HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 145/HĐND-VP

Bình Dương, ngày 27 tháng 12 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v chuyển nội dung trả lời kiến nghị của
cử tri gửi đến trước kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa X

Kính gửi:

- Đại biểu HĐND tỉnh khóa X;
- Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố;
- Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố.

Trước kỳ họp thứ ba (thường lệ cuối năm 2021) - HĐND tỉnh khóa X, Thường trực
HĐND tỉnh đã chuyển các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến UBND tỉnh và cơ quan hữu quan
để giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị. Đến nay, nội dung trả lời của các cơ quan có thẩm
quyền đã được tổng hợp, phân loại theo địa bàn; Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến các vị
đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các
huyện, thị xã, thành phố nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước kỳ họp thứ
ba (08 phụ lục1 kèm theo). Thường trực HĐND tỉnh đề nghị:
- Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Ban Thường trực Ủy
ban MTTQ Việt Nam cùng cấp thông tin nội dung trả lời đến cử tri tại địa phương bằng
nhiều hình thức; trong đó có niêm yết công khai tại Trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường, thị
trấn nơi có cử tri kiến nghị để cử tri được biết và theo dõi việc giải quyết kiến nghị.
- Đại biểu HĐND tỉnh xem xét, nghiên cứu các nội dung trả lời kiến nghị thuộc địa
bàn ứng cử cũng như địa phương khác (nếu có liên quan) để báo cáo với cử tri và tiếp tục
giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri. Đối với những nội dung trả lời chưa đầy đủ,
chưa đúng trọng tâm vấn đề cử tri kiến nghị, đề nghị đại biểu phản ánh đến Thường trực
HĐND tỉnh hoặc cơ quan có thẩm quyền để trả lời bổ sung.
Nội dung trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến trước kỳ họp thứ ba được đăng tải
trên trang Thông tin điện tử tổng hợp của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
(https://hdndbinhduong.vn); Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Dương và App của
HĐND tỉnh.
Trân trọng!
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh;
- Các phòng: DNTT, CTHĐND;
- Lãnh đạo VP, App, Web;
- Báo BD, Đài PTTH BD, Website BD;
- Lưu: VT, Phương (03).

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Trường Nhật Phượng

Thị xã Bến Cát trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 không có ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết
của cấp tỉnh.
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Phụ lục I
TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ BA - HĐND TỈNH KHÓA X
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT
(Ban hành kèm theo Công văn số 145/HĐND-VP ngày 27/12/2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh)

ST
T

KIẾN NGHỊ CỬ TRI
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Cử tri Thái Lệ Thanh, khu phố
8, phường Phú Lợi và cử tri
Nguyễn Văn Nhân, khu phố
Chánh Lộc 5, phường Chánh
Mỹ: đề nghị ngành chức năng có
biện pháp xử lý bà Nguyễn
Phương Hằng có hành vi bôi nhọa
cá nhân, nghệ sĩ trên cộng đồng
mạng. Đồng thời, cho biết trách
nhiệm của Sở Văn hóa thông tin
và thể thao, Sở Thông tin và
truyền thông và các cơ quan liên
quan trong việc live stream của
Bà Nguyễn Phương Hằng có
những phát ngôn thiếu chuẩn
mực.
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Cử tri Nguyễn Văn Nhân,
Chánh Lộc 5, phường Chánh
Mỹ: phản ánh hành lang đường
bộ trên tuyến đường Đại lộ Bình
Dương đoạn từ trạm thu phí đến
ngã ba Cây trôm đã xuống cấp.
Đề nghị ngành chức năng khắc

XÃ,
PHƯỜNG,
T.TRẤN

ĐƠN VỊ
TRẢ
LỜI

Phú Lợi,
Chánh Mỹ

Sở Thông tin và Truyền thông đã theo dõi và ghi nhận toàn bộ nội
dung phát ngôn của bà Nguyễn Phương Hằng tại các buổi livestream, kể
từ ngày 31/5/2021 (thời điểm bà Nguyễn Phương Hằng livestream tại
Bình Dương). Trong đó, các phát ngôn có liên quan đến một số cá nhân,
giới nghệ sỹ làm từ thiện,… đặc biệt là phát ngôn về chính quyền, lãnh
Sở Thông
đạo và nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Dương qua các thời kỳ. Sở đã chủ
tin và
động nắm bắt thông tin, báo cáo UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Truyền
và đề xuất phương án xử lý đầy đủ, kịp thời các nội dung phát ngôn của
thông
bà Nguyễn Phương Hằng. Bên cạnh đó, Sở đã tham mưu UBND tỉnh
thành lập Hội đồng thẩm định các nội dung phát ngôn trong các buổi
livestream của bà Nguyễn Phương Hằng. Kết quả thẩm định là cơ sở để
các cơ quan chức năng tiến hành xử lý bà Nguyễn Phương Hằng theo
đúng quy định pháp luật.

Chánh Mỹ

Sở Giao
thông
Vận tải

NỘI DUNG TRẢ LỜI

Sở Giao thông Vận tải xin ghi nhận và sẽ chuyển kiến nghị của Quý
cử tri đến Công ty CP Phát triển Hạ tầng kỹ thuật – Becamex IJC để xem
xét, giải quyết. Dự kiến hoàn thành vào năm 2022.
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phục tình trạng trên
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Cử tri Nguyễn Văn Nhân,
Chánh Lộc 5, phường Chánh
Mỹ: phản ánh hiện nay một số
cây xanh trên tuyến Đại Lộ Bình
Dương vi phạm hành lang an toàn
lưới điện nên bị cắt bỏ gây lãng
phí tiền và công sức chăm sóc. Đề
nghị ngành chức năng xem xét và
có hướng xử lý tốt hơn vấn đề
trên.

