
TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI  

TRƯỚC KỲ HỌP 5 - HĐND TỈNH KHÓA IX 

ĐƠN VỊ: HUYỆN BẮC TÂN UYÊN 

 

1. Cử tri xã Tân Định kiến nghị: Việc xây dựng trường tiểu học Tân Định đã 

lấp mương thoát nước nằm trên đường ĐT746, khi trời mưa một lượng lớn nước từ 

lô cao su của nông trường Nhà Nai trực tiếp đổ tràn ra qua đường và chảy trực tiếp 

vào các nhà dân gây ngập úng. Kiến nghị các cơ quan chức năng có giải pháp làm 

hệ thống cống thoát nước tại đoạn đường này giúp chống ngập úng cho các hộ dân. 

Sở Giao thông vận tải xin phúc đáp như sau: 

Theo kế hoạch duy tu, sửa chữa các tuyến đường tỉnh năm 2017 đã triển khai 

thực hiện và sẽ hoàn thành trong năm 2017. Sở Giao thông vận tải xin ghi nhận, sẽ 

phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên khảo sát và khắc phục phản 

ánh của Quý cử tri, dự kiến thực hiện trong kế hoạch năm 2018. 

2. Cử tri xã Tân Mỹ- Thường Tân- Lạc An tiếp tục kiến nghị: Tuyến đường 

ĐT746 sau khi được sửa chữa, nâng cấp, làm mương thoát nước dọc hai bên 

đường nhưng không có chỗ để nước thoát gây ngập nước, đọng nước và ô nhiễm, 

đường bị thu hẹp do làm mương thoát nước làm mất lề đường, gây khó khăn khi 

lưu thông, dễ xảy ra tai nạn giao thông. 

Sở Giao thông vận tải xin phúc đáp như sau: 

Thời gian qua, hành lang bảo vệ đường bộ trên nhiều tuyến đường tỉnh bị 

người dân lấn chiếm xây dựng hoặc san lắp mặt bằng, đắp đê, làm cho hệ thống 

thoát nước dọc 02 bên đường mất tác dụng, trong đó có tuyến đường ĐT.746 đoạn 

qua địa bàn các xã Tân Mỹ, xã Thường Tân, xã Lạc An huyện Bắc Tân Uyên. 

Nhằm lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đảm bảo thoát nước mặt 

đường, Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân 

Uyên, Ủy ban nhân dân xã Tân Mỹ, xã Thường Tân, xã Lạc An, vận động người 

dân bàn giao mặt bằng để đào, cắt mương dọc 02 bên đường ĐT.746 (phần mương 

dọc được đào từ mép ngoài của lề đường vào phía nhà dân). Hiện đã hoàn thành 

công tác đào mương dọc 02 bên tuyến, trừ các đoạn giao nhau giữa đường ĐT.746 

với các nhánh đường giao thông nông thôn. 

Sở Giao thông vận tải xin ghi nhận phản ánh của Quý cử tri, sẽ tiếp tục phối 

hợp với Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên để đầu tư các cống ngang tại các 

giao lộ giữa ĐT.746 với đường giao thông nông thôn, dự kiến thực hiện trong kế 

hoạch năm 2018. 
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3. Cử tri xã Thường Tân kiến nghị: Hiện nay một số cơ sở, phòng khám tư 

nhân, các điểm kinh doanh thuốc tây khi bán thuốc cho người bệnh không kê toa 

mà chỉ bán theo yêu cầu và việc khai bệnh của người mua, không kiểm soát được 

chất lượng thuốc. Đề nghị cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát việc 

đăng ký kinh doanh và giấy phép hành nghề của các cơ sở trên để đảm bảo sức 

khỏe cho người dân. 

Sở Y tế trả lời: 

Sở Y tế đã có đề nghị Phòng Y tế huyện Bắc Tân Uyên phối hợp TTYT 

huyện kiểm tra, trả lời kiến nghị của cử tri xã Thường Tân và Phòng Y tế đã phản 

hồi như sau: 

Hiện tại trên địa bàn huyện có tổng cộng 83 cơ sở hành nghề y, dược tư nhân; 

trong đó có 26 cơ sở hành nghề y; 54 cơ sở hành nghề dược, 03 cơ sở chẩn trị y 

học cổ truyền. Riêng tại xã Thường Tân có 05 cơ sở hành nghề y tế tư nhân gồm: 

02 phòng khám chuyên khoa, 02 quầy thuốc, 01 đại lý thuốc. 

