
TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI  

TRƯỚC KỲ HỌP 7 - HĐND TỈNH KHÓA IX 

ĐƠN VỊ: HUYỆN BÀU BÀNG  

1. Cử tri ấp 1, xã Hưng Hòa đề nghị: Xem xét công trình cấp thoát nước dọc 

hai bên tuyến đường ĐT.741b, hiện nay thường xảy ra ngập úng cục bộ khi chuyển 

sang mùa mưa, làm ảnh hưởng lưu thông của nhân dân. 

Sở Giao thông vận tải trả lời: 

Tuyến ĐT.741b, trước đây là tuyến đường ĐH.612 do UBND huyện Bến Cát 

(nay là UBND huyện Bàu Bàng) đầu tư, nâng cấp láng nhựa trên 10 năm, hệ thống 

thoát nước dọc hai bên tuyến là mương đất, với tốc độ đô thị hóa dọc 02 bên tuyến 

đường này rất nhanh, mật độ nhà dân xây dựng dọc 02 bên tuyến cao, nên hệ thống 

mương đất dọc 02 bên đường và hạ lưu thoát nước bị san lấp, gây ngập úng cục bộ. 

Từ khi tiếp nhận bàn giao từ địa phương, Sở Giao thông vận tải thường xuyên 

duy tu, sửa chữa, ban gạt lề đường, cắt mương dọc thoát nước để thoát nước mặt 

đường. Năm 2018, Sở Giao thông vận tải tiếp tục thực hiện công tác nạo vét 

mương dọc thoát nước bằng đất 02 bên, dự kiến triển khai thi công trong quý III 

năm 2018. 

Về lâu dài, Sở Giao thông vận tải đã tham mưu và được UBND tỉnh chấp 

thuận chủ trương đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường này (bao gồm  đầu tư 

hoàn chỉnh hệ thống thoát nước dọc 02 bên) và giao cho Ban Quản lý dự án Đầu tư 

Xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư. Hiện tại, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh 

đã trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. 

Sở Giao thông vận tải sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan tham 

mưu UBND tỉnh sớm đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường này. 

2. Cử tri ấp Đồng Sổ, xã Lai Uyên kiến nghị: Về việc các xe tải, xe ben 

thường xuyên chạy ngược chiều tại khu vực trạm trộn bê tông tổ 11 (tại lô cao su 

gần ngã 3 đường vào nhà ở xã hội của Công ty Becamex) gây nguy hiểm cho 

người tham gia giao thông, đã có kiến nghị nhưng chưa giải quyết triệt để. Đề nghị 

Công an tỉnh có giải pháp cho các tài xế lái xe và chủ doanh nghiệp làm cam kết 

không đi ngược chiều. 

Công an tỉnh trả lời: 

Tuyến đường Quốc lộ 13 là tuyến đường phân cấp tỉnh quản lý, đi qua 03 xã 

Lai Hưng, Lai Uyên và Trừ Văn Thố thuộc địa bàn huyện Bàu Bàng, có chiều dài 

25km, là đầu mối giao thông quan trọng nối liền thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh 

Bình Phước. 
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Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-BCA và Thông tư số 02/2016/TT-BCA ngày 

4/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình tuần tra kiểm soát và xử lý 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; Quyết định số 226/QĐ-

CAT-PC67 ngày 20/5/2016 của Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương về việc phân 

công trách nhiệm, phân cấp tuyến, địa bàn tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm hành 

chính về trật tự, an toàn giao thông của lực lượng Cảnh sát giao thông, trong đó quy 

định lực lượng Cảnh sát giao thông thuộc Công an huyện Bàu Bàng không được 

thực hiện công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn 

giao thông trên tuyến đường Quốc lộ 13, chỉ được tổ chức điều tiết giao thông, xử 

lý vi phạm Luật giao thông tại các chốt đèn trên địa bàn huyện.  

Căn cứ đặc điểm tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn huyện Bàu 

Bàng, Giám đốc Công an tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch số 576/KH-CAT-PC67 

về việc huy động lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên Quốc 

lộ 13 đoạn qua huyện Bàu Bàng. Qua đó đã tổ chức 21 ca tuần tra kiểm soát, với 

108 lượt cán bộ chiến sỹ, phát hiện và lập biên bản 156 trường hợp vi phạm. Bên 

cạnh đó, công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông được quan 

tâm và triển khai sâu rộng trong đội ngũ lái xe, chủ doanh nghiệp kinh doanh vận 

tải trên địa bàn huyện bằng nhiều hình thức như: hàng tuần phối hợp với Đài truyền 

thanh địa phương tuyên truyền đưa tin các vụ tại nạn giao thông, công tác tuần tra, 

xử lý các trường hợp xe chở quá tải, quá khổ, đi ngược chiều; thực hiện nghiêm túc 

việc thông báo người có hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông 

theo Thông tư số 38/2010-TT-BCA, ngày 12/10/2010 của Bộ Công an… 

Những kết quả đạt được, thể hiện sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt, thường 

xuyên với quyết tâm chính trị cao của chính quyền địa phương, tinh thần trách 

nhiệm, sự nổ lực của các đơn vị chức năng đã kịp thời hạn chế tình trạng vi phạm 

trật tự, an toàn giao thông, nhất là vi phạm quá tải, quá khổ và người chết vì tai 

nạn giao thông. Tuy nhiên, do lực lượng chuyên trách đảm bảo an toàn giao thông 

còn mỏng, công tác phối hợp tuần tra, kiểm soát chưa khép kín địa bàn; một số 

doanh nghiệp, chủ phương tiện thuê người cảnh giới, khi lực lượng chức năng 

tuần tra, kiểm soát thì thông báo cho các phương tiện biết để né tránh gây khó 

khăn cho công tác xử lý các phương tiện vi phạm. Vì vậy, thời gian qua, tình trạng 

xe ô tô vi phạm chạy ngược chiều trên địa bàn từng lúc, từng nơi vẫn còn diễn ra. 

Trong thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, 

thành phố thực hiện quyết liệt công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành 

vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông nhất là xe chở quá tải, quá khổ, chạy ngược 

chiều trên tuyến Quốc lộ 13 (khu vực trạm trộn bê tông tổ 11). Trước mắt, triển 

khai kế hoạch mở đợt cao điểm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trước, trong và 

sau Tết Nguyên đán 2019. Đồng thời, thường xuyên phối hợp với các cơ quan 
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thông tin tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, tiếp tục tổ chức cho chủ các 

doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên địa bàn ký kết không vi phạm an toàn giao 

thông, không chở quá tải, quá khổ, đi ngược chiều; tiếp tục đẩy mạnh việc triển 

khai thực hiện Đề án đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên quyến Quốc lộ 13 

lồng ghép việc tổ chức thực hiện các kế hoạch xử lý vi phạm theo chuyên đề, nhất 

là xe tải, xe ben, xe khách vi phạm; tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị 

tư tưởng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường 

công tác kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh việc chấp hành điều lệnh Công an nhân 

dân, lễ tiết, tác phong của cán bộ, chiến sĩ không để xảy ra sai phạm, tiêu cực trong 

khi thi hành nhiệm vụ; tăng cường công tác phối hợp giữa chỉ đạo lực lượng Cảnh 

sát giao thông cấp tỉnh và cấp huyện trong công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo 

trật tự, an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 13 nhằm nâng cao ý thức chấp hành 

giao thông góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự góp phần phát triển kinh tế 

xã hội tại địa phương. 

3. Cử tri các ấp Bàu Bàng, ấp Đồng Sổ, xã Lai Uyên tiếp tục kiến nghị: 

Sớm mở dải phân cách ngay đường vào chợ Bàu Bàng, PCCC số 6 của ấp Đồng 

Sổ cho người dân có điều kiện đi lại được thuận lợi để làm việc. Trước và sau kỳ 

họp thứ 5 tiếp xúc cử tri đại biểu có trả lời đã có thống nhất cho mở dải phân 

cách, nhưng đến nay vẫn chưa thấy thực hiện. 

