13 đến Cầu Trắng, hiện nay Trung tâm phát 

triển quỹ đất tỉnh đang thực hiện công tác đền bù giải tỏa được khoảng 80% khối 
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lượng. Đối với những đoạn đã được giải phóng mặt bằng, Ban đã chỉ đạo đơn vị thi 

công tiến hành phát quang, dọn dẹp mặt bằng, nạo vét lòng suối lấy đất đắp hai bên 

bờ kênh, đồng thời thi công các cống ngang, cấu kiện đúc sẵn…, tuy nhiên một số 

hộ dân đã nhận tiền đền bù nhưng chưa di dời ngay tài sản trên đất, gây khó khăn 

cho công tác thi công. Sau khi mặt bằng đủ điều kiện, Ban sẽ triển khai thi công 

hoàn thành đoạn kênh này, giải quyết vấn đề tiêu thoát nước khu vực từ Quốc lộ 13 

đến Cầu Trắng. 

Các tuyến suối thoát nước khác của dự án hiện đang tạm dừng thực hiện theo 

công văn số 2581/UBND-KTTH ngày 04/9/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Do đó, 

về lâu dài, để giải quyết triệt để tình trạng ngập úng trong khu vực, kiến nghị Uỷ 

ban nhân dân tỉnh có chủ trương đầu tư hoàn thiện phần hạ lưu tuyến kênh từ Cầu 

Trắng đến rạch Bà Lụa (khoảng 600m) và tiếp tục đầu tư các đoạn tuyến từ cống 

qua đường Quốc lộ 13 đến thượng lưu tuyến kênh (đường ĐT743). 

- Về việc kiên cố hóa hệ thống thoát nước từ đầu nguồn Phú Thọ - Nhà Vuông 

- Sáu Tro đến Suối Cát; đồng thời khảo sát thực tế xác định nguyên nhân ngập 

nước hiện nay, bổ sung vào các dự án để chống ngập nước trên diện rộng ở địa 

bàn khu phố Thạnh Lộc nhằm đảm bảo sinh hoạt và không ảnh hưởng đến đời 

sống của người dân:  

Rạch Sáu Tro - Nhà Vuông là rạch tự nhiên, do địa phương quản lý. Rạch có 

hiện trạng lòng rạch nhỏ hẹp bị bùn cát bồi lấp, không đảm bảo tiêu thoát nước; bờ 

rạch thấp, yếu, một số đoạn bị bể bờ trong các đợt mưa lớn, người dân tự cơi đắp 

tạm 02 bên bờ rạch bằng bao tải đất để chống tràn. Đoạn rạch tiếp giáp với đường 

An Thạnh 08 dài 70m cua gấp khúc, không tiêu thoát nước kịp thời ra cống qua 

đường An Thạnh 08. Khi có mưa lớn và triều cường nước tràn qua bờ gây ngập 

úng khoảng 28ha vườn cây ăn trái và đất sản xuất của hơn 26 hộ dân trong khu 

vực. Đặc biệt, là đoạn rạch dài 70m tiếp giáp với đường An Thạnh 08 nước tiêu 

thoát chậm, nước tràn vào nhà dân, chiều sâu ngập 0,3m - 0,5m. Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn đã tiến hành kiểm tra và trình Ủy ban nhân dân tỉnh chấp 

thuận hỗ trợ từ nguồn quỹ Phòng chống thiên tai tỉnh cho Thị xã Thuận An thực 

hiện nạo vét, khai thông dòng chảy, gia cố bờ các rạch trên địa bàn để tăng khả năng 

tiêu thoát nước, hạn chế ngập úng (tại Công văn số 4104/UBND-KTN ngày 

18/9/2017 về việc hỗ trợ kinh phí phòng chống thiên tai tỉnh đầu tư các công trình 

cấp bách ở thị xã Thuận An), trong đó có rạch Sáu Tro - Nhà Vuông đoạn từ giáp 

ranh phường Phú Thọ đến đường An Thạnh 8,thuộc khu phố Thạnh Lộc. Hiện 

nay thị xã Thuận An đang tổ chức thực hiện thi công nạo vét, khai thông dòng 

chảy, gia cố bờ rạch Sáu Tro - Nhà Vuông. 
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Việc nạo vét, khai thông dòng chảy, gia cố bờ rạch chỉ là biện pháp khắc phục 

tạm thời, trước mắt. Về lâu dài Thị xã Thuận An cần kiểm tra, đánh giá, xác định 

nguyên nhân gây ngập úng, lập dự án nâng cấp, mở rộng, kiên cố hóa rạch Sáu Tro - 

Nhà Vuông để giải quyết triệt để tình trạng ngập úng. Kiến nghị Ủy ban nhân tỉnh 

chỉ đạo Ủy ban thị xã Thuận An sớm lập dự án nâng cấp, mở rộng, kiên cố hóa 

rạch Sáu Tro - Nhà Vuông, phường An Thạnh, để đảm bảo ngăn triều, chống 

ngập úng. 