Hàng năm Phòng Y tế phối hợp với Phòng Quản lý hành nghề, Phòng Quản 

lý dược, Thanh tra Sở Y tế tổ chức các lớp tập huấn cập nhật kiến thức, phổ biến 

các văn bản quy phạm pháp luật cho các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân trên địa 

bàn huyện. Đồng thời đăng lên trang thông tin điện tử của Phòng Y tế những loại 

thuốc bị đình chỉ, thu hồi do thuốc kém chất lượng. Trong quá trình kiểm tra nếu 

phát hiện thuốc hết hạn sử dụng, thuốc không còn nguyên vẹn bao bì, nhãn mác, 

Đoàn kiểm tra sẽ lập biên bản vi phạm hành chính đồng thời lập biên bản tiêu hủy 

toàn bộ số thuốc vi phạm. 

Thực hiện Quyết định số 247/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 của UBND huyện 

Bắc Tân Uyên về việc phê duyệt kế hoạch kiểm tra hành nghề y, dược tư nhân, mỹ 

phẩm, trang thiết bị y tế và cơ sở thẩm mỹ viện, chăm sóc sắc đẹp (spa) trên địa 

bàn huyện năm 2017, từ đầu năm đến nay Phòng Y tế đã tiến hành kiểm tra 83/83 

cơ sở hành nghề y dược tư nhân, các cơ sở được kiểm tra có đầy đủ các loại giấy tờ 

theo quy định về hành nghề y dược tư nhân. Qua kiểm tra Phòng Y tế đã phát hiện 

05 cơ sở vi phạm (Dược: 04; Y: 01), chủ yếu là những cơ sở mới hoạt động, chưa 

hoàn thiện thủ tục. Phòng Y tế đã tham mưu UBND huyện ra quyết định xử phạt 

05 cơ sở trên với tổng số tiền là: 46.000.000 đồng (bốn mươi sáu triệu đồng). 

Riêng xã Thường Tân đã kiểm tra 05/05 cơ sở nhưng chưa phát hiện vi phạm. 

Phòng Y tế xin ghi nhận những ý kiến phản ánh của cử tri để tăng cường kiểm 

tra, quản lý tốt hơn các cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn huyện. 
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4. Cử tri Nguyễn Văn Soát ấp 2, xã Lạc An kiến nghị: 

 a) Gia đình ông có 03 người bị tàn tật được hưởng trợ cấp xã hội, nhưng đến 
nay cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội của xã thông báo với ông là đã cắt 
chế độ do quy định của pháp luật. Ông kiến nghị HĐND tỉnh và các cơ quan chức 
năng của tỉnh kiến nghị lại quy định này vì ảnh hưởng đến đời sống của người tàn 
tật trong đó có gia đình ông. 

 b) Việc khám chữa bệnh theo tuyến đối với người mua Bảo hiểm y tế gây khó 
khăn, do quá trình xin chuyển tuyến, kiến nghị ngành Bảo hiểm và Sở Y tế xem xét 
cho thông tuyến nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân khi khám chữa bệnh. 

 Trả lời:  

 a) Gia đình ông có 03 người bị tàn tật được hưởng trợ cấp xã hội, nhưng đến 
nay cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội của xã thông báo với ông là đã cắt 
chế độ do quy định của pháp luật. Ông kiến nghị HĐND tỉnh và các cơ quan chức 
năng của tỉnh kiến nghị lại quy định này vì ảnh hưởng đến đời sống của người tàn 
tật trong đó có gia đình ông. 