Sở Giao thông vận tải trả lời: 

Qua kiến nghị của Quý cử tri sau kỳ họp thứ 4 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 

IX, ngày 25/10/2017, Sở Giao thông vận tải đã phối hợp cùng với Công an huyện 

Bàu Bàng, Phòng Quản lý đô thị huyện Bàu Bàng, UBND xã Lai Uyên và Công ty 

Becamex IJC khảo sát hiện trạng vị trí kiến nghị mở dải phân cách; theo đó, các 

thành viên khảo sát thống nhất mở dải phân cách trên QL.13 tại vị trước Công ty 

TNHH RK Rescources và đường dân sinh “Kho H”.  

Riêng về đề nghị mở dải phân cách tại đường vào chợ Bàu Bàng, PCCC số 6 

của ấp Đồng Sổ: do khu vực này đã được bố trí đường gom rộng 12m, chạy dọc 

theo QL.13 đến giao lộ giữa QL.13 với đường vào khu Trung tâm Hành chính 

huyện Bàu Bàng là 400m - hướng về Bình Phước, đồng thời vị trí đề nghị mở dải 

phân cách rất gần với các vị trí đã mở dải phân cách hiện hữu, nên Sở Giao thông 

vận tải rất mong Quý cử tri đồng tình với phương án tổ chức phân luồng giao thông 

trên QL.13 như hiện tại, nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong khu vực. 

4. Cử tri tổ 16 ấp Bàu Bàng, xã Lai Uyên kiến nghị: Lắp đặt đèn đường từ 

khu vực Bia Chiến Thắng Bàu Bàng đến ngã 3 Bến Ván để người dân đi lại được 

thuận lợi và an toàn khi tham gia giao thông, đã có kiến nghị nhiều lần nhưng 

chưa được quan tâm. 
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Sở Giao thông vận tải trả lời: 

Qua kiến nghị của cử tri, ngày 16/3/2018, Sở Giao thông vận tải có Công văn 

số 695/SGTVT-QLGT, đề nghị Công ty Becamex IJC xem xét, giải quyết kiến 

nghị của cử tri; 

Ngày 16/5/2018, Sở Giao thông vận tải khảo sát với Công ty Becamex IJC về 

tiến độ giải quyết các kiến nghị của cử tri; theo đó, phía Công ty đang triển khai 

lập dự toán và dự trù kinh phí đầu tư chiếu sáng đoạn tuyến này, dự kiến triển khai 

cuối năm 2018 hoặc đầu năm 2019. 

5. Cử tri ấp Bàu Bàng, xã Lai Uyên kiến nghị: Các ngành chức năng có liên 

quan kiểm tra việc đầu tư sửa chữa tuyến đường ĐT.749c có đúng yêu cầu kỹ thuật 

thi công hay không để nhân dân giám sát. Vừa qua đơn vị thi công móc lớp mặt 

của đường cũ là đá 4x6 để thi công chỗ khác, đổ lại đất và đá không đúng quy 

cách làm đường, cho nên đến nay đường lại hư hỏng, gây lãng phí, hao hụt tiền 

của Nhà nước và nhân dân, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. 

Sở Giao thông vận tải trả lời: 

Tuyến đường ĐT.749c được nâng cấp lên từ đường huyện, trong đó đoạn từ 

QL.13 đến ranh khu công nghiệp Bàu Bàng với kết cấu mặt đường cán đá, láng 

nhựa dài 2,5km và đoạn từ ranh Khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng đến ĐT.749a 

với kết cấu mặt đường sỏi đỏ dài 3,5km. Hiện nay, trên tuyến có nhiều phương tiện 

ra vào khu công nghiệp Bàu Bàng, các xưởng gỗ dọc 02 bên tuyến, làm hệ thống 

mương dọc bị san lấp, mặt đường hư hỏng nặng. Để đảm bảo giao thông, năm 

2017, Sở Giao thông vận tải thực hiện dặm vá bằng cấp phối đá dăm đoạn từ 

QL.13 đến ranh khu công nghiệp Bàu Bàng, và thực hiện dặm vá bằng sỏi đỏ đối 

với đoạn từ ranh khu công nghiệp Bàu Bàng đến ĐT.749a, hiện tại đã đáp ứng nhu 

cầu đi lại của người dân.  

Năm 2018, trong kế hoạch duy tu, sửa chữa, Sở Giao thông vận tải sẽ cải tạo 

mặt đường đá dăm bằng lớp bê tông nhựa nóng đoạn từ QL.13 đến ranh khu công 

nghiệp Bàu Bàng và dặm vá mặt đường sỏi đỏ đoạn từ ranh khu công nghiệp Bàu 

Bàng đến ĐT.749a. Hiện tại, Sở Giao thông vận tải đang tổ chức lựa chọn nhà thầu 

thi công, dự kiến triển khai thi công trong quý III năm 2018. 

6. Cử tri ấp Mương Đào, xã Long Nguyên kiến nghị: Đường ĐT.749a 

xuống cấp ở đoạn đường từ cây xăng Kim Hương đến khu vực đường đôi Mỹ 

Phước (trước xưởng gỗ Minh Trí) đề nghị xem xét sửa chữa để đảm bảo cho việc 

lưu thông của người dân. 

Sở Giao thông vận tải trả lời: 
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Sở Giao thông vận tải đã rà soát, thống kê hư hỏng trên đoạn tuyến đường 

này, đã lập và phê duyệt dự toán. Hiện tại, công tác lựa chọn nhà thầu thi công đã 

hoàn thành, Sở Giao thông vận tải đang triển khai bàn giao mặt bằng thi công, dự 

kiến thi công hoàn thành đầu quý IV năm 2018. 

7. Cử tri ấp Hố Muôn, xã Long Nguyên phản ánh: Đường ĐT.749c đoạn từ 

Văn phòng ấp Hố Muôn đi Khu công nghiệp Bàu Bàng bị hư hỏng nặng đề nghị 

xem xét tu sửa cho nhân dân đi lại dễ dàng hơn. 

Sở Giao thông vận tải trả lời: 

ĐT.749c là trục chính nối từ ĐT.749a vào khu công nghiệp Bàu Bàng mở 

rộng, với kết cấu mặt đường là sỏi đỏ nên không thể đáp ứng nhu cầu vận chuyển 

của các phương tiện phục vụ xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, nên mặt đường 

nhanh chóng hư hỏng; trong khi đó, nguồn vốn bảo trì đường bộ hàng năm chỉ có 

thể dặm vá theo kết cấu hiện hữu, không thể đầu tư nâng cấp lên thành đường láng 

nhựa hay bê tông nhựa nóng. Qua kiến nghị của cử tri, Sở Giao thông vận tải tiếp 

tục rà soát, duy tu, sửa chữa mặt đường ĐT.749c (bằng sỏi đỏ) để đảm bảo việc đi 

lại của người dân. Về lâu dài, Sở Giao thông vận tải sẽ phối hợp với các Sở, ngành 

có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương đầu 

tư nâng cấp nhựa hóa tuyến đường này trong thời gian thích hợp.  

8. Cử tri tổ 09, ấp Cầu Sắt, xã Lai Hưng phản ảnh: Dọc tuyến Quốc lộ 13 có 

nhiều nhánh cây che khuất tầm nhìn làn xe 2 bánh gây nguy hiểm cho người tham 

gia giao thông, đề nghị các ngành có liên quan thường xuyên cắt tỉa đảm bảo 

thông thoáng khi tham gia giao thông. 

Sở Giao thông vận tải trả lời: 

Sở Giao thông vận tải xin ghi nhận và đã chuyển kiến nghị của Quý cử tri đến 

Công ty Becamex IJC tại Công văn số 2537/SGTVT-QLGT ngày 03/7/2018; hiện 

Công ty đang tiến hành khảo sát để khắc phục.  

