
TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI  

TRƯỚC KỲ HỌP 7 - HĐND TỈNH KHÓA IX 

ĐƠN VỊ: HUYỆN BẮC TÂN UYÊN  

1. Cử tri ấp 2 xã Lạc An kiến nghị: Việc khám và điều trị bệnh bằng thẻ 

BHYT tại Trạm y tế xã, hiện nay chất lượng thuốc bảo hiểm y tế còn thấp so với 

thuốc dịch vụ; danh mục thuốc bảo hiểm y tế còn ít, có trường hợp không có thuốc 

để cấp, phát cho người bệnh. Đồng thời, phí khám chữa bệnh cao. Kiến nghị cơ 

quan chức năng xem xét nâng cao chất lượng và số lượng danh mục thuốc bảo 

hiểm nhằm chăm sóc sức khỏe cho người dân tốt hơn, đồng thời tăng cường kiểm 

tra, chấn chỉnh việc thu phí khám chữa bệnh cao hơn số tiền quy định. 

Sở Y tế trả lời: 

Danh mục thuốc thuộc phạm vi thanh toán của Bảo hiểm y tế (BHYT) tại 

Trạm Y tế xã hiện nay có 380 hoạt chất thuốc tây y; 229 thuốc đông y, thuốc từ 

dược liệu và 349 vị thuốc. Các Trạm y tế xã căn cứ mô hình bệnh tật tại địa phương, 

danh mục chuyên môn kỹ thuật đã được phê duyệt và các quy định tại Thông tư 

40/2014/TT-BYT ngày 17/11/2014 của Bộ Y tế để xây dựng danh mục thuốc BHYT 

tại trạm. Theo quy định, danh mục thuốc tại tuyến xã ít hơn về chủng loại so với các 

tuyến trên.  

Thuốc BHYT sử dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh đều phải thông qua đấu 

thầu. Những thuốc đạt chất lượng mới được chọn để đấu thầu, do đó không có cơ 

sở khoa học để đánh giá “chất lượng thuốc BHYT còn thấp so với thuốc dịch vụ” 

như cử tri đã phản ánh. 

Việc không đủ thuốc để cấp phát cho người bệnh tại Bắc Tân Uyên có thể là 

do cuối quý I/2018 đến nay, Trung tâm y tế (TTYT) huyện Bắc Tân Uyên vừa mới 

hoàn tất thủ tục hợp đồng khám chữa bệnh BHYT, nên nguồn thuốc còn hạn chế. 

Về chi phí khám chữa bệnh (KCB):  

Hiện nay người bệnh có thẻ BHYT khi KCB được áp dụng mức giá theo 

Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015. Người bệnh 

được hưởng 100% chi phí KCB tại tuyến xã (không đồng chi trả) và cũng không 

phải đồng chi trả nếu tổng chi phí KCB tại các tuyến khác dưới 15% mức lương cơ 

sở (dưới 208.500 đ); nhưng những chi phí nằm ngoài danh mục BHYT chi trả thì 

người bệnh phải tự thanh toán với cơ sở KCB. 

Với người không tham gia BHYT thì sẽ áp dụng thu mức giá theo Thông tư 

02/2017/TT-BYT của Bộ Y tế (đã được Hội đồng nhân dân tỉnh quy định tại Nghị 

quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 15/12/2017); mức giá này tương đương mức 

giá quy định tại Thông tư liên tịch số 37, đây là một gánh nặng về tài chính đối với 

người không tham gia BHYT khi chẳng may mắc bệnh.  

http://luatannam.vn/van-ban-phap-luat/nghi-dinh-105-2014-nd-cp-ngay-15-thang-11-nam-2014
http://luatannam.vn/van-ban-phap-luat/nghi-dinh-105-2014-nd-cp-ngay-15-thang-11-nam-2014
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2. Cử tri ấp 2 xã Lạc An kiến nghị: Việc tổ chức các chương trình văn hóa, 

văn nghệ giải trí phục vụ nhân dân trên Đài truyền hình hiện nay diễn ra rất nhiều, 

đa dạng và phong phú trực tiếp phục vụ nhân dân. Tuy nhiên, có những chương 

trình giải trí phục vụ nhân dân, một số tiết mục biểu diễn gây phản cảm: trang 

phục biểu diễn hở hang, những bài múa không phù hợp truyền thống,… làm ảnh 

hưởng đến người xem, nhất là đối với các em thiếu nhi. Kiến nghị cơ quan chức 

năng xem xét chấn chỉnh để việc tổ chức các chương trình văn hóa, văn nghệ giải 

trí phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn, đảm bảo thuần phong mỹ tục. 

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch trả lời: 

Theo quy định tại khoản 8 Điều 1 Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 

15/3/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

79/2012/NĐ-CP ngày 5/10/2012 của Chính phủ quy định các hoạt động biểu diễn 

nghệ thuật, trình diễn thời trang của cơ quan phát thanh truyền hình phải đề nghị 

cấp giấy phép gồm: 

- Cơ quan phát thanh, truyền hình liên kết với các đơn vị, doanh nghiệp tổ 

chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang khác để dàn dựng, tổ chức chương 

trình biểu diễn trực tiếp trước công chúng, khán giả. 