 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội xin trả lời như sau: 

Qua thông tin do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Bắc Tân 

Uyên cung cấp thì hộ gia đình ông Nguyễn Văn Soát có 02 người (không phải 03 

người như kiến nghị của cử tri) được nhận trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng kể từ 

ngày 01/01/2017 đến nay, cụ thể gồm ông Nguyễn Văn Soát và vợ ông là bà 

Nguyễn Thị Tươi, theo diện người thường xuyên đau ốm, bệnh tật không có khả 

năng lao động thuộc diện nghèo xã hội được quy định tại Quyết định số 

14/2017/QĐ-UBND ngày 19/6/2017 của UBND tỉnh Bình Dương.  

Do tại thời điểm điều tra, hộ gia đình ông Nguyễn văn Soát có khả năng thoát 

nghèo nên công chức Lao động-Thương binh và Xã hội xã Lạc An thông báo dự kiến 

sẽ ngưng trợ cấp nếu gia đình ông không thuộc hộ nghèo (theo tiêu chí của tỉnh). Tuy 

nhiên, qua kết quả rà soát điều tra hộ nghèo xã Lạc An cuối năm 2017, hộ gia đình 

ông Nguyễn Văn Soát chưa thoát nghèo nên gia đình ông vẫn tiếp tục được hưởng 

trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định. 

 b) Trả lời về việc khám chữa bệnh theo tuyến đối với người mua Bảo hiểm y 
tế gây khó khăn, do quá trình xin chuyển tuyến, kiến nghị ngành Bảo hiểm và Sở Y 
tế xem xét cho thông tuyến nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân khi khám 
chữa bệnh. 

 Bảo hiểm xã hội tỉnh trả lời như sau:  
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Theo quy định tại Khoản 1, Điều 11, Thông tư số 40/2015/TT-BYT hướng 

dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa 

bệnh BHYT quy định như sau: 

- Người có thẻ BHYT đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện 

được quyền khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám 

đa khoa, hoặc bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh” mà không cần giấy 

giới thiệu chuyển tuyến. 

- Đây là quy định thông tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh được triển 

khai kể từ ngày 01/01/2016. 

 Cử tri thuộc xã Lạc An, huyện Bắc tân Uyên, nếu đăng ký khám chữa bệnh 

ban đầu tại xã Lạc An thì có thể khám chữa bệnh tại các xã của huyện Bắc Tân 

Uyên, hoặc các xã của huyện khác, hoặc khám chữa bệnh bệnh tại các bệnh viện 

tuyến huyện, các phòng khám đa khoa tư nhân, các bệnh viện đa khoa tư nhân 

tương đương tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh Bình Dương mà không cần giấy 

giới thiệu chuyển tuyến (trừ trường hợp phải chuyển lên các bệnh viện tuyến tỉnh 

hoặc tuyến trung ương). 

5. Cử tri Nguyễn Văn Tốt xã Bình Mỹ kiến nghị: Các cấp có thẩm quyền 

xem xét giải quyết vụ việc như sau: Từ tháng 6 năm 1992 theo Biên bản số 38 của 

Nông trường cao su Hội Nghĩa bàn giao đất cho ông là cán bộ công nhân viên của 

nông trường tại thửa đất số 28, tờ bản đồ số 17 thuộc ấp 1, xã Hội Nghĩa, huyện 

Tân Uyên (thị xã Tân Uyên), ông đã kiến nghị các cơ quan chức năng nhưng cho 

đến nay ông vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ông kiến 

nghị, UBND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền giải quyết cho ông (có hồ sơ kèm 

theo gửi cho đại biểu). 

Trả lời:  

Về nội dung cử tri huyện Bắc Tân Uyên kiến nghị về việc cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thị xã Tân Uyên. 

Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành văn bản chuyển số 362/HĐND-VP ngày 

15/11/2017 gửi đến UBND thị xã Tân Uyên để xem xét, chỉ đạo giải quyết các nội 

dung kiến nghị. 

UBND thị xã Tân Uyên trả lời như sau:  

Về tình trạng pháp lý đối với thửa đất số 28, tờ bản đồ số 17 tọa lạc tại xã 
Hội Nghĩa: 



5 

 

- Ngày 13/8/2012, bà Đỗ Thị Thu có đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đối với thửa 28, tờ bản 
đồ số 17 tại xã Hội Nghĩa với diện tích là 43.670m2. Nguồn gốc bà Thu kê khai đề 
nghị cấp là do “hoán đổi đất công ích” với xã Hội Nghĩa. 