9. Cử tri ấp Bến Tượng, xã Lai Hưng phản ánh: Tuyến đường lô cao su 

thuộc Viện nghiên cứu cao su Việt nam (Lai Khê) đi từ ấp Bến Tượng đến các 

trường Trung học cơ sở, Tiểu học, Mầm non và chợ Lai Khê. Đây là tuyến đường 

chính hàng ngày người dân và học sinh đều phải đi tuyến đường này để đến trường 

học và chợ nhưng đã hư hỏng nặng. Đề nghị UBND tỉnh có ý kiến để Viện nghiên 

cứu cao su giao lại cho địa phương quản lý sửa chữa làm đường cho người dân đi 

vì đất đều là đất chung của Nhà nước.    

Sở Giao thông vận tải trả lời: 

Sở Giao thông vận tải xin ghi nhận và đã chuyển kiến nghị của Quý cử tri đến 

UBND huyện Bàu Bàng và Viện nghiên cứu cao su Việt Nam xem xét giải quyết 

tại Công văn số 2537/SGTVT-QLGT ngày 03/7/2018. 
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10. Cử tri ấp Bến Tượng, xã Lai Hưng phản ánh: Đề nghị nên bổ sung 

tuyến xe buýt đi từ bến xe Bàu Bàng đến Thành phố Hồ Chí Minh. Tại vì khi người 

dân muốn đi Thành phố Hồ Chí Minh phải đi tới 03 chặn xe buýt rất khó khăn cho 

người lớn tuổi. 

Sở Giao thông vận tải trả lời: 

Thời gian qua, Sở Giao thông vận tải đã xúc tiến, kêu gọi nhiều doanh nghiệp 

kinh doanh vận tải mở tuyến xe buýt từ bến xe Bàu Bàng bến xe Miền Đông, 

nhưng không có nhà đầu tư nào đồng ý do lộ trình đi từ bến xe Bàu Bàng đến bến 

xe Miền Đông dài (khoảng 80km), nhu cầu lượng hành khách đi lại thấp, nên 

không thể cân đối thu chi giữa nguồn bán vé xe và chi phí vận hành tuyến xe buýt.  

Hiện tại, bến xe khách Bàu Bàng đang hoạt động 01 tuyến vận tải hành khách 

cố định với tần suất 02 chuyến/ngày (xuất bến lúc 04 giờ 00 và 06 giờ 00 hàng 

ngày) đi bến xe Miền Đông - thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, trên tuyến đường 

từ huyện Bàu Bàng đến bến xe Miền Đông có rất nhiều phương tiện vận chuyển 

khách theo tuyến cố định, lưu thông từ tỉnh Bình Phước và các tỉnh Tây Nguyên 

trên QL.13 để về thành phố Hồ Chí Minh với tần suất cao, khi cần thiết người dân 

có thể sử dụng thêm phương tiện trên để đi lại.  

11. Cử tri xã Lai Uyên và xã Lai Hưng kiến nghị: UBND tỉnh và các ngành 

có liên quan sớm thi công công trình cống thoát nước dọc 2 bên Quốc lộ 13 vì khi 

trời mưa nước không thoát được gây ngập úng cục bộ và ô nhiễm rất nguy hiểm 

cho người tham gia giao thông cũng như nhà người dân sống 2 bên Quốc lộ 13. 

Sở Giao thông vận tải trả lời: 

Theo dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng QL.13, các đoạn qua đô thị được đầu tư 

xây dựng hệ thống thoát nước dọc hoàn chỉnh, các đoạn ngoài đô thị thoát nước 

bằng mương đất và mái taluy đường (trong đó có đoạn qua xã Lai Uyên và Lai 

Hưng, huyện Bàu Bàng). Tuy nhiên, để khắc phục tình trạng ngập úng trên QL.13 

khu vực xã Lai Uyên, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, năm 2017, Tổng Công ty 

Becamex IDC đã đầu tư hệ thống cống dọc trước Trường phổ thông cơ sở Lai 

Uyên dài 642m (đoạn từ Km59+528 đến Km60+170); trong năm 2018, Tổng Công 

ty Becamex IDC tiếp tục đầu tư hệ thống thoát nước dọc 02 bên tuyến QL13 thuộc 

địa phận xã Lai Hưng đoạn từ ranh giới thị xã Bến Cát (Km41+600) đến Viện 

Nghiên cứu Cao Su (Km48+300). 

Sở Giao thông vận tải sẽ tiếp tục phối hợp với Tổng Công ty Becamex IDC 

theo dõi tình hình thoát nước trên QL.13 nói chung, đoạn qua địa bàn xã Lai Uyên, 

xã Lai Hưng nói riêng, để kịp thời có giải pháp xử lý, đảm bảo thoát nước. 



7 

 

12. Cử tri ấp 6, xã Hưng Hòa phản ánh: Hiện nay trạm y tế xã không có đủ 

các loại thuốc Đông y, Tây y để cung cấp khi khám chữa bệnh cho người dân gây 

bức xúc trong nhân dân và ảnh hưởng đến việc vận động nhân dân tham gia bảo 

hiểm y tế tự nguyện. Đề nghị Tỉnh nên xem xét rút ngắn thời gian đấu thầu thuốc 

Đông y, Tây y để đảm bảo có đủ thuốc cung ứng cho các tuyến cơ sở để phục vụ 

cho người dân khi đến khám, chữa bệnh tại trạm y tế xã. 

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

mục thuốc BHYT tại trạm.  

Thuốc sử dụng cho các cơ sở Khám chữa bệnh (KCB) từ tuyến xã đến Trung 

ương đều phải thông qua đấu thầu. Quá trình đấu thầu kéo dài cũng đã làm ảnh 

hưởng đến việc cung ứng thuốc cho các cơ sở KCB tại các tuyến. 

Để rút ngắn thời gian chấm thầu, ngành y tế đã trang bị phần mềm chấm thầu 

bắt thực hiện từ gói thầu năm 2018, tuy nhiên giai đoạn này có nhiều văn bản 

hướng dẫn về đấu thầu mới được ban hành để phù hợp với các qui định của Luật 

Dược nên đã mất thời gian điều chỉnh kế hoạch đấu thầu, bên cạnh đó theo yêu cầu 

của cơ quan BHXH sau khi có kết quả lựa chọn nhà thầu ngành y tế phải tiếp tục 

thương thảo về giá thuốc với các nhà thầu để có giá cả phù hợp với mặt bằng 

chung trong khu vực.  

Riêng về thuốc y học cổ truyền (YHCT), theo quy định của Luật đấu thầu thì 

thời gian từ giai đoạn đánh giá hồ sơ dự thầu đến giai đoạn phê duyệt hoặc có ý 

kiến xử lý về kết quả lựa chọn nhà thầu tối đa là 95 ngày. Nhưng quá trình này tại 

Bình Dương vừa qua đã kéo dài hơn 130 ngày. Sự kéo dài này chủ yếu là do: 

- Số lượng nhà thầu tham dự gói thầu thuốc YHCT năm nay tăng hơn các năm 

trước, nhưng nhiều nhà thầu mới tham gia lần đầu nên khâu chuẩn bị Hồ sơ dự thầu 

(HSDT) chưa được tốt; và vì vậy đã phải 03 đợt yêu cầu bổ sung HSDT làm kéo 

dài thêm thời gian; 

- Năm nay đấu thầu mua thuốc YHCT gồm có 02 gói thầu là (1) thuốc cổ 

truyền, thuốc dược liệu và (2) dược liệu, vị thuốc YHCT; cho nên có 2 bộ HSDT 

khác nhau phải đánh giá cùng lúc; do đó đã có những vấn đề phức tạp trong việc 

đánh giá HSDT về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu, tính hợp lệ của thuốc dự 

thầu và xếp hạng, lựa chọn nhà thầu;  
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Hiện nay việc tổ chức đấu thầu thuốc YHCT cơ bản đã hoàn thành, Sở Y tế và 

Bảo hiểm xã hội tỉnh đang thẩm định kết quả đấu thầu và dự kiến sẽ phê duyệt giữa 

tháng 7/2018. 