- Cơ quan phát thanh, truyền hình tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời 

trang có phát hành vé cho khán giả xem chương trực tiếp chương trình biểu diễn. 

Khi tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang ngoài 

các trường hợp nêu trên thì không phải đề nghị cấp giấy phép và người đứng đầu 

cơ quan phát thanh truyền hình phải tự chịu trách nhiệm về nội dung chương trình.  

Trong trường hợp vi phạm về nội dung biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời 

trang thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật hiện hành; 

Đồng thời Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ chuyển ý kiến của cử tri đến Ban 

Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình để xem xét có sự điều chỉnh nhằm phục vụ 

nhân dân ngày càng tốt hơn. 

3. Cử tri xã Tân Bình kiến nghị: Việc người dân khám bảo hiểm y tế ở bệnh 

viện Vạn Phúc khi yêu cầu chụp hình, xét nghiệm máu lại không giải quyết bảo 

hiểm. Đề nghị ngành y tế cho nhân dân biết những danh mục nào được tính bảo 

hiểm, danh mục nào không tính vào bảo hiểm. 

Sở Y tế trả lời: 

Người có thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) khi đi Khám chữa bệnh (KCB), bác sỹ 

sẽ chỉ định các dịch vụ kỹ thuật phù hợp với tình trạng bệnh lý thì sẽ được hưởng 

quyền lợi BHYT. 

Đối với trường hợp thực hiện các dịch vụ kỹ thuật theo yêu cầu của người 

bệnh (cử tri: yêu cầu chụp hình, xét nghiệm máu) thì sẽ không được quỹ BHYT 

thanh toán.  
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* Theo quy định tại Khoản 1 Điều 21 Luật BHYT, các trường hợp sau đây 

được hưởng quyền lợi BHYT: 

- Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, khám thai định kỳ, sinh con; 

- Vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên đối với đối tượng quy 

định tại các điểm a, d, e, g, h và i khoản 3 Điều 12 của Luật này trong trường hợp 

cấp cứu hoặc khi đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật. Cụ 

thể là các đối tượng sau:   

Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ quân đội đang tại ngũ; 

sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ và sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn, kỹ thuật đang 

công tác trong lực lượng công an nhân dân, học viên công an nhân dân, hạ sỹ quan, 

chiến sỹ phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu 

hưởng lương như đối với quân nhân; học viên cơ yếu được hưởng chế độ, chính 

sách theo chế độ, chính sách đối với học viên ở các trường quân đội, công an (a); 

Người có công với cách mạng, cựu chiến binh (d); Trẻ em dưới 6 tuổi (e); Người 

thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng (g); Người thuộc hộ gia đình 

nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội 

khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 

khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo (h); Thân nhân của người có 

công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có 

công nuôi dưỡng liệt sỹ (i). 

* Theo quy định tại Điều 23 Luật BHYT, các trường hợp sau đây không được 

hưởng BHYT: 

- Chi phí trong trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 21 nói trên đã được 

ngân sách nhà nước chi trả. 

- Điều dưỡng, an dưỡng tại cơ sở điều dưỡng, an dưỡng. 

- Khám sức khỏe. 

- Xét nghiệm, chẩn đoán thai không nhằm mục đích điều trị. 

- Sử dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, nạo hút 

thai, phá thai, trừ trường hợp phải đình chỉ thai nghén do nguyên nhân bệnh lý của 

thai nhi hay của sản phụ. 

- Sử dụng dịch vụ thẩm mỹ. 

- Điều trị lác, cận thị và tật khúc xạ của mắt, trừ trường hợp trẻ em dưới 6 tuổi. 

- Sử dụng vật tư y tế thay thế bao gồm chân tay giả, mắt giả, răng giả, kính 

mắt, máy trợ thính, phương tiện trợ giúp vận động trong khám bệnh, chữa bệnh và 

phục hồi chức năng. 
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- Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng trong trường hợp thảm họa. 

- Khám bệnh, chữa bệnh nghiện ma túy, nghiện rượu hoặc chất gây nghiện khác. 

- Giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần. 

- Tham gia thử nghiệm lâm sàng, nghiên cứu khoa học. 

4. Cử tri xã Tân Bình, Bình Mỹ kiến nghị: đoạn đường ĐT.741 trên địa bàn 

xã đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư bổ sung hệ thống chiếu sáng, 

thoát nước dọc hai bên đường và đã giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng 

VRG (chủ đầu tư dự án BOT đường ĐT.741) lập dự án đầu tư bổ sung hệ thống 

chiếu sáng, hệ thống thoát nước dọc hai bên đường nhưng đến nay Công ty Cổ 

phần Đầu tư hạ tầng VRG vẫn chưa thi công. Kiến nghị UBND tỉnh yêu cầu Công 

ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng VRG trang bị hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống thoát 

nước dọc hai bên đường phục vụ cho việc bảo vệ ATGT và ANTT. 