- Ngày 13/8/2012, UBND xã Hội Nghĩa lập biên bản “công khai danh sách 
các trường hợp đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 
nhà ở và tài sản gắn liền với đất” đối với đơn đề nghị của bà Thu. 

- Ngày 29/8/2012, UBND xã Hội Nghĩa lập biên bản “kết thúc công khai 
danh sách các trường hợp đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất” đối với đơn đề nghị của bà Thu. 

- Ngày 29/8/2012, UBND xã Hội Nghĩa xác nhận “nội dung kê khai là 
đúng”, đồng thời xác nhận thời điểm sử dụng đất của bà Thu là năm 2004, đất 
không tranh chấp. 

- Ngày 20/12/2012, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất có ý kiến xác 
nhận đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận. 

- Ngày 25/12/2012, Phòng Tài nguyên và Môi trường có Tờ trình số 
1268/TTr-PTN&MT, kiến nghị UBND huyện Tân Uyên (nay là thị xã Tân Uyên) 
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu đất trên cho bà Đỗ Thị Thu. 

- Ngày 28/12/2012, UBND huyện ban hành Quyết định số 13841/QĐ-UBND 
về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH02151 cho bà Đỗ Thị Thu. 

Trong quá trình thực hiện trình tự thủ tục niêm yết công khai cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất trên cho bà Đỗ Thị Thu, hoàn toàn không có tổ chức, cá 
nhân khiếu nại hay tranh chấp quyền sử dụng đất đối với diện tích 43.670m2 thửa 
28, tờ bản đồ số 17 tại xã Hội Nghĩa. 

Mặt khác, qua xem xét hồ sơ có liên quan đến việc ông Tốt khởi kiện yêu cầu 
Tòa án nhân dân buộc UBND huyện Tân Uyên (nay là UBND thị xã Tân Uyên) 
cấp quyền sử dụng đất cho ông, theo lời trình bày tại Tòa án ngày 27/3/2013, ông 
Tốt thừa nhận vào ngày 28/6/2001 ông có sang nhượng toàn bộ tài sản gắn liền với 
thửa đất số 28, tờ bản đồ số 17 cho ông Trương Văn Chiêu (chồng bà Đỗ Thị Thu) 
với số tiền 120.000.000 đồng. Như vậy, kể từ ngày 28/6/2001 hộ ông Nguyễn Văn 
Tốt không còn quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến thửa đất số 28, tờ bản đồ 17 nêu 
trên. Bởi vì hộ ông Nguyễn Văn Tốt chỉ được quản lý, sử dụng theo Biên bản số 
38/NN/NT ngày 22/6/1992 của Nông trường cao su Hội Nghĩa về việc giao đất cao 
su thanh lý chứ không được xác lập quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật 
đối với diện tích đất 43.670m2 thuộc thửa số 28, tờ bản đồ số 17 nêu trên. 

Căn cứ trình tự, thủ tục nêu trên, đối chiếu quy định tại Điều 14 Nghị định 
88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì việc cấp giấy chứng nhận quyền 
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sử dụng đất trên cho bà Đỗ Thị Thu là phù hợp, không làm ảnh hưởng quyền lợi 
của ông Nguyễn Văn Tốt. 

Ngoài ra, năm 2012 bà Nguyễn Thị Ngọc Bích (bà Bích là con gái ông Tốt) 
xây dựng nhà trái phép, sinh sống và kinh doanh trên thửa đất số 28, tờ bản đồ số 
17 tại xã Hội Nghĩa. Việc xây dựng nhà trái phép, sinh sống và kinh doanh trên 
thửa đất số 28, tờ bản đồ số 17 tại xã Hội Nghĩa của bà Bích đang bị bà Thu khởi 
kiện tại Tòa án nhân dân thị xã Tân Uyên (ngày 18/4/2017, Tòa án nhân dân thị xã 
Tân Uyên đã thụ lý vụ án dân sự sơ thẩm số 89/2017/TB-TLVA về việc “Yêu cầu 
chấm dứt hành vi cản trở trái pháp luật”). 