4

Bà Đặng Thị Thúy Loan, khu
phố 7, phường Định Hòa: đề
nghị ngành chức năng xem xét,
yêu cầu các Doanh nghiệp thực
hiện (bố trí điểm cách ly tại công
ty) cách ly những trường hợp F0
phát hiện tại Công ty, không để
F0 về địa phương tự cách ly vì sẽ
gây quá tải cho địa phương, nhiều
trường hợp không kịp thời nắm
thông tin, gây khó khăn cho công
tác quản lý, theo dõi F0 tại nhà.
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Ông Lâm Văn Cường, khu phố
6, phường Định Hòa: phản ánh
hiện nay nghĩa trang Truông
Bồng Bông không còn cho người
dân chôn cất nhưng chưa bố trí vị
trí khác để thực hiện chôn cất,

Chánh Mỹ

Định Hòa

Định Hòa

Sở xây
dựng

Cây xanh trồng trên Đại Lộ Bình Dương được thực hiện trồng
theo thiết kế quy hoạch đến nay gần 20 năm. Trong quá trình quản lý
vận hành, ngành điện có đầu tư, thi công các tuyến đường dây mới, do
vậy có một số vị trí cây xanh bị ảnh hưởng.
Qua kiểm tra thực tế, hiện nay ngành điện chỉ tiến hành cắt tỉa cây
tại một số vị trí để không bị ảnh hưởng an toàn hành lang đường điện và
không thực hiện việc cắt bỏ cây xanh trên Đại Lộ Bình Dương.

Sở Y tế

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế tại Quyết định số 4038/QĐ-BYT về
hướng dẫn tạm thời về quản lý người nhiễm Covid-19 tại nhà. Trên cơ
sở triển khai các nội dung chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch
tỉnh, Sở Y tế đã tham mưu 02 văn bản số 2912/SYT-NVY ngày
10/11/2021 về hướng dẫn tạm thời Quy trình phát hiện và xử lý người
nhiễm Covid-19 (F0) tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới và
Công văn số 2913/SYT-NVY ngày 10/11/2021 về hướng dẫn tạm thời
phương án xử lý F0 trong cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp
trong trạng thái Bình thường mới. Trong các văn bản này, Sở Y tế cũng
đã có hướng dẫn tạo điều kiện để doanh nghiệp sớm hoạt động trở lại
khi có trường hợp nhiễm Covid-19. Việc chăm sóc, theo dõi, điều trị F0
tại địa phương giao cho Trạm Y tế lưu động chịu trách nhiệm đối với
các ca nhiễm thuộc địa bàn được giao phụ trách, quản lý.

Sở Xây
dựng

Đối với công tác tham mưu quản lý hoạt động nghĩa trang Sở Xây
dựng đã thực hiện báo cáo UBND tỉnh tại Báo cáo số 2627/BC-SXD
ngày 30/7/2021 của Sở Xây dựng về việc tổ chức thực hiện theo Quy
hoạch tổng thể các địa điểm nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Theo đó có nội dung:
- Theo quy hoạch tổng thể nghĩa trang được duyệt nghĩa trang
Truông Bồng Bông có quy định thời gian đóng cửa dừng chôn cất vào
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nhiều gia đình khó khăn không đủ
khả năng để chôn cất người thân
tại hoa viên nghĩa trang Chánh
Phú Hòa. Đề nghị ngành chức
năng có giải pháp tháo gỡ khó
khăn cho người dân.

năm 2020, nhưng sau năm 2030 chuyển đổi thành công viên nghĩa
trang.
- Hướng tham mưu:
+ Cho phép gia hạn thời gian đóng cửa và cho phép hình thức
chôn cất sau hỏa táng (hoặc Cải táng). Thời gian gia hạn đến khi nghĩa
trang nhân dân mới được đầu tư xây dựng hoàn thành.
+ UBND thành phố Thủ Dầu Một có trách nhiệm tổ chức lập Quy
hoạch chi tiết 1/500 theo hướng của quy mô cải tạo nghĩa trang hiện hữu
thành Công viên nghĩa trang Truông Bồng Bông và xây dựng kế hoạch
cải tạo, di dời các huyệt mộ theo đúng lộ trình. Đến năm 2030, Công
viên nghĩa trang đi vào hoạt động, phục vụ cho người dân trong khu vực
di dời có nhu cầu sau khi lựa chọn hình thức hỏa táng hoặc cải táng.
1. Ngày 15/8/2011, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư
số 158/2011/TT-BQP về thực hiện một số chế độ, chính sách góp phần
chăm sóc đối với cán bộ quân đội nghỉ hưu. Theo đó, chế độ khám chữa
bệnh đối với cán bộ quân đội nghỉ hưu là một trong những nội dung
trọng tâm và được quy định tại Điều 5 thông tư này, cụ thể:
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Cử tri Đoàn Thanh Phong, khu
phố 3, phường Hòa Phú: đề nghị
các cơ quan chức năng rà soát,
xem xét lại chế độ khám chữa
bệnh cho cán bộ Quân đội về hưu
hiện nay chưa đảm bảo, có những
trường hợp rất nhiều năm mới
được mời đi khám sức khỏe theo
chế độ.

Hòa Phú

Bộ Chỉ
huy
Quân sự
tỉnh

Các Bệnh