Sở Giao thông vận tải trả lời:  

Dự án đầu tư bổ sung hệ thống chiếu sáng, hệ thống thoát nước dọc ĐT.741 

đoạn từ ngã tư Sở Sao đến giáp ranh tỉnh Bình Phước đang được Công ty TNHH 

Một thành viên đầu tư hạ tầng - VRG (Chủ đầu tư) lấy ý kiến thỏa thuận của các cơ 

quan, đơn vị hữu quan về đấu nối hạ lưu thoát nước của hệ thống thoát nước dọc 

bổ sung ĐT.741 vào các hồ theo địa hình, lưu vực và điều chỉnh dự án theo ý kiến 

đóng góp của các cơ quan, đơn vị hữu quan. Sở Giao thông vận tải sẽ tiếp tục phối 

hợp và đôn đốc chủ đầu tư để dự án bổ sung sớm được phê duyệt, để sớm triển 

khai thi công trong giai đoạn 2018 - 2019. 

5. Cử tri Lê Sỹ Khiêm ấp Thiềng Liềng xã Tân Định có ý kiến: ông có một 

người con tên Lê Sỹ Nam vào năm 2003 con ông tham gia nghĩa vụ quân sự và 

được cử ra Hà Nội học, trên đường về thì bị tai nạn và chết, có giấy chứng tử ghi 

tử sĩ. Ông muốn biết rõ thêm ngoài chế độ được hưởng, gia đình ông còn được 

hưởng chế độ nào nữa hay không? 

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh trả lời: 

a) Qua kiểm tra đối chiếu danh sách nhập ngũ năm 2003 của các địa phương 

thì quân nhân Lê Sỹ Nam được huyện Tân Uyên giao cho đơn vị Đoàn Đặc công 

429/Binh chủng Đặc công đóng quân trên địa bàn huyện Phú Giáo.  

b) Đơn vị đã cử cán bộ liên hệ trực tiếp với Đoàn Đặc công 429 để nắm tình 

hình sự việc có liên quan đến quân nhân Lê Sỹ Nam từ trần, cụ thể như sau: 

- Họ tên: Lê Sỹ Nam 

- Ngày sinh: 19/5/1982 

- Quê quán: Hải Nhân - Tĩnh Gia - Thanh Hóa 

- Trú quán: Tân Định - Tân Uyên - Bình Dương 
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- Nhập ngũ: 02/2003. 

- Cấp bậc: Trung sỹ. 

- Chức vụ: Nhân viên quân khí. 

- Đơn vị: Đội Trinh sát/Đoàn 429/Binh chủng Đặc công. 

* Đồng chí Lê Sỹ Nam đã từ trần vào lúc 04h00 ngày 22/7/2005 tại Bình Thái 

- Hòa Thọ - Hòa Vang - TP.Đà Nẵng. 

Trong trường hợp: Đồng chí (Đ/c) Nam được đơn vị cử đi tham dự kỳ thi 

tuyển sinh lớp Trung cấp võ thuật - Trường Sỹ quan Đặc công. Sau khi thi xong, 

đ/c Nam trở lại đơn vị, trên đường đi đến thành phố Đà Nẵng, đ/c Nam đã tự ý vào 

thăm gia đình chị gái và nghỉ tại đó. Trong khi nghỉ đêm, đ/c Nam bị chết do xuất 

huyết não, màng não (được xác nhận là quân nhân từ trần do bệnh hiểm nghèo). 

(Có photo hồ sơ từ trần của quân nhân Nam kèm theo) 

c) Chế độ chính sách có liên quan đến quân nhân từ trần: 

Căn cứ vào văn bản hiện hành quy định chế độ chính sách đối với quân nhân 

từ trần, Bộ Tư lệnh Đặc công đã lập hồ sơ giải quyết chế độ chính sách và các 

nguồn trợ cấp cho gia đình quân nhân Lê Sỹ Nam, cụ thể: 

- Trợ cấp 1 lần từ nguồn ngân sách nhà nước: 6.960.000 đồng. 

- Trợ cấp mai táng phí và trợ cấp 1 lần từ nguồn quỹ Bảo hiểm xã hội: 

4.060.000 đồng. 

=> Tổng tiền trợ cấp gia đình đ/c Nam được nhận là: 11.020.000 đồng. 

Khoản tiền này gia đình quân nhân Nam đã nhận vào tháng 12/2005 do Đoàn 

Đặc công 429 chi trả (có photo hồ sơ giải quyết trợ cấp kèm theo). 

d) Giấy báo tử xác nhận quân nhân Lê Sỹ Nam là “tử sỹ” là đúng theo quy 

định tại thời điểm hiện hành lúc bấy giờ. Đ/c Nam được xác nhận là quân nhân từ 

trần do bệnh hiểm nghèo và đơn vị Đoàn Đặc công 429 đã giải quyết toàn bộ chế 

độ chính sách trợ cấp có liên quan cho gia đình quân nhân Nam vào tháng 12/2005. 

Do vậy, gia đình quân nhân Lê Sỹ Nam không còn được hưởng thêm chế độ nào 

khác ngoài chế độ đã giải quyết theo quy định nêu trên./. 

 