Về tình hình thiếu thuốc điều trị cho người bệnh BHYT tại các Trạm y tế ở 

Bàu Bàng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Bàu Bàng đã nêu các lý do như sau:  

* Về cung ứng thuốc tân dược: 

- Kế hoạch đấu thầu của tỉnh chỉ được phê duyệt theo danh mục đấu thầu của 

BVĐK tỉnh; một số thuốc có nhu cầu sử dụng tại tuyến cơ sở (huyện, xã) thì không 

được phê duyệt trong kế hoạch này; y tế cơ sở phải tự tổ chức đấu thầu. 

- Một số mặt hàng thuốc của TTYT huyện đăng ký để sử dụng cho người 

bệnh BHYT nhưng lại không trúng thầu. 

- Một số mặt hàng thuốc của TTYT huyện đăng ký sử dụng cho người bệnh 

BHYT có trúng thầu nhưng không được Bảo hiểm xã hội thanh toán vì giá trúng 

thầu tại tỉnh Bình Dương cao hơn giá trúng thầu những tỉnh lân cận. 

* Về cung ứng thuốc Y học cổ truyền: Do ảnh hưởng bởi quá trình đấu thầu 

thuốc YHCT của tỉnh kéo dài quá thời gian quy định nên từ quý II/2018 đến nay 

tại các cơ sở KCB công lập của huyện Bàu Bàng đã không còn đủ thuốc YHCT để 

đáp ứng nhu cầu KCB bằng YHCT cho người dân.  

Qua phản ánh của cử tri, Sở Y tế sẽ tăng cường chỉ đạo các đơn vị được giao 

nhiệm vụ tổ chức đấu thầu nghiêm túc rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn trong 

những năm tới nhằm đáp ứng kịp thời và đầy đủ các nguồn thuốc phục vụ bệnh nhân.  

13. Cử tri ấp 4, xã Hưng Hòa đề nghị: Rút ngắn thời gian trả kết quả khám 

chữa bệnh cho bệnh nhân trung cao trên địa bàn tỉnh. 

Sở Y tế trả lời: 

Phản ảnh nói trên có thể xuất phát từ việc tổ chức khám quản lý sức khỏe định 

kỳ hàng năm cho cán bộ trung cao của huyện.  

Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ huyện Bàu Bàng đã hợp đồng với Bệnh 

viện đa khoa Mỹ Phước để khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ trung cao. Theo hợp 

đồng, Bệnh viện sẽ trả kết quả sau 10 ngày (gồm các bản kết quả khám của từng cá 

nhân, bản tổng hợp chung cho cả đoàn khám), nhưng vừa qua, BVĐK Mỹ Phước 

đã trả kết quả trễ thêm 10 ngày nữa, và có thể vì vậy mà cử tri mong muốn nhận 

được kết quả sớm hơn. Vấn đề này, Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng rút kinh nghiệm 

và sẽ phối hợp với BVĐK Mỹ Phước để thực hiện tốt công tác khám và nhanh chóng 

tổng hợp để trả kết quả sớm hơn cho cán bộ trung cao trên địa bàn huyện. 
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Còn tại Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, nếu bệnh nhân trung cao 

đến khám chữa bệnh hàng ngày thì Ban sẽ hoàn thành việc khám, làm cận lâm sàng 

và cấp toa thuốc trong 1 buổi. Nếu khám sức khỏe định kỳ hàng năm thì cũng hoàn 

thành việc khám, làm cận lâm sàng trong buổi sáng, trả lời kết quả và tư vấn sức khỏe 

vào buổi chiều. 

14. Cử tri ấp Bà Tứ, xã Cây Trường kiến nghị: Bệnh viện nhà nước nên 

khám Bảo hiểm y tế thêm ngày thứ bảy và ngày chủ nhật để tạo điều kiện thuận lợi 

cho các công nhân làm tại các công ty trong và ngoài khu công nghiệp, không ảnh 

hưởng thời gian làm việc tại công ty.  

Sở Y tế trả lời: 

Kiến nghị của cử tri là một nhu cầu rất chính đáng nhưng hiện nay Phòng 

khám đa khoa của Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng (TTYT) chỉ mới tổ chức trực 

cấp cứu 24/24 và bước đầu triển khai khám bệnh dịch vụ (không BHYT) cho 

người dân; chưa thể triển khai khám bệnh BHYT vào các ngày nghỉ thứ 7, chủ nhật 

và các ngày Lễ được vì nhân lực của TTYT vẫn chưa đủ để bố trí khám các chuyên 

khoa. Hơn nữa, thời gian vừa qua nhận thấy số lượng người có thẻ BHYT đến 

khám bệnh tại Phòng khám đa khoa vào những ngày này rất ít, nếu TTYT triển 

khai thì tiền công khám do BHXH thanh toán sẽ không đủ để chi trả tiền làm ngoài 

giờ cho các y bác sĩ.  

15. Cử tri ấp Bến Sắn, xã Long Nguyên phản ánh: Chế độ khám điều trị 

bệnh bảo hiểm y tế cho đối tượng chính sách được chi trả 100%, tuy nhiên khi đi 

khám tại Bệnh viện Mỹ Phước thì bệnh nhân phải chi trả các khoản thu khác như: 

Chụp X quang, xét nghiệm máu, siêu âm… Do vậy, đề nghị cấp trên xem xét để 

được hưởng trọn chế độ bảo hiểm y tế ở các bệnh viện trên địa bàn tỉnh. 

Sở Y tế trả lời: 

Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Mỹ Phước là đơn vị y tế tư nhân, tự đảm bảo toàn 

bộ kinh phí hoạt động thường xuyên và kinh phí đầu tư phát triển. Các đối tượng 

bảo hiểm y tế (BHYT) khi đến khám và điều trị tại BVĐK Mỹ Phước, Bệnh viện có 

thực hiện thu thêm tiền chênh lệch giữa giá dịch vụ của một số cận lâm sàng (X 

quang, xét nghiệm, siêu âm…) so với giá BHYT do cơ quan Bảo hiểm xã hội 

(BHXH) thanh toán. Việc thu chênh lệch này bệnh viện đã niêm yết công khai và 

giải thích đầy đủ, người bệnh đồng ý chấp nhận bằng việc tự nguyện ký cam kết. 

Riêng các đối tượng chính sách như: Người có công với cách mạng, thân 

nhân liệt sĩ, hộ nghèo, bảo trợ xã hội, công an, hưu trí đăng ký khám chữa bệnh 

BHYT ban đầu tại BVĐK Mỹ Phước thì sẽ không phải thanh toán tiền chênh lệch 

cận lâm sàng. Những đối tượng chính sách đăng Khám chữa bệnh BHYT ban đầu 

tại cơ sở Khám chữa bệnh khác (đa tuyến đến) thì sẽ áp dụng thu chênh lệch.  
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Việc tổ chức hoạt động và thu phí chênh lệch của các cơ sở Khám chữa bệnh 

tư nhân là do cơ sở tự đề ra; giá dịch vụ được niêm yết công khai cho người 

dân/người bệnh (khách hàng) tự do lựa chọn để có thể chấp nhận hoặc từ chối. Vấn 

đề này, cơ quan quản lý Nhà nước về y tế không thể can thiệp. 

16. Cử tri ấp Bưng Thuốc, xã Long Nguyên đề nghị: Cấp trên xem xét giảm 

thuế; hiện nay, các loại thuế tăng lên quá nhiều từ đó gây khó khăn, ảnh hưởng đời 

sống cho người dân cụ thể như: đóng thuế khi đi đăng kiểm xe, thuế nhà đất, thuế 

đất thổ cư…    

Cục Thuế tỉnh trả lời: 

1. Về thuế nhà đất: hiện nay đã được thay thế bởi thuế sử dụng đất phi nông 

nghiệp (SDĐPNN). Việc tính thuế SDĐPNN theo quy định tại Thông tư số 

153/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính như sau: 

- Căn cứ tính thuế SDĐPNN là diện tích đất tính thuế, giá 1m2  đất tính thuế 

và thuế suất. Trong đó: 

+ Diện tích đất tính thuế là diện tích đất phi nông nghiệp thực tế sử dụng. 