11. Cử tri phường An Thạnh đề nghị xem xét lại đối với các cơ sở kinh 
doanh game bắn cá do hiện nay đã được Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch cấp phép 
hoạt động; đồng thời các máy game bắn cá đã được dán tem kiểm định hợp pháp 
nên gây khó khăn cho công tác kiểm tra, xử lý ở địa phương. Đề nghị cơ quan có 
thẩm quyền xem xét việc cấp phép hay không cấp phép đối với loại hình hoạt động 
kinh doanh nêu trên; trong trường hợp được cấp phép hoạt động thì đồng thời ban 
hành quy định điều kiện đảm bảo về an ninh trật tự. Bên cạnh đó, kiến nghị các cơ 
quan chức năng tăng cường công tác hậu kiểm đối với các tụ điểm cờ bạc trá hình 
dưới hình thức kinh doanh game bắn cá. 

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trả lời: 

(1) Về việc cấp phép kinh doanh trò chơi điện tử 

Các điểm kinh doanh trò chơi điện tử (trong đó bao gồm kinh doanh game 

bắn cá) hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và 

Đầu tư (đối với doanh nghiệp) và Phòng Tài chính và Kế hoạch các huyện, thị xã, 

thành phố cấp (đối với hộ kinh doanh) theo Luật doanh nghiệp. Pháp luật không 

quy định  cấp phép hoạt động đối với loại hình kinh doanh này.  

(2) Việc thẩm định và dán tem máy trò chơi điện tử 

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL 

ngày 31/12/2014 Quy định về quản lý hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế thuộc 

diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: “Hàng 

hoá… chỉ được thông quan và đưa vào kinh doanh, sử dụng, phân phối sau khi đã 

được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

kiểm tra hoặc thẩm định, phê duyệt nội dung và dán tem, nhãn kiểm soát, lưu hành 

đối với hành hóa đủ điều kiện phổ biến, lưu hành theo quy định của pháp luật”.  

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện việc thẩm định nội dung và dán 

dán tem kiểm soát đối với các máy trò chơi điện tử nhập khẩu theo thủ tục hành 

chính “Xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập 

khẩu” được Ủy ban nhân dân tỉnh công bố tại Quyết định số 1357/QĐ-UBND ngày 

30/5/2017.  
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(3) Kiến nghị về điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử và công tác kiểm tra xử 
lý vi phạm 

Điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử được quy định tại Điều 35 Nghị định số 

103/2009/NĐ-CP ngày 6/11/2009 về ban hành Quy chế Hoạt động văn hóa và kinh 

doanh dịch vụ văn hóa công cộng. Trong đó, nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân tổ 

chức các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa vi phạm các quy định 

về nếp sống văn minh, an ninh, trật tự, phòng, chống cháy nổ và kinh doanh trò 

chơi điện tử có tính chất đánh bạc. 

Hiện nay, kinh doanh trò chơi điện tử đã được đưa vào danh mục ngành nghề 

kinh doanh có điều kiện theo Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và phụ lục 4 về danh 

mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư. Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch đang tích cực tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định quy định 

về điều kiện kinh doanh và quản lý trò chơi điện tử.  

Công tác kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động trò chơi điện tử thời gian 

qua đã được Thanh tra Sở và Công an các huyện, thị xã, thành phố tiến hành 

thường xuyên. Đến thời điểm này, các điểm game bắn cá trên địa bàn tỉnh hầu như 

không còn hoạt động. 

12. Cử tri phường Bình Chuẩn đề nghị được biết cụ thể thời gian tổ chức 
triển khai thực hiện tuyến đường sắt Sài Gòn - Lộc Ninh. 

Trích trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ tư: “Cử tri ấp 1 xã Trừ Văn 
Thố, huyện Bàu Bàng phản ánh: Tuyến đường sắt Sài Gòn - Lộc Ninh cũ có đoạn 
đi qua địa bàn xã, nhà nước có kế hoạch khôi phục làm lại không? Đề nghị có văn 
bản trả lời chính thức để bà con nhân dân biết, an tâm”. 

Sở Giao thông vận tải xin phúc đáp như sau: 

Theo Quyết định số 1468/QĐ-TTg ngày 24/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải đường 

sắt Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, tuyến đường sắt Dĩ An - Lộc 

Ninh được đầu tư sau năm 2020, nguồn vốn nhà nước và tư nhân. 

13. Cử tri phường Vĩnh Phú tiếp tục đề nghị: Kiểm tra, khắc phục hiện 
trạng ngập nước, xem xét việc xử lý thảm nhựa tại các đoạn có nền đường cao 
thuộc tuyến đường Đại lộ Bình Dương, còn lại các đoạn nền đường thấp không 
được thảm nhựa nên vẫn bị ngập úng nhất là khu vực cổng chào Bình Dương ảnh 
hưởng an toàn giao thông; đồng thời tổ chức vệ sinh trên tuyến đường này, nhất là 
khu vực cổng chào Bình Dương. 

Sở Giao thông vận tải xin phúc đáp như sau: 
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Thời gian qua, khu vực này (bên hông cổng chào và nằm ngoài mặt đường 

chính  QL.13) thường xuyên có nhiều phương tiện giao thông tập trung để đón, trả 

khách, gây mất mỹ quan, hư hỏng mặt đường và gây ngập nước  02 bên cổng chào. 

Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An và Chủ đầu 

tư dự án khảo sát, thống nhất rào, chắn và cấm các phương tiện đậu đỗ khu vực này. 

Hiện tại, Công ty Becamex IJC đang tiến hành duy tu, sửa chữa mặt đường, 

nạo vét, khai thông hệ thống cống trên QL.13 khu vực phường Vĩnh Phú. Riêng 

khu vực cổng chào Vĩnh Phú, Đơn vị tư vấn thiết kế đang tiến hành khảo sát xây 

dựng hệ thống thoát nước dọc và xử lý mặt đường tại các ví trí trũng thấp, dự kiến 

triển khai thực hiện trong quý I năm 2018. 

14. Cử tri phường Vĩnh Phú tiếp tục phản ánh 04 cống điều tiết nước đê 
bao sông Sài Gòn (đoạn khu du lịch Thanh Cảnh) vận hành thủ công, không đúng 
kỹ thuật nên vẫn còn gây ngập úng cho các hộ dân trong khu vực. Đề nghị ngành 
chức năng thu hồi, lắp đặt lại hệ thống cống điều tiết đúng kỹ thuật để quản lý, vận 
hành nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng ngập úng theo như phản ánh.  

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời:  

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã phối hợp với các đơn vị có liên 

quan kiểm tra thực tế hiện trạng đoạn đê bao sông Sài Gòn do Doanh nghiệp tư 

nhân Thanh Cảnh quản lý và ghi nhận hiện trạng như sau: 

- Tại thời điểm kiểm tra, cổng hai đầu đê bao do Doanh nghiệp quản lý đều 

đóng kín. 

- Mặt đê bao chưa đảm bảo chống tràn khi triều cường lên cao, Doanh nghiệp 

đang xây dựng tường gạch chắn nước cao 0,4m.  

- Trên đoạn đê bao có 04 cống D100 làm nhiệm vụ ngăn triều, chống ngập úng 

cho các rạch phía trong, các cống hoạt động bình thường, tuy nhiên, nắp cống bằng 

Composite lắp đặt theo hình thức treo bằng dây cáp nên hoạt động không ổn định, 

thường bị kê nắp cống khi có cành cây, rác từ trong rạch đổ ra. 

- Trên mỗi rạch (04 rạch) đi qua đất của doanh nghiệp có đầu tư 03 hố ga 

trong đó 02 hố ga thuộc phạm vi đất của Doanh nghiệp hoạt động bình thường, 01 

hố ga thuộc phạm vi đất của người dân Khu phố Đông bị mất lưới chắn rác, không 

có tác dụng ngăn được rác đổ vào rạch, nên rác và cành cây thường xuyên bị kê 

vào nắp cống.  

- Tình trạng ngập úng các rạch phía trong xảy ra trong các trường hợp: 

+ Khi các nắp cống đầu rạch bị kê bởi rác thải, cành cây, nước từ sông Sài Gòn 

luồn vào phía trong rạch.  
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+ Khi triều cường lên cao kết hợp với mưa, áp lực nước từ sông Sài Gòn làm 

cống đóng kín, nước mưa từ trong rạch không thoát ra sông được gây ngập. 

Để giải quyết tình trạng ngập úng, các thành phần tham dự đã thống nhất như sau: 

- Doanh nghiệp tư nhân Thanh Cảnh:  

+ Xây dựng hoàn thành hàng gạch chống tràn dọc đê bao. 

+ Sửa chữa, thay thế các nắp cống đúng kỹ thuật, đảm bảo hoạt động ổn định, 

hạn chế tình trạng kê nắp cống. 

+ Sửa chữa, lắp đặt lưới chắn rác kiên cố tại các hố ga để không xảy ra tình 

trạng rác thải, cành cây kê nắp cống. 

+ Cử cán bộ thường xuyên kiểm tra, vận hành nắp cống, hố ga không để xảy ra 

tình trạng kê nắp cống. 

Doanh nghiệp đã cam kết thực hiện hoàn thành các nội dung trên trước ngày 

31/12/2017.  

+ Về việc mở cổng đầu và cuối đê bao: Doanh nghiệp đã thống nhất mở cổng 

đầu và cuối đê bao từ 05 giờ đến 23 giờ hàng ngày để người dân thuận tiện đi lại, 

bàn giao chìa khóa cổng cho địa phương để chủ động xử lý khi có sự cố xảy ra. 

- Về phía địa phương: Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Phú đã thống nhất sẽ 

tuyên truyền đến người dân trong khu vực không xả rác thải, vật liệu xây dựng, xà 

bần, cành cây… xuống các rạch, các hố ga, tránh tình trạng rác thải, cành cây làm kê 

nắp cống, gây ngập. Đồng thời có kế hoạch đầu tư, sửa chữa các cống bọng có cửa 

van điều tiết, nạo vét khai thông dòng chảy các rạch đảm bảo khả năng thoát nước, 

không gây ngập úng. 

Trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ chỉ đạo Chi cục 

thủy lợi theo dõi, giám sát địa phương và Doanh nghiệp thực hiện các nội dung trên 

để giải quyết dứt điểm tình trạng ngập úng cho khu vực. 