Từ những nội dung nêu trên, việc kiến nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất thửa đất số 28, tờ bản đồ số 17 thuộc ấp 1, xã Hội Nghĩa của cử tri 
Nguyễn Văn Tốt là không có cơ sở xem xét giải quyết. 

6. Cử tri Trương Thị Cẩm Hằng xã Bình Mỹ kiến nghị: Cơ quan có thẩm 

quyền xem xét lại đơn kháng nghị về việc tranh chấp quyền sử dụng đất thuộc bản 

án 156 của Tòa án phúc thẩm Tỉnh Bình Dương ngày 27/7/2005. Năm 2014 đã có 

tình tiết mới theo biên nhận của Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân 

dân tối cao nhưng đến nay chưa được giải quyết (Có hồ sơ kèm theo).  

Ban Pháp chế HĐND tỉnh trả lời: 

Qua xem xét hồ sơ của cử tri Trương Thị Cẩm Hằng gửi đến: vụ việc đã được 

đại biểu quốc hội tiếp nhận đơn và đã chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét là: 

tòa án tối cao, tòa án cấp cao). Đề nghị bà vui lòng chờ kết quả giải quyết của Tòa. 

7. Cử tri xã Đất Cuốc kiến nghị: Hiện nay tình trạng buôn bán hàng gian, 

hàng giả, hàng kém chất lượng tràn lan trên thị trường, thiếu sự kiểm tra, xử lý 

gây ảnh hưởng đến sức khỏe cuộc sống của người dân, kiến nghị các cơ quan chức 

năng tỉnh thường xuyên xuống kiểm tra, xử lý nghiêm. 

Sở Công thương trả lời: 

Thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, Sở Công Thương thường xuyên 

quan tâm, chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tăng cường đấu tranh chống các hành 

vi buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng 

hóa vi phạm an toàn thực phẩm và các hành vi vi phạm khác… trên địa bàn toàn 

tỉnh. Trong năm 2017, lực lượng Quản lý thị trường đã kiểm tra 1.673 vụ, phát 

hiện 937 vụ vi phạm, đã xử lý 936 vụ. Tổng số tiền thu phạt nộp ngân sách 

6.953.254.000 đồng; trị giá hàng tịch thu 4,6 tỷ đồng, buộc tiêu hủy hàng hóa 1,32 

tỷ đồng. Ngoài việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường thường xuyên, công 

tác tuyên truyền pháp luật của Sở Công Thương luôn được đẩy mạnh thực hiện. 

Riêng trong năm 2017, Chi cục QLTT thuộc Sở Công Thương đã phối hợp tổ chức 
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25 hội nghị tuyên truyền pháp luật đến tổ chức, cá nhân có liên quan với hơn 3.500 

người tham dự; triển khai cho 1.812 tổ chức, cá nhân kinh doanh ký cam kết không 

kinh doanh hàng ngoại nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm 

bảo an toàn thực phẩm và các hành vi vi phạm khác; Phối hợp với các Đài truyền 

thanh cấp huyện thực hiện 278 lượt phát sóng tuyên truyền về những hành vi vi 

phạm hành chính trong hoạt động thương mại (thời lượng khoảng 05 phút) và cùng 

nhiều hình thức tuyên truyền khác như phát tờ rơi, treo băng ron…  

Đối với địa bàn huyện Bắc Tân Uyên, giao Đội Quản lý thị trường số 11 thực 

hiện công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường; chủ trì phối hợp với các cơ quan ban 

ngành có liên quan trên địa bàn huyện thực hiện kiểm tra an toàn thực phẩm thông 

qua test nhanh thực phẩm tại chợ trọng điểm; tham gia các đoàn liên ngành kiểm 

tra việc chấp hành pháp luật của các cơ sở, hộ kinh doanh và doanh nghiệp trên địa 

bàn... Ngoài ra, còn tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật nhằm nâng cao ý 

thức cho người dân như: cho các hộ, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa 

bàn huyện Bắc Tân Uyên ký cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật 

trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật, 

tuyên truyền trên sóng phát thanh… Năm 2017, Đội đã kiểm tra 86 vụ, phát hiện 

và xử lý 39 vụ vi phạm, phạt tiền 88.000.000 đồng (Tám mươi tám triệu đồng).  