+ Giá của 1m2 đất tính thuế là giá đất theo mục đích sử dụng của thửa đất tính 

thuế do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định và được ổn định theo chu kỳ 5 năm, kể 

từ ngày 01/01/2012. 

+ Thuế suất: 0,03% đối với diện tích trong hạn mức; 0,07% đối với phần diện 

tích vượt không quá 3 lần hạn mức và 0,15% đối với phần diện tích vượt trên 3 lần 

hạn mức. 

- Các trường hợp được miễn thuế SDĐPNN: 

+ Đất xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, cơ sở nuôi dưỡng người già 

cô đơn, người khuyết tật, trẻ mồ côi, cơ sở chữa bệnh xã hội. 

+ Đất ở trong hạn mức tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

+ Đất ở trong hạn mức của người hoạt động cách mạng trước ngày 19/8/1945; 

thương binh hạng 1/4, 2/4; người hưởng chính sách như thương binh hạng 1/4, 2/4; 

bệnh binh hạng 1/3; anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; mẹ Việt Nam anh 

hùng; cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi dưỡng liệt sỹ khi còn nhỏ; vợ, chồng của 

liệt sỹ; con của liệt sỹ đang được hưởng trợ cấp hàng tháng; người hoạt động cách 

mạng bị nhiễm chất độc da cam; người bị nhiễm chất độc da cam mà hoàn cảnh gia 

đình khó khăn.  

+ Đất ở trong hạn mức của hộ nghèo theo Quyết định của Thủ tướng Chính 

phủ  về chuẩn hộ nghèo. Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quy định cụ thể 

chuẩn hộ nghèo áp dụng tại địa phương theo quy định của pháp luật thì căn cứ vào 

chuẩn hộ nghèo do địa phương ban hành để xác định hộ nghèo. 

+ Hộ gia đình, cá nhân trong năm bị thu hồi đất ở theo quy hoạch, kế hoạch 

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì được miễn thuế trong năm 

thực tế có thu hồi đối với đất tại nơi bị thu hồi và đất tại nơi ở mới. 
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+ Đất có nhà vườn được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận là di tích 

lịch sử - văn hóa.  

+ Người nộp thuế gặp khó khăn do sự kiện bất khả kháng nếu giá trị thiệt hại 

về đất và nhà trên đất trên 50% giá tính thuế.  

Trường hợp này, người nộp thuế phải có xác nhận của UBND cấp xã nơi có 

đất bị thiệt hại. 

- Các trường hợp được giảm thuế SDĐPNN: 

+ Đất ở trong hạn mức tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. 

+ Đất ở trong hạn mức của thương binh hạng 3/4, 4/4; người hưởng chính 

sách như thương binh hạng 3/4, 4/4; bệnh binh hạng 2/3, 3/3; con của liệt sỹ không 

được hưởng trợ cấp hàng tháng. 

+ Người nộp thuế gặp khó khăn do sự kiện bất khả kháng nếu giá trị thiệt hại 

về đất và nhà trên đất từ 20% đến 50% giá tính thuế. 

Trường hợp này, người nộp thuế phải có xác nhận của UBND cấp xã nơi có 

đất bị thiệt hại. 

Như vậy, thuế SDĐPNN cao hay thấp phụ thuộc vào diện tích đất và giá đất. 

Trường hợp đất ở đô thị, ở vị trí gần đường, diện tích vượt hạn mức thì thuế cao 

hơn đất ở nông thôn, ở vị trí xa đường, diện tích đất nằm trong hạn mức. Do cử tri 

không nêu rõ diện tích, vị trí đất nên cơ quan Thuế không có cơ sở xác định thuế 

SDĐPNN phải nộp. 

2. Về thuế đất thổ cư: hiện nay thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị 

định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định : 

- Căn cứ tính tiền sử dụng đất: Người sử dụng đất được Nhà nước giao đất, 

chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng 

đất theo quy định tại Luật Đất đai và được xác định trên các căn cứ sau: 

+ Diện tích đất được giao, được chuyển mục đích sử dụng, được công nhận 

quyền sử dụng đất. 

+ Mục đích sử dụng đất. 

+ Giá đất tính thu tiền sử dụng đất: Giá đất theo Bảng giá đất do Ủy ban nhân 

dân tỉnh quy định áp dụng trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân được công nhận 

quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở trong hạn 

mức. Giá đất cụ thể được xác định theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất áp 

dụng đối với hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, 

cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất ở vượt hạn mức. 

- Miễn tiền sử dụng đất trong những trường hợp sau đây: 

+ Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi sử dụng đất để thực 

hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với người có công với cách mạng thuộc đối tượng 

được miễn tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công; hộ 

nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt 

khó khăn, vùng biên giới, hải đảo; sử dụng đất để xây dựng nhà ở xã hội theo quy 

định của pháp luật về nhà ở; nhà ở cho người phải di dời do thiên tai. 
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Việc xác định hộ nghèo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; việc xác 

định hộ gia đình hoặc cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định của 

Chính phủ. 

+ Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi cấp Giấy chứng nhận 

lần đầu đối với đất do chuyển mục đích sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất 

ở do tách hộ đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó 

khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi theo Danh mục các xã đặc biệt khó khăn 

do Thủ tướng Chính phủ quy định. 

+ Miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích đất được giao trong hạn mức giao 

đất ở cho các hộ dân làng chài, dân sống trên sông nước, đầm phá di chuyển đến 

định cư tại các khu, điểm tái định cư theo quy hoạch, kế hoạch và dự án được cấp 

có thẩm quyền phê duyệt. 

+ Miễn tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất được giao trong hạn mức 

giao đất ở để bố trí tái định cư hoặc giao cho các hộ gia đình, cá nhân trong các 

cụm, tuyến dân cư vùng ngập lũ theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Giảm tiền sử dụng đất trong những trường hợp sau đây: 

+ Giảm 50% tiền sử dụng đất trong hạn mức đất ở đối với hộ gia đình là đồng 

bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại các địa bàn không thuộc phạm vi quy định tại 

Khoản 2 Điều 11 Nghị định này khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết 

định giao đất; công nhận (cấp Giấy chứng nhận) quyền sử dụng đất lần đầu đối với 

đất đang sử dụng hoặc khi được chuyển mục đích sử dụng từ đất không phải là đất 

ở sang đất ở. 

Việc xác định hộ nghèo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; việc xác 

định hộ gia đình hoặc cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định của 

Chính phủ. 

+ Giảm tiền sử dụng đất đối với đất ở trong hạn mức giao đất ở (bao gồm giao 

đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận cho người đang sử dụng 

đất) đối với người có công với cách mạng mà thuộc diện được giảm tiền sử dụng 

đất theo quy định của pháp luật về người có công. 

Do vậy, tiền sử dụng đất cao hay thấp phụ thuộc vào diện tích đất và giá đất. 

Trường hợp đất ở đô thị, ở vị trí gần đường, diện tích vượt hạn mức thì tiền sử 

dụng đất phải nộp cao hơn đất ở nông thôn, ở vị trí xa đường, diện tích đất nằm 

trong hạn mức. Do cử tri không nêu rõ diện tích, vị trí đất nên cơ quan Thuế không 

có cơ sở xác định tiền sử dụng đất phải nộp. 

17. Cử tri tổ 15 ấp Đồng Sổ, xã Lai Uyên kiến nghị: Lấy mẫu nước hồ Từ 

Vân để kiểm tra mức độ ô nhiễm vì hiện nay dân cư sống xung quanh hồ chết vì 

bệnh ung thư rất nhiều; và Cử tri ấp Cầu Sắt, xã Lai Hưng phản ánh: Hiện nay, 

tình trạng rác thải từ đầu đập Từ Vân 01 chảy xuống dưới đập Từ Vân 02 nhìn rất 

bẩn, gây ô nhiễm môi trường. Đề nghị các ngành có liên quan xem xét có biện pháp 

khắc phục tình trạng trên để mặt hồ được trong sạch, thông thoáng, không gây ô 

nhiễm môi trường. 
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Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời: 

- Sau khi nhận được phản ánh của cử tri, ngày 29/6/2018, Sở Tài nguyên và 

Môi trường đã tiến hành phối hợp với đại diện ấp Đồng Sổ, ấp Cầu Sắt và cử tri 

phản ánh tiến hành khảo sát tại hồ Từ Vân. Qua khảo sát cho thấy hồ Từ Vân 1 chủ 

yếu tiếp nhận nước mưa từ khu đô thị - công nghiệp Bàu Bàng và nước mưa lưu 

vực xung quanh hồ; hiện tại không có nguồn nước thải công nghiệp xả thải vào. 

Tuy nhiên, xung quanh hồ hiện nay có rất nhiều hộ chăn nuôi gia súc (heo, bò) với 

số lượng mỗi hộ từ 10 đến 200 con, chất thải phát sinh từ quá trình chăn nuôi được 

xả trực tiếp xuống hồ Từ Vân 1. Hiện nay đơn vị quản lý hồ Từ Vân đã cho xả 

nước trong hồ, chỉ còn lượng nước rất ít ở đáy hồ, do vậy không còn hiện tượng 

rác thải gây ô nhiễm như phản ánh.  

- Để đánh giá chất lượng nước còn lại của hồ Từ Vân và nước dưới đất của 

khu vực quanh hồ, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành lấy 01 mẫu nước tại 

hồ Từ Vân 1 và 04 mẫu nước dưới đất tại nhà của các cử tri phản ánh. Kết quả cho 

thấy nước tại hồ Từ Vân có hầu hết các chỉ tiêu đều đạt quy chuẩn, riêng chỉ có 

hàm lượng Nitơ Amoni vượt quy chuẩn 3,1 lần. Đối với các mẫu nước dưới đất, 

kết quả phân tích cho thấy đều đạt quy chuẩn cho phép (các chỉ tiêu phân tích thấp 

hơn giới hạn cho phép nhiều lần). 

- Để không còn tái diễn tình trạng rác thải gây ô nhiễm hồ Từ Vân, Sở Tài 

nguyên và Môi trường đã yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường Bàu Bàng, Ủy 

ban nhân dân xã Lai Uyên tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp 

thải rác xuống lòng hồ. 

18. Cử tri Tổ 09, ấp Cầu Sắt, xã Lai Hưng phản ảnh: Hồ nước nhỏ gần đập 

Từ Vân 01 (do Trung tâm thực nghiệm chăn nuôi gia súc lớn quản lý) cho người 

dân thuê nuôi cá nhưng lại thường xuyên vứt xác heo, gà chết xuống hồ, gây hôi 

thối, ô nhiễm. Do đó, đề nghị các ngành chức năng xem xét, quản lý chặt chẽ hoặc 

giao lại cho địa phương quản lý, không để ô nhiễm môi trường. 

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời: 

Hồ nước nhỏ gần đập Từ Vân 1 thuộc địa bàn ấp Cầu Sắt, xã Lai Hưng, 

huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương và do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Chăn 

nuôi gia súc lớn quản lý. Hồ nước nhỏ là nơi tiếp nhận nước mưa của khu vực và 

nước thải của khoảng 12 hộ dân (trong đó có 03 hộ chăn nuôi heo). Sau khi nhận 

được phản ánh của cử tri, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với chính 

quyền địa phương và người dân phản ánh tiến hành khảo sát thực tế, đánh giá chất 

lượng nước mặt của hồ vào ngày 29 tháng 6 năm 2018. Kết quả khảo sát cho thấy, 

người dân thuê nuôi cá trên hồ nhỏ (hộ bà Nguyễn Thị Kim Ngân) trước đây 

thường xuyên thải xác động vật xuống hồ làm thức ăn. Kết quả lấy mẫu phân tích 

cho thấy nước mặt hồ nhỏ vượt quy chuẩn cho phép nhiều lần (hàm lượng COD 

vượt quy chuẩn 2,4 lần, hàm lượng SS vượt quy chuẩn 1,54 lần, hàm lượng Nitơ 
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Amoni vượt quy chuẩn 3,6 lần, hàm lượng Phosphat vượt quy chuẩn 7,2 lần). Như 

vậy phản ánh của cử tri về tình hình ô nhiễm hồ nước nhỏ là đúng sự thật. Trên cơ 

sở phản ánh của người dân, Ủy ban nhân dân xã Lai Hưng đã tổ chức buổi làm 

việc với bà Nguyễn Thị Kim Ngân và cơ quản quản lý hồ; yêu cầu bà Nguyễn Thị 

Kim Ngân không vứt xác động vật xuống hồ. Sau khi được chính quyền địa 

phương nhắc nhở, bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã không còn vứt xác động vật xuống 

hồ làm thức ăn cho cá. Đồng thời Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Chăn nuôi gia 

súc lớn sẽ chấm dứt cho bà Nguyễn Thị Kim Ngân thuê hồ nước nhỏ để nuôi cá và 

sẽ sử dụng nước hồ phục vụ cho đàn trâu của Trung tâm. 

19. Cử tri tổ 4 ấp Đồng Sổ, xã Lai Uyên kiến nghị: Tỉnh có ý kiến đối với 

đơn vị quản lý xe hút bụi trên đường Quốc lộ 13, khi hoạt động không thấy hút bụi 

mà chỉ thấy xả bụi mịt mù làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe người 

dân sống hai bên đường. 

Sở Giao thông vận tải trả lời: 

Sở Giao thông vận tải xin ghi nhận và đã chuyển kiến nghị của Quý cử tri đến 

Công ty Becamex IJC xem xét giải quyết tại Công văn số 2537/SGTVT-QLGT 

ngày 03/7/2018. 

20. Cử tri tổ 17 ấp Cây Sắn, xã Lai Uyên: Công ty Giấy Vĩnh Phú hoạt động 

xả thải ra môi trường có nhiều màu, bốc mùi gây ô nhiễm môi trường xung quanh 

làm ảnh hưởng tới đời sống của người dân xung quanh. Kiến nghị cơ quan quản lý 

xem xét có hướng giải quyết dứt điểm tình trạng trên. 

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời: 

Công ty TNHH MTV Giấy Vĩnh Phú hoạt động sản xuất giấy và các sản 

phẩm từ giấy tại xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng. Theo phản ánh của cử tri, Đội 

kiểm tra liên ngành đột xuất về tài nguyên và môi trường tiến hành kiểm tra đột 

xuất công tác bảo vệ môi trường của Công ty vào ngày 28/6/ 2018. Kết quả kiểm 

tra cho thấy nước thải từ quá trình sản xuất của Công ty được thu gom và đưa về 

công trình xử lý có công suất 240 m3/ngày. Tuy nhiên, nước thải sau xử lý chưa đạt 

quy chuẩn thải ra môi trường, ngoài ra nguyên liệu giấy phế liệu và củi nhiên liệu 

của Công ty đang để ngoài trời, không có mái che nên mỗi khi trời mưa, lượng 

nước mưa chảy tràn qua bãi chứa nguyên liệu và nhiên liệu cuốn theo các tạp chất 

chảy vào cống thoát nước mưa gây ô nhiễm môi trường, đúng như phản ánh của cử 

tri. Đội kiểm tra liên ngành đang lập hồ sơ xử lý vi phạm đối với Công ty. Đồng 

thời buộc Công ty thực hiện ngay các biện pháp khắc phục đó là đưa nguyên liệu 

và nhiên liệu vào trong kho chứa có mái che hoặc thu gom nước mưa chảy tràn qua 

khu vực chứa nguyên liệu, nhiên liệu về hệ thống xử lý tập trung để xử lý đạt tiêu 