15. Cử tri phường Lái Thiêu, Vĩnh Phú đề nghị có biện pháp xử lý phân 
luồng giao thông hợp lý tại Trạm thu phí Mũi Tàu Phú Long để tránh gây nguy 
hiểm và tạo thuận lợi cho người dân tham gia giao thông và thông báo cho cử tri 
được biết lộ trình thực hiện việc bỏ trạm thu phí nêu trên trong lần tiếp xúc kế tiếp. 

Trích trả lời kiến nghị cử tri gửi đến trước kỳ họp thứ tư: Cử tri phường Lái 
Thiêu và xã An Sơn kiến nghị:“Trạm thu phí Mũi Tàu Phú Long nằm trên tuyến 
đường lưu thông phức tạp, nguy hiểm gây khó khăn cho người tham gia giao thông 
và các em học sinh đã được nhân dân kiến nghị rất nhiều lần đến nay chưa được 
di dời. Đồng thời, cử tri xã An Sơn đề nghị nghiên cứu phân luồng giao thông hợp 
lý nhất, tạo thuận lợi và đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực trên”. 

Sở Giao thông vận tải xin phúc đáp như sau: 
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Thời gian qua, tình hình giao thông qua giao lộ mũi tàu Phú Long thường 

xuyên được Sở Giao thông vận tải, UBND thị xã Thuận An và các ngành chức 

năng quan tâm, theo dõi, thực hiện nhiều giải pháp điều tiết giao thông nhằm hạn chế 

ùn tắc giao thông, tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông qua giao lộ này; 

Nhằm từng bước hoàn chỉnh công tác tổ chức, điều tiết giao thông, tăng 

cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên QL.13, trong đó có giao lộ Mũi tàu 

Phú Long, ngày 17/3/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số 753/UBND -

KTTH, thống nhất chủ trương đầu tư nâng cấp, cải tạo các nút giao trên QL.13 

(đoạn từ điểm giao cầu Phú Long đến nút giao ngã tư Hòa Lân); theo đó, giao 

Công ty Đầu tư và Phát triển hạ tầng kỹ thuật Becamex IJC chủ đầu tư phần xây 

lắp dự án theo phương thức hợp đồng BOT, giao Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây 

dựng tỉnh làm chủ đầu tư dự án phần giải phóng mặt bằng. 

Ngày 16/6/2017, Tổng Công ty Becamex IDC báo cáo UBND tỉnh phương án 

mở rộng QL13, giải pháp bố trí lại các trạm thu phí trên QL13; theo đó, Chủ tịch 

UBND tỉnh đề nghị Tổng Công ty Becamex IDC sớm triển khai bố trí lại trạm thu 

phí nút giao cầu Phú Long nhằm xử lý tình trạng ùn tắc và mất an toàn giao thông 

tại nút giao này (Thông báo số 74/TB-UBND ngày 22/6/2017 của UBND tỉnh 

Bình Dương). 

Sở Giao thông vận tải sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa 

phương có liên quan thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.  

Trích nội dung UBND tỉnh báo cáo tại văn bản số 246/BC-UBND ngày 

07/11/2017 của UBND tỉnh báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị  của cử tri tại 

kỳ họp thứ tư - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX về Trạm thu phí Mũi Tàu Phú 

Long: “Đang tiến hành khảo sát, lập dự án Nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13 từ cầu 

Vĩnh Bình đến Suối Cát; theo đó, sẽ tổ chức phân luồng giao thông tại khu vực 

này. 

Thời gian thực hiện: phụ thuộc vào lập dự án nâng cấp, chuẩn bị và thi công”. 

16. Cử tri phường Lái Thiêu tiếp tục đề nghị đầu tư hoàn chỉnh đường đê 
bao sông Sài Gòn - đoạn cuối đường Châu Văn Tiếp. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời:  

Đê bao sông Sài Gòn đoạn cuối đường Châu Văn Tiếp hiện Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng tỉnh thực hiện đầu tư nâng cấp. 

Hạng mục Kè chắn đoạn cuối tuyến (giáp sông Sài Gòn) thuộc công trình Xây 

dựng đường ven sông Sài Gòn đoạn từ rạch Bình Nhâm đến đường Châu Văn Tiếp 

đã được Ban triển khai thi công hoàn tất. Tuy nhiên do tính chất phức tạp của điều 
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kiện địa chất, thuỷ văn và các yếu tố bất lợi khác tác động đã làm 95m tường kè 

chuyển vị ra phía sông Sài Gòn. 

Để hạn chế tình trạng đó, Ban đã chỉ đạo đào phần đất đắp sát chân kè nhằm 

giảm áp lực tác động lên tường kè, đồng thời cho đắp đất dọc theo phía trên miệng 

hố tạo thành hàng rào ngăn cách nhằm hạn chế nguy hiểm cho người dân và các 

phương tiện lưu thông. 

Thời gian qua, Ban và đơn vị Tư vấn thiết kế luôn theo dõi, quan trắc diễn 

biến chuyển vị và độ ổn định của tường kè. Theo chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh, Ban đã tổ chức thực hiện công tác kiểm định xây dựng theo quy định. Hiện 

nay đơn vị tư vấn đã báo cáo nguyên nhân chuyển vị kè và kiến nghị giải pháp xử 

lý. Dự kiến trong tuần từ 28/11/2017 đến 01/12/2017, Ban sẽ trình Sở Xây dựng 

báo cáo kiểm định và kiến nghị biện pháp xử lý.  

17. Cử tri phường Lái Thiêu đề nghị: bổ sung khoản 9 Điều 3 Quyết định 
209-QĐ/TU ngày 22/7/2016 của Tỉnh ủy về “Ban hành Quy định tiêu chuẩn khám, 
điều trị bệnh cho cán bộ trung cao của Tỉnh”: đối tượng cán bộ hưu đã được cấp 
thẻ khám trung cao từng tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy trả lời: 

Hiện nay việc xác định đối tượng hưởng các chế độ bảo vệ, chăm sóc sức 

khỏe cán bộ Quy định được ban hành kèm theo Quyết định số 209-QĐ/TU, ngày 

22/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương “Quy định tiêu chuẩn khám, 

điều trị bệnh cho cán bộ trung cao của Tỉnh” và Quyết định số 672-QĐ/BTCTU 

ngày 01/9/2016 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc ban hành danh mục các nhóm 

đối tượng áp dụng tiêu chuẩn khám, điều trị bệnh được thực hiện theo hướng dẫn 

số 52-HD/BTCTW, ngày 2/12/2005 của Ban Tổ chức Trung ương “về việc điều 

chỉnh bổ sung đối tượng khám chữa bệnh tại một số cơ sở y tế của Trung ương” và 

các Quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ. 

Ngoài ra, căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương, Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy đã quy định thêm chế độ kiểm tra sức khỏe, đăng ký khám, điều trị bệnh ban 

đầu được áp dụng cho các chức danh cụ thể; chế độ hỗ trợ điều trị bệnh, điều trị 

bệnh hiểm nghèo, thăm bệnh được quy định từ Khoản 1 đến Khoản 9, Điều 3 của 

Quyết định số 209-QĐ/TU, ngày 22/7/2016 được hưởng các mức hỗ trợ khác nhau, 

tương ứng từ 1 đến 4. 

Theo các quy định, hướng dẫn của Trung ương và điều kiện cụ thể của địa 

phương đã nêu trên thì việc bổ sung đối tượng cán bộ hưu đã được cấp thẻ khám 

trung cao từng tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh Bình Dương vào Khoản 9, 

Điều 3, Quyết định số 209-QĐ/TU, ngày 22/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về “Ban hành Quy định tiêu chuẩn khám, điều trị cho cán bộ trung cao của Tỉnh” 
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trong điều kiện hiện nay là chưa thể thực hiện được. Ban Tổ chức Tỉnh ủy ghi nhận 

đề nghị này và sẽ cùng các ngành chức năng của tỉnh tiếp tục nghiên cứu trong thời 

gian tới. 

18. Cử tri phường Thuận Giao, Lái Thiêu, An Thạnh phản ánh: Việc quy 
định việc mua bảo hiểm y tế lần đầu cho tất cả các thành viên hộ gia đình gây khó 
khăn cho các trường hợp không đảm bảo điều kiện kinh tế tham gia, đề nghị xem 
xét điều chỉnh chính sách bảo hiểm y tế theo hướng phù hợp với điều kiện tham gia 
của mỗi cá nhân; đồng thời kiến nghị xem xét việc cấp gia hạn thẻ bảo hiểm y tế 
kéo dài cũng khó khăn cho việc khám, chữa bệnh của người dân. 

Bảo hiểm xã hội tỉnh trả lời như sau: 

Hiện nay đối tượng tham gia BHYT HGĐ đang được Đảng và Nhà nước hết 

sức quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ người dân tham gia, cụ thể: 

- Tất cả thành viên HGĐ tham gia BHYT thì những người tham gia theo đối 

tượng HGĐ 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. 

- Riêng đối với người dân trên địa tỉnh Bình Dương thì trong năm 2017 đối 

tượng BHYT theo HGĐ được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định sử dụng nguồn kết 

dư quỹ BHYT hỗ trợ thêm 10% mức đóng BHYT và được áp dụng từ ngày 

04/5/2017 đến 30/12/2017. Ngoài ra các đối tượng khác được hỗ trợ: 

+ Người thuộc hộ gia đình nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình  trên 

địa bàn tỉnh ngoài phần ngân sách Nhà nước hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng BHYT 

thì được nguồn kết dư quỹ BHYT hỗ trợ thêm 70% mức đóng để được cấp thẻ 

BHYT miễn phí (áp dụng từ ngày 04/5/2017 đến 30/12/2017). 

+ Học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh ngoài phần ngân sách Nhà nước hỗ trợ 

tối thiểu 30% mức đóng BHYT thì được nguồn kết dư quỹ BHYT hỗ trợ thêm 20% 

mức đóng nâng tổng mức hỗ trợ của Nhà nước lên 50% (áp dụng từ ngày 

04/5/2017 đến 30/12/2017). 

+ Các đối tượng Người có công cách mạng, Trẻ em dưới 6 tuổi, đối tượng bảo 

trợ xã hội, người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên, người nghèo, cận nghèo được cấp thẻ 

BHYT miễn phí. 

Nhằm đảm bảo nguyên tắc chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia BHYT, 

Luật BHYT đã quy định tất cả thành viên thuộc hộ gia đình thuộc đối tượng tham 

gia BHYT HGĐ phải tham gia BHYT. 
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Hiện nay theo quy định thời gian cấp thẻ BHYT không quá 5 ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trước khi người dân hết hạn sử dụng thẻ BHYT cơ 

quan BHXH thực hiện gửi danh sách đến hạn phải đóng cho Đại lý thu đôn đốc nhắc 

nhở, đồng thời gửi tin nhắn đến số điện thoại người tham gia để nhắc nhở tiếp tục 

đóng tiền để gia hạn thẻ BHYT. Do vậy, đề nghị người dân cung cấp đầy đủ số điện 

thoại khi đăng ký tham gia BHYT để được gửi tin nhắn nhắc nhở đóng kịp thời. 

19. Cử tri phường Thuận Giao kiến nghị xử lý hệ thống thoát nước trong 
khu dân cư Thuận Giao và di dời các doanh nghiệp trong khu dân cư; đồng thời xử 
lý và không để các doanh nghiệp đấu nối vào hệ thống thoát nước của khu dân cư. 

UBND thị xã Thuận An trả lời: 

Để từng bước chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Thuận Giao. UBND thị 

xã đã xây dựng kế hoạch chỉnh trang một số tuyến đường trong khu dân cư Thuận 

Giao, trong đó có việc nạo vét hệ thống thoát nước. 

- Việc cử tri kiến nghị di dời các doanh nghiệp trong khu dân cư. UBND thị 

xã đã chỉ đạo các ngành nghiên cứu tham mưu theo quy định. 

- Việc xử lý, không để các doanh nghiệp đấu nối vào hệ thống thoát nước của 

Khu dân cư. UBND thị xã chỉ đạo UBND phường Thuận Giao thường xuyên kiểm 

tra để có biện pháp xử lý đối với các doanh nghiệp tự ý đấu nối. 

20. Cử tri phường Hưng Định phản ánh: Các khu công nghiệp trong đó có 
khu công nghiệp Việt Hương xả nước thải ra môi trường gây thoái hóa đất, ảnh 
hưởng vườn cây ăn trái, nhất là các loại cây ăn trái đặc sản được trồng mới nhưng 
không mang lại hiệu quả hoặc bị chết cây. Do đó, bên cạnh các loại cây ăn trái 
đặc sản khu vực ven sông Sài Gòn, đề nghị nhà nước cần bổ sung chính sách hỗ 
trợ đối với một số loại cây ăn trái khác như cam, quýt, bưởi,…để khuyến khích 
người nông dân ven sông Sài Gòn gắn bó với vườn cây ăn trái. 

Trả lời: 

a) Về phản ánh các khu công nghiệp trong đó có khu công nghiệp Việt Hương 
xả nước thải ra môi trường gây thoái hóa đất, ảnh hưởng vườn cây ăn trái, nhất là 
các loại cây ăn trái đặc sản được trồng mới nhưng không mang lại hiệu quả hoặc 
bị chết cây. 

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:  

Các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh có xả nước thải vào kênh, rạch của 

phường Hưng Định, thị xã Thuận An (rạch Chòm Sao) chỉ có khu công nghiệp 

Việt Hương I với lưu lượng thải khoảng 1.500m3/ngày. Bên cạnh tiếp nhận nước 

thải của khu công nghiệp Việt Hương I thì rạch Chòm Sao còn tiếp nhận nước thải 

của 06 Công ty và 25 cơ sở sản xuất với lưu lượng khoảng 1.000 m3/ngày, nước 

thải dân cư với lưu lượng khoảng 2.000 m3/ngày. 
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Trong thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Phòng Tài 

nguyên và Môi trường thị xã Thuận An thực hiện nhiều biện pháp nhằm kiểm soát 

nguồn nước thải công nghiệp đổ vào rạch Chòm Sao, cụ thể: 

- Đối với khu công nghiệp Việt Hương I: Từ năm 2011, Sở Tài nguyên và Môi 

trường đã lắp đặt thiết bị quan trắc nước thải tự động, hệ thống camera quan sát và 

thiết bị lấy mẫu tự động để giám sát chất lượng nước thải sau xử lý của khu công 

nghiệp liên tục 24/24 giờ. Từ khi được giám sát qua hệ thống quan trắc tự động, 

khu công nghiệp Việt Hương I có nhiều nổ lực xử lý nước thải đạt quy chuẩn môi 

trường. Kết quả quan trắc nước thải trong năm 2017 cho thấy nước thải sau xử lý 

của khu công nghiệp Việt Hương I đạt quy chuẩn môi trường, chỉ có ngày 

19/5/2017 và ngày 21/8/2017 chưa đạt quy chuẩn môi trường (Ngày 19/05/2017 

hàm lượng BOD vượt 1,5 lần; Ngày 21/08/2017 hàm lượng Amoni vượt 1,9 lần và 

Tổng Nitơ vượt 1,2 lần). Sau khi được Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo và 

nhắc nhở, Công ty cổ phần Việt Hương khắc phục ngay. Qua giám sát hiện nay 

cho thấy, nước thải sau xử lý của khu công nghiệp đạt quy chuẩn cho phép thải ra 

môi trường. 

- Đối với các doanh nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp: Trong các năm 2015 

và 2016, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức kiểm tra 06 doanh nghiệp và 

Phòng Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức kiểm tra 25 cơ sở sản xuất có thải 

nước vào rạch Chòm Sao. Kết quả kiểm tra cho thấy có 09 doanh nghiệp chưa xử 

lý nước thải đạt quy chuẩn môi trường. Sau khi bị xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, các doanh nghiệp này đã đầu tư nâng cấp và cải 

tạo lại hệ thống xử lý nước thải. Qua giám sát trong năm 2017 cho thấy, nước thải 

của các doanh nghiệp này đã được xử lý đạt quy chuẩn môi trường. 

 - Đối với nước thải sinh hoạt của dân cư: Tháng 4 năm 2017, Dự án cải thiện 

môi trường nước Nam Bình Dương đã đưa vào hoạt động Nhà máy xử lý nước thải 

Thuận An và hiện nay đang xây dựng hệ thống thu gom và tổ chức đấu nối nước 

thải của các hộ dân về Nhà máy để xử lý, trong đó có các hộ dân thuộc phường 

Hưng Định và Thuận Giao. Như vậy, trong thời gian tới, nước thải sinh hoạt của 

các hộ dân thuộc phường Hưng Định và Thuận Giao đang thải ra rạch Chòm Sao 

sẽ được thu gom và đấu nối về Nhà máy xử lý nước thải Thuận An để xử lý sẽ góp 

phần cải thiện chất lượng nước của rạch Chòm Sao. 

Qua ý kiến của cử tri về việc các khu công nghiệp, trong đó có khu công 

nghiệp Việt Hương xả nước thải ra môi trường gây thoái hóa đất, ảnh hưởng đến 

vườn cây ăn trái, nhất là các loại cây ăn trái đặc sản được trồng mới nhưng không 

mang lại hiệu quả hoặc cây bị chết, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị địa 
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phương cần khảo sát, phân tích nguyên nhân để có giải pháp hỗ trợ bà con cử tri 

khắc phục. 

b) Đề nghị nhà nước cần bổ sung chính sách hỗ trợ đối với một số loại cây ăn 
trái khác như cam, quýt, bưởi,… để khuyến khích người nông dân ven sông Sài 
Gòn gắn bó với vườn cây ăn trái. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời: 

Theo quyết định số 63/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh 

Bình Dương ban hành quy định về chính sách hỗ trợ giữ và phát triển vườn cây 

ăn quả đặc sản tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2021, quy định tại Điểm a, 

Khoản 2, Điều 2 của chính sách như sau: Phạm vi Thị xã Thuận An bao gồm 04 

xã, phường ven sông Sài Gòn (Phường Bình Nhâm; Phường Hưng Định; Phường 

An Thạnh; và xã An Sơn). Áp dụng cho 05 loại cây: Măng cụt; sầu riêng; Dâu; 

Bòn bon; Mít tố nữ. 

Đối với các loại cây ăn trái như cam, quýt, bưởi trồng tại thị xã Thuận An 

không thuộc đối tượng các loại cây ăn quả đặc sản được tỉnh hỗ trợ tại Quyết định 

số 63/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh Bình Dương. 

21. Cử tri phường Hưng Định: Đề nghị chủ đầu tư sớm thi công hệ thống 
thoát nước phụ thuộc dự án Trục thoát nước Chòm Sao - Suối Đờn để giải quyết 
tiêu thoát nước, tránh gây ngập úng cục bộ khi trời mưa và triều cường tại khu phố 
Hưng Phước. Đồng thời cử tri đề nghị sớm thi công hệ thống thoát nước Chòm 
Sao - Suối Đờn đối với các khu vực đã tiếp nhận mặt bằng, tránh để các hộ dân 
còn lại, vườn cây ăn trái bị ảnh hưởng ngập nước do bể bờ gây ra. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời: 

Dự án Trục thoát nước Chòm Sao - Suối Đờn được Ủy ban nhân dân tỉnh phê 

duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình tại Quyết định số 1761/QĐ-UBND ngày 

28/4/2009 và phê duyệt dự án đầu tư điều chỉnh tại Quyết định số 1817/QĐ-

UBND ngày 29/7/2014, bao gồm có 8 tuyến kênh thuộc 2 lưu vực tiêu thoát nước 

và được chia thành 15 gói thầu:  

- Lưu vực Suối Đờn, gồm có các tuyến kênh: Tuyến Kênh T3, Suối Đờn, Rạch 

Cầu Đò; được chia thành 9 gói thầu xây lắp (gói thầu 1.1; 1.2a; 1.2b; 1.3; 1.4; 1.5; 

1.6; 1.7 và 1.8). 

