
TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI  

TRƯỚC KỲ HỌP 8 - HĐND TỈNH KHÓA IX 

ĐƠN VỊ: HUYỆN PHÚ GIÁO 

1. Cử tri Trần Hoàng Phi, ấp 3, xã Tân Hiệp ý kiến phản ánh: Về việc tuyến 

đường ĐT741 đoạn từ ngã tư Sở Sao đến phường Hòa Lợi - Thị xã Bến Cát có nhiều 

đoạn bị hư hỏng, lồi lõm và chưa được thi công sửa chữa, gây ảnh hưởng đến việc 

tham gia giao thông của người dân. Đề nghị ngành chức năng có hướng giải quyết. 

Sở Giao thông vận tải trả lời: 

Hiện, chủ đầu tư dự án đã hoàn thành các hạng mục công trình theo dự án được 

duyệt; riêng đoạn từ ngã tư Sở Sao đến phường Hòa Lợi - thị xã Bến Cát còn một số 

vị trí người dân chưa bàn giao mặt bằng, nên không thể thi công, nên gây hư hỏng 

như  phản ánh của cử tri. Để sớm giải quyết tồn tại trên, Sở GTVT đã tham mưu và 

UBND tỉnh thống nhất giao cho UBND thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Bến Cát chủ 

trì, phối hợp với sở, ngành, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức bảo vệ 

thi công chậm nhất trong tháng 11/2018 (Thông báo số 243/TB-UBND ngày 

19/10/2018 của UBND tỉnh). 

2. Cử tri Phan Thị Quyên ấp 2, xã Tân Hiệp đề nghị: Tỉnh xem xét nâng mức 

hỗ trợ đối với đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp xã cho phù hợp với tình hình 

thực tế. 

Sở Nội vụ trả lời: 

Tại Khoản 1, Điều 14 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính 

phủ quy định về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công 

chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã có 

quy định: mức phụ cấp cụ thể của từng chức danh những người hoạt động không 

chuyên trách cấp xã do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định với mức không vượt quá 

hệ số 1.0/người/tháng so với mức lương tối thiểu chung. 

Trên cơ sở đó và căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, UBND tỉnh đã cụ 

thể hóa Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ bằng Quyết 

định số 73/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011 của UBND tỉnh quy định số lượng, 

chức danh, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, những người hoạt 

động không chuyên trách cấp xã và cán bộ ấp, khu phố và kinh phí hoạt động ấp, khu 

phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương.  

Trong đó, Điều 10 và Điều 14 Quyết định số 73/2011/QĐ-UBND của UBND 

tỉnh Bình Dương có quy định như sau: Những người hoạt động không chuyên trách 
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cấp xã ở tất cả các chức danh ngoài việc được hưởng chế độ phụ cấp với hệ số 

1.0/người/tháng so với mức lương tối thiểu chung theo quy định của Trung ương còn 

được tỉnh hỗ trợ thêm nhằm đảm bảo tương ứng với bậc 1 và được nâng mức hỗ trợ 

lên bậc 2 tùy theo trình độ chuyên môn nghiệp vụ được đào tạo.  

Như vậy, hiện tại tỉnh Bình Dương đã thực hiện chế độ hỗ trợ với hệ số cao hơn 

từ một tới hai bậc so với quy định của Trung ương đối với những người hoạt động 

không chuyên trách cấp xã. 

3. Cử tri tổ 3, ấp 1B, xã Phước Hòa ý kiến: Cử tri tiếp tục kiến nghị cơ quan 

chức năng thanh, kiểm tra làm rõ việc lấy đất của nhà nước cấp cho lãnh đạo của 

Công ty đối với khu đất Công ty cổ phần cao su Phước Hòa và cấp đất cho lãnh đạo 

đơn vị bộ đội Bến Trám đối với khu đất Bến Trám do quân đội quản lý. 

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời: 

Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận ý kiến của cử tri tổ 3, ấp 1B, xã Phước 

Hòa; đã có văn bản yêu cầu 02 Công ty báo cáo vụ việc; sau khi có báo cáo Sở 

TNMT sẽ tổ chức rà soát làm rõ. 