chuẩn quy định môi trường trước khi thải ra môi trường. 
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21. Cử tri tổ 16 ấp Bàu Bàng, xã Lai Uyên đề nghị: Công ty Becamex tháo 

dỡ 2 ống cống đặt tại đoạn đường từ Trường THPT Bàu Bàng đến Ngã ba Bến 

Ván (làm cho đường giao thông hẹp, khó khăn trong việc lưu thông). Hàng ngày, 

trên tuyến đường này có hơn 1.000 người lao động, công nhân, học sinh… thường 

xuyên đi lại rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đã có kiến nghị nhiều 

lần nhưng chưa được quan tâm giải quyết. Và Cử tri tổ 4, ấp Bàu Bàng, xã Lai 

Uyên đề nghị: Công ty Becamex sớm thực hiện xây dựng đường giao thông nông 

thôn bê tông tại tổ 5 và tổ 6 nhằm tạo điều kiện cho người dân đi lại được thuân 

lợi (đã hứa hơn 01 năm nhưng đến nay vẫn chưa thấy thực hiện). 

Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng trả lời: 

Ủy ban nhân dân huyện đã thống nhất cùng Xí nghiệp phát triển đô thị Thới 

Hòa - Bàu Bàng thực hiện các nội dung sau: 

- Sẽ tiến hành tháo dỡ 02 cống đặt đoạn đường từ Trường Trung học phổ 

thông Bàu Bàng đến ngã ba Bến Ván. Thời gian dự kiến hoàn thành ngày 30 tháng 

7 năm 2018. 

- Xây dựng đường giao thông nông thôn bê tông xi măng tổ 5 và tổ 6 trong 

Quý IV năm 2018.  

22. Cử tri Nguyễn Huy Huấn - ấp Cầu Sắt, xã Lai Hưng đề nghị: UBND 

tỉnh chỉ đạo các ngành có văn bản trả lời rõ ràng, cụ thể đối với khu đất 510ha ở 

ấp Cầu Sắt để người dân an tâm về việc quản lý sử dụng đất.  

Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng trả lời: 

Ngày 29 tháng 9 năm 2003, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban 

hành Quyết định số 3695/QĐ-CT về việc thu hồi đất của Trung tâm nghiên cứu 

Trâu sữa (nay là Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm chăn nuôi Sông Bé), giao Ủy 

ban nhân dân huyện Bến Cát quản lý, khu đất có diện tích 510,6ha tại xã Lai Hưng. 

Ngày 23 tháng 6 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành 

Quyết định số 1628/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Điều IV tại Quyết định số 

3695/QĐ-CT ngày 29 tháng 9 năm 2003 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quyết định số 1628/QĐ-

UBND, Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của 

huyện, Ủy ban nhân dân xã Lai Hưng tiến hành rà soát, thuê Đơn vị có chức năng đo 

đạc để đo đạc, xác định cụ thể ranh giới của từng thửa đất thuộc khu đất 510,6ha. 

Qua kết quả rà soát của Ủy ban nhân dân xã Lai Hưng, tổng số trường hợp hộ 

gia đình, cá nhân đang sử dụng đất thuộc khu đất 510,6 ha là 421 trường hợp, trong 

NỘI DUNG TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI 

THUỘC THẨM QUYỀN CẤP HUYỆN 
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đó đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 373 trường hợp, chưa được 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 28 trường hợp, còn lại 20 trường hợp chưa xác 

định được chủ sử dụng đất do không liên hệ được. 

Đối với các trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất thuộc khu đất 

510,6ha đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (cấp trước thời điểm Ủy 

ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định 1628/QĐ-UBND ngày 

23/6/2017), Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng đã có Tờ trình trình Ủy ban nhân dân 

tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, chấp thuận không thực hiện thu hồi 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp, đồng thời cho phép các trường hợp này 

được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định (Tờ trình số 31/TTr-

UBND ngày 27/3/2018 và Tờ trình số 58/TTr-UBND ngày 21/6/2018). Tuy nhiên, 

đến nay Ủy ban nhân dân huyện chưa nhận được ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Đối với các trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất thuộc khu đất 

510,6ha nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Ủy ban nhân 

dân huyện đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Lai Hưng tổ chức thông báo, hướng dẫn 

người sử dụng đất lập thủ tục kê khai, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất theo quy định. 

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân xã Lai Hưng, hiện tại, công tác đo đạc, 

cắm mốc, xác định cụ thể ranh giới chi tiết đến từng thửa đất thuộc khu đất 

510,6ha đang trong giai đoạn biên tập nội nghiệp (dự kiến đến ngày 15 tháng 8 

năm 2018 sẽ hoàn thành xong công tác đo đạc, cắm mốc). Sau khi hoàn thành xong 

công tác đo đạc, cắm mốc, Ủy ban nhân dân xã Lai Hưng sẽ thông báo đến các hộ 

dân đang sử dụng đất thuộc khu đất 510,6 ha để thực hiện đăng ký, kê khai nguồn 

gốc, quá trình sử dụng đất và hiện trạng sử dụng đất để được cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất theo quy định. 

23. Cử tri Giao Thị Tuyết Mai - ấp Bà Tứ, xã Cây Trường kiến nghị:  

HĐND tỉnh xem xét sắp xếp lịch tiếp xúc cử tri vào ngày thứ bảy, chủ nhật để tạo 

điều kiện thuận lợi cho những người làm công nhân ở các công ty, xí nghiệp có thể 

dự được các buổi tiếp xúc đông đủ hơn.  

Ban Thường trực UBMTTQVN huyện Bàu Bàng trả lời: 

Ban Thường trực UBMTTQVN huyện Bàu Bàng đã làm việc cùng Tổ đại 

biểu HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn huyện Bàu Bàng và đại biểu tổ HĐND số 5 

ứng cử xã Cây Trường và xã Trừ Văn Thố thống nhất trả lời ý kiến của cử tri: Ban 

Thường trực UBMTTQVN huyện Bàu Bàng phối hợp Thường trực HĐND huyện 

và các ngành liên quan sẽ tổ chức tiếp xúc cử tri đối với những công nhân làm việc 

ở các công ty, xí nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp trên địa bàn huyện theo 

chuyên đề trong thời gian tới. 
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(Trích trả lời cập nhật Báo cáo số 109/BC-UBND ngày  31/5/2018 của UBND tỉnh 

phục vụ giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ Bảy) 

1. Cử tri Huỳnh Thanh Phong và Phan Văn Kiên - ấp Đồng Sổ, xã Lai 

Uyên kiến nghị: Về khu quy hoạch Royal town trước đây đã được Đại biểu hội 

đồng HĐND tỉnh trả lời là chỉ lấy phần đất đã đền bù, các phần đất còn lại không 

lấy tiếp nhưng đến nay vẫn chưa thấy văn bản chính thức để trả lời cho nhân dân 

được biết và có giải pháp giải quyết khó khăn cho các hộ dân trong tổ 11,12,13 (kể 

từ khi có dự án nhân dân trong tổ không xin được giấy phép xây dựng, sửa chữa, 

tách hộ khẩu, vay vốn…). Đề nghị UBND tỉnh giải quyết dứt điểm và có văn bản 

trả lời cho người dân được rõ. 

Sở Xây dựng trả lời:  

Ngày 05/01/2018, Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 727/2017/CV-IDC-

SXKD 20/12/2017 của Tổng công ty Đầu tư và phát triển công nghiệp TNHH 

MTV - chủ đầu tư dự án (gọi tắt là Tổng công ty Becamex) về việc điều chỉnh ranh 

quy hoạch (tổng diện tích quy hoạch của dự án điều chỉnh giảm còn lại là 53,9ha, 

trong đó: khu 1: 35,9ha, khu 2: 18ha) và đổi tên Dự án Khu dân cư Royal Town 

thành Khu dân cư Đồng Sổ. 

Qua xem xét, Sở Xây dựng đã có ý kiến bằng Văn bản số 459/SXD-QHKT 

ngày 05/02/2018 về nội dung trên gửi Tổng công ty Becamex để nghiên cứu, thực 

hiện như sau: 

a) Về ranh giới điều chỉnh quy hoạch: đề nghị Tổng công ty Becamex nghiên 

cứu lựa chọn ranh giới điều chỉnh giảm diện tích khu quy hoạch phù hợp với đồ án 

quy hoạch chung đô thị Lai Uyên đã được phê duyệt cũng như tính khả thi trong 

việc triển khai dự án. Việc chia tách dự án thành 02 khu riêng biệt, mỗi khu của dự 

án phải thực hiện các thủ tục điều chỉnh quy hoạch xây dựng, chấp thuận chủ 

trương đầu tư theo đúng các quy định hiện hành. 

b) Về việc đổi tên dự án: đề nghị Tổng công ty Becamex nghiên cứu thực hiện 

theo quy định của Luật nhà ở năm 2014 và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 

20/10/2015 của Chính phủ. 

Ngày 05/01/2018, Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 727/2017/CV-IDC-

SXKD của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp - TNHH Một thành 

viên - Chủ đầu tư dự án (Tổng Công ty Becamex) về việc điều chỉnh ranh quy 

hoạch (tổng diện tích đất quy hoạch của dự án điều chỉnh giảm còn lại là 53,9ha, 

trong đó: khu 1 là 35,9ha và khu 2 là 18ha), đồng thời đổi tên Dự án Khu dân cư 

Royal Town thành Khu dân cư Đồng Sổ. 

Hiện nay, Tổng Công ty Becamex đang rà soát ranh giới quy hoạch để tách 

thành 02 khu riêng biệt. 

NỘI DUNG KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI ĐÃ TRẢ LỜI 
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Thời gian dự kiến: trình Sở Xây dựng thẩm định và báo cáo UBND tỉnh chấp 

thuận cho điều chỉnh ranh giới dự án trong tháng 6/2018. 

2. Cử tri Trần Kế Việt - tổ 15, ấp Bàu Bàng, xã Lai Uyên phản ánh: Công 

ty CMC (thuê lại của Công ty Trà My) hoạt động trộn bê tông để bụi phát tán ra 

xung quanh, vận chuyển để đất đá rơi vãi ra đường ô nhiễm môi trường, nguy hiểm 

cho học sinh và người dân khi tham gia giao thông, ảnh hưởng đến sức khỏe, đời 

sống của nhân dân xung quanh. 

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời: (SKH5) 

Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Trà My hoạt động sản xuất bê tông 

trộn sẵn với công suất trung bình khoảng 100 m3/ngày tại ấp Bàu Bàng, xã Lai 

Uyên, huyện Bàu Bàng. Theo phản ánh cử tri, ngày 07/02/2018, Sở Tài nguyên và 

Môi trường đã phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bàu Bàng xác 

minh ghi nhận: Chi nhánh Công ty đang sắp xếp nghỉ tết nguyên đán (thời gian 

nghỉ chính thức từ ngày 09/2/2018) và dự kiến hoạt động lại vào ngày 17/3/2018. 

Đến ngày 06/04/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp phòng Tài 

nguyên và Môi trường huyện Bàu Bàng tiếp tục tổ chức kiểm tra việc thực hiện 

quy định về bảo vệ môi trường của Chi nhánh Công ty. Qua kết quả kiểm tra cho 

thấy Chi nhánh Công ty đã chuyển nhượng toàn bộ đất đai, máy móc thiết bị cho 

Công ty TNHH TM-DV Bê tông Kim Lộc Phát. Từ sau Tết nguyên đán đến thời 

điểm kiểm tra, Công ty Kim Lộc Phát cho biết không hoạt động do chưa có đơn 

hàng và chưa lập hồ sơ về môi trường theo quy định. Qua giám sát được biết hiện 

nay Công ty đã lập Kế hoạch bảo vệ môi trường và nộp về Phòng Tài nguyên và 

Môi trường huyện Bàu Bàng để xem xét, thẩm định. Để hạn chế phát sinh phản 

ánh khi Công ty đi vào hoạt động sản xuất, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề 

nghị phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bàu Bàng trong quá trình thẩm định 

Kế hoạch bảo vệ môi trường lưu ý các nội dung có liên quan đến phản ánh của 

người dân để yêu cầu Công ty đề xuất, thực hiện các công trình biện pháp bảo vệ 

môi trường phù hợp; đảm bảo Công ty phải có các biện pháp xử lý môi trường triệt 

để, hạn chế phát tán bụi gây ô nhiễm môi trường xung quanh. 

3. Cử tri Nguyễn Bốn - tổ 10 ấp Bàu Bàng, xã Lai Uyên phản ánh: Công ty 

TNHH Nhật Nam (chế biến mủ cao su), Công ty TNHH Trực Điền (hoạt động chăn 

nuôi heo) xả chất thải ra môi trường chưa qua xử lý, bốc mùi hôi thối ảnh hưởng 

trực tiếp đến sức khỏe, đời sống của nhân dân xung quanh, nhất là vào buổi chiều, 

tối. Vấn đề này người dân rất bức xúc và kiến nghị nhiều lần nhưng các ngành 

chức năng tỉnh xử lý không thỏa đáng, gây bức xúc. Đề nghị cơ quan chức năng 

kiểm tra, giải quyết dứt điểm tình trạng trên. 

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời: 

a) Đối với Công ty TNHH SX-TM Nhật Nam: 

Công ty TNHH SX-TM Nhật Nam hoạt động sản xuất chế biến mủ cao su 

SVR 3L với công suất trung bình 40 tấn/ngày tại ấp Bàu Bàng, xã Lai Uyên, huyện 
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Bàu Bàng. Theo phản ánh cử tri, ngày 07/02/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường 

đã phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bàu Bàng xác minh ghi nhận: 

Công ty đang ngưng hoạt động sản xuất do hết nguồn nguyên liệu (theo Công ty 

báo cáo ngưng hoạt động từ ngày 26/01/2018) và Công ty dự kiến hoạt động sản 

xuất trở lại vào đầu tháng 6 năm 2018. Sau khi Công ty đi vào hoạt động sản xuất 

ổn định trở lại, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp cùng các đơn vị kiểm tra, 

giám sát công tác bảo vệ môi trường của Công ty. 

Thời gian dự kiến: Trong tháng 7/2018 sẽ tiếp tục kiểm tra. 

b) Đối với Công ty TNHH Nông súc Trực Điền: 

Công ty TNHH Nông súc Trực Điền hoạt động chăn nuôi heo với số lượng 

tổng đàn hiện ngay khoảng 4.000 con tại ấp Bàu Bàng, xã Lai Uyên, huyện Bàu 

Bàng. Theo phản ánh cử tri, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp phòng Tài 

nguyên và Môi trường huyện Bàu Bàng kiểm tra việc tuân thủ quy định về bảo vệ 

môi trường của Công ty. Tại thời điểm kiểm tra ngày 07/02/2018 ghi nhận: vào 

tháng 12 năm 2017, Công an huyện Bàu Bàng đã kiểm tra việc tuân thủ quy định 

về bảo vệ môi trường và đang thực hiện trình tự xử lý theo quy định. Qua thu thập 

kết quả xử lý, Công an huyện Bàu Bàng đã Kết luận số 38/KL-CAH-CSKT ngày 

08/3/2018 và Công an huyện đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 

đối với Công ty. Hiện Công ty đang tiếp tục thực hiện các biện pháp khắc phục và 

Sở sẽ tiếp tục phối hợp cùng các bên kiểm tra, giám sát đối với Công ty. 

Thời gian dự kiến: Trong tháng 7/2018 sẽ tiếp tục kiểm tra./. 