- Lưu vực rạch Chòm Sao, gồm có các tuyến kênh: Tuyến rạch Chòm Sao, 

rạch Cu Đinh chính, rạch Cu Đinh nhánh 2, nhánh 3 và rạch Cây Trâm; được chia 

thành 6 gói thầu xây lắp (gói thầu 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5 và 2.6). 

Hiện nay, Ban quản lý dự án ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã 

thi công hoàn thành 8/15 gói thầu xây lắp thuộc các tuyến kênh T3, Suối Đờn (gói 
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thầu 1.1, 1.2a, 1.2b, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 và 1.7); và đang hoàn thiện xây lắp gói thầu 

1.8 tuyến rạch Cầu Đò (dự kiến sẽ hoàn thành và bàn giao vào tháng 12/2017). Sau 

khi các gói thầu xây lắp thuộc lưu vực Suối Đờn được thi công hoàn thành đã đảm 

bảo tiêu thoát nước cho tuyến đường 22/12, khu dân cư ViSip và giải quyết chống 

ngập úng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong vùng dự án. 

Đối với các tuyến kênh thuộc lưu vực tiêu thoát nước Chòm Sao, bao gồm 6 

gói thầu xây lắp (gói thầu 1.2 và 2.2- rạch Chòm Sao; gói thầu 2.4-rạch Cu Đinh 

chính; gói thầu 2.5-rạch Cu Đinh nhánh 2; gói thầu 2.6-rạch Cu Đinh nhánh 3 và 

gói thầu 2.3-rạch Cây Trâm) thuộc địa bàn phường Hưng Định, thị xã Thuận An. 

Hiện nay, Ban quản lý dự án ngành Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức đấu thầu 6 

gói thầu thi công xây lắp vào trung tuần tháng 9/2017 và hiện tại đang thực hiện 

việc đánh giá lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp. Dự kiến sẽ hoàn thành lựa chọn 

nhà thầu và tổ chức triển khai thi công vào trong tháng 12 năm 2017. Theo kế 

hoạch 6 gói thầu này sẽ hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng vào tháng 12/2018.  

22. Cử tri xã An Sơn đề nghị: Đưa vào sử dụng nhà quản lý hệ thống thủy 
lợi An Sơn - Lái Thiêu để tránh gây lãng phí. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời: 

Năm 2016, khi Trung tâm Đầu tư, khai thác Thủy lợi và Nước sạch nông thôn 

tiếp nhận bàn giao nhà quản lý hệ thống thủy lợi An Sơn - Lái Thiêu từ Công ty Cổ 

phần Nước và Môi trường Bình Dương trong tình trạng Nhà quản lý đã bị hư hỏng, 

trong đó các hạng mục mái bị dột, trần la phong bong tróc, gãy sụp ... không sử 

dụng được. Trung tâm Đầu tư, khai thác Thủy lợi và Nước sạch nông thôn đã lập 

hồ sơ sửa chữa và đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Hiện đang tổ chức 

thực hiện thi công sửa chữa, dự kiến sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng vào cuối tháng 

12/2017. 

23. Cử tri xã An Sơn đề nghị: UBND tỉnh Bình Dương xem xét lại việc cụ thể 
hóa Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ tại Quyết định 
số 14/2017/QĐ-UBND ngày 19/6/2017 về các đối  tượng bị bệnh ung thư, bệnh 
nan y không thuộc hộ nghèo, nghèo bảo trợ xã hội thì không được hưởng trợ cấp 
xã hội hàng tháng; đồng thời đề nghị tỉnh xem xét hỗ trợ cho những người mắc 
bệnh nan y có hoàn cảnh khó khăn. 

Sở Lao động - TBXH trả lời như sau:  

Theo quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính 

phủ hiện không quy định chính sách hỗ trợ cho người thường xuyên ốm đau bệnh 

tật, không còn khả năng lao động (như: bệnh ung thư, bệnh nan y…) thuộc hộ 

nghèo, hộ nghèo chính sách bảo trợ xã hội. Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND 

ngày 19/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định: “Người thường xuyên đau ốm 
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bệnh tật, không còn khả năng lao động thuộc diện nghèo xã hội, hộ nghèo (hộ 

nghèo và hộ nghèo chính sách bảo trợ xã hội theo tiêu chí của tỉnh)” thì được 

hưởng trợ cấp thường xuyên 340.000đ/tháng - Đây là một chính sách riêng của 

tỉnh Bình Dương, nhằm hỗ trợ cho những người do thường xuyên ốm đau bệnh tật 

không còn khả năng lao động nhưng thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ nghèo chính 

sách bảo trợ xã hội.   

Đối với kiến nghị của cử tri về việc đề nghị tỉnh xem xét hỗ trợ cho người 

mắc bệnh nan y có hoàn cảnh khó khăn nhưng không thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ 

nghèo chính sách bảo trợ xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xin ghi 

nhận, trong thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, 

đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cân đối ngân sách để 

có thể thực hiện hỗ trợ những đối tượng nói trên./. 

 

 