4. Cử tri Trần A, ấp 2A, xã Phước Hòa ý kiến: Về việc Nhà máy mủ của Công 

ty cao su Phước Hòa xả thải gây mùi hôi thối ảnh hưởng đến sức khỏe của bà con 

trong khu vực. Do đó, cử tri đề nghị ngành chức năng thành lập đoàn kiểm tra và 

phải có kết luận đánh giá chi tiết về các chất có trong nước và trong không khí, các 

chất này có ảnh hưởng đến sức khỏe của bà con trong khu vực hay không? 

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời: 

Nhà máy chế biến mủ cao su Bố Lá - Ly Tâm của Công ty cổ phần cao su 

Phước Hòa hoạt động chế biến mủ cao su các loại tại xã Phước Hòa, huyện Phú 

Giáo, tỉnh Bình Dương. Trong quá trình hoạt động, Công ty đã xây dựng công trình 

xử lý chất thải theo như báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt và 

được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận tại giấy xác nhận số 19/GXN-STNMT 

ngày 02/01/2014. Bên cạnh đó, Nhà máy chế biến mủ cao su Bố Lá - Ly Tâm đã lắp 

đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động và kết quả giám sát trong các năm 2017, 

2018 cho thấy nước thải sau xử lý của Nhà máy luôn đạt quy chuẩn. Trên cơ sở phản 

ánh của cử tri, ngày 02/10/2018 Ủy ban nhân dân xã Phước Hòa đã phối hợp đại 

diện tổ đại biểu Hội đồng nhân dân ấp 2A, xã Phước Hòa tiến hành kiểm tra, xác 

minh phản ánh. Qua kiểm tra cho thấy mùi hôi phát sinh chủ yếu từ bể lắng và khu 

vực lưu chứa sản phẩm phụ mủ đông. Do vậy, Đoàn kiểm tra đã yêu cầu Nhà máy 

triển khai thực hiện một số giải pháp nhằm hạn chế mùi hôi phát sinh, cụ thể: phun 
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chế phẩm sinh học khử mùi và tái sử dụng sản phẩm phụ mủ đông. Đến nay, qua 

giám sát vấn đề về mùi hôi không còn cử tri phản ánh. 

Đối với đề nghị ngành chức năng thành lập đoàn kiểm tra và phải có kết luận 

đánh giá chi tiết về các chất có trong nước và không khí, các chất này có ảnh hưởng 

đến sức khỏe của bà con trong khu vực hay không thì thuộc thẩm quyền của Sở Y 

tế. Do vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ có văn bản đề nghị Sở Y tế xem xét giải 

quyết kiến nghị của cử tri theo đúng quy định. 

5. Cử tri Võ Văn Thường, khu phố 4, thị trấn Phước Vĩnh có ý kiến: Về việc 

gia đình ông có đơn tranh chấp quyền sử dụng đất gửi Tòa án nhân dân huyện Phú 

Giáo giải quyết. Nhưng gia đình ông không đồng tình với kết quả giải quyết của Tòa 

án nhân dân huyện; gia đình ông đã gửi tiếp hồ sơ đến Tòa án nhân dân tỉnh và Tòa 

án tỉnh đã hủy bản án của Tòa án nhân dân huyện, đến nay đã 7 năm nhưng vụ việc 

của gia đình ông vẫn chưa được giải quyết. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh và huyện 

sớm xem xét giải quyết hồ sơ khởi kiện cho gia đình ông. 

Tòa án nhân dân tỉnh trả lời: 

Ông Võ Văn Thường là bị đơn trong vụ án tranh chấp lối đi chung với nguyên 

đơn là bà Lê Thu Sương. Vụ án đã được Tòa án nhân dân (TAND) huyện Phú Giáo 

giải quyết sơ thẩm bằng Bản án số 05/2017/DS-ST ngày 09/5/2017. Do có kháng 

cáo của ông Võ Văn Thường nên hồ sơ chuyển lên cho TAND tỉnh giải quyết theo 

thủ tục phúc thẩm. Tòa Dân sự TAND tỉnh đã thụ lý và giải quyết bằng Bản án số 

170/2017/DS-PT ngày 21/9/2017. Kết quả: Hủy bản án sơ thẩm, chuyển hồ sơ về 

TAND huyện Phú Giáo giải quyết lại theo thủ tục chung. Lý do: Tòa án cấp sơ thẩm 

vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng.  

Đến nay, vụ án nêu trên đang được TAND huyện Phú Giáo giải quyết lại theo 

thủ tục sơ thẩm (đang trong giai đoạn chuẩn bị xét xử)./. 