Riêng địa bàn xã Đất Cuốc: Đội QLTT số 11 đã kiểm tra và xử lý như sau: 

- Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường: Tổng số kiểm tra: 09 vụ, không vi 

phạm: 03 vụ, vi phạm: 06 vụ, hành vi vi phạm chủ yếu là không niêm yết giá hàng 

hóa, không giấy chứng đăng ký kinh doanh, kinh doanh sai địa điểm, không giấy 

chứng nhận điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, kinh 

doanh hàng hóa vi phạm về nhãn hàng hóa. Tổng số tiền phạt nộp vào ngân sách nhà 

nước: 29.050.000 đồng (Hai mươi chín triệu, không trăm năm mươi ngàn đồng). 

- Công tác kiểm tra An toàn thực phẩm: Đội Quản lý thị trường số 11 chủ trì 

phối hợp với Đội cảnh sát kinh tế huyện, Trung tâm Y tế huyện, Trạm Trồng trọt 

và Bảo vệ thực vật huyện, Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện, UBND xã Đất Cuốc 

kiểm tra test nhanh tại chợ Đất Cuốc. Kết quả:  

+ Tổng số mẫu kiểm tra: 16 mẫu (Chả lụa 02 mẫu; nước măng chua 01 mẫu; 

Bún tươi 02 mẫu; Nước cải chua 01 mẫu; Thịt heo 02 mẫu; Cà pháo ngâm chua 01 

mẫu; Đậu bắp 01 mẫu; Hành lá 01 mẫu; Hoành thánh 01 mẫu; Rượu trắng 01 mẫu; 

Mì vàng 01 mẫu; Giò thủ 01 mẫu; Bánh canh 01 mẫu). 
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+ Không vi phạm: 12 mẫu (Chả lụa 02 mẫu; nước măng chua 01 mẫu; Bún 

tươi 01 mẫu; Nước cải chua 01 mẫu; Thịt heo 02 mẫu; Cà pháo ngâm chua 01 

mẫu; Đậu bắp 01 mẫu; Rượu trắng 01 mẫu; Giò thủ 01 mẫu; Bánh canh 01 mẫu). 

+ Vi phạm: 04 mẫu (Bún tươi 01 mẫu dương tính với Foocmon; Hành lá 01 

mẫu dương tính với thuốc trừ sâu; Hoành thánh 01 mẫu dương tính với hàn the; Mì 

vàng 01 mẫu dương tính với hàn the). 

Trong thời gian tới, nhất là những tháng cuối năm 2017 là thời điểm cận Tết 

nguyên đán năm 2018 nên các hoạt động kinh doanh, sản xuất diễn ra sôi nổi hơn. 

Vì vậy, để đảm bảo ổn định thị trường, đảm bảo sức khỏe và cuộc sống người dân 

trên địa bàn, ngoài việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, Sở Công 

Thương đề nghị các cơ quan, ban ngành và người dân nếu phát hiện hành vi vi 

phạm sản xuất, buôn bán hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng… thì thông 

báo về địa chỉ đường dây nóng của Sở Công Thương, cụ thể: 

* Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương 

Địa chỉ: số 03 đường Huỳnh Văn Nghệ, P. Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một. 

Điện thoại bàn: 0274 3 820 028. 

Di động: 0913 737 613, ông Trần Văn Tùng - Chi cục trưởng. 

Email: qlttbinhduong@gmail.com 

* Hoặc Đội Quản lý thị trường số 11: có trụ sở đóng trên địa bàn huyện Bắc 
Tân Uyên: 

Địa chỉ: Ấp 5, xã Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên. 

Số điện thoại bàn: 0274 3 683 074. 

Di động: 0913 720 227, ông Bùi Văn Kiệt - Đội trưởng. 

Di động: 0902 722 733, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó đội trưởng. 

Email: doiqlttso11binhduong@gmail.com./. 
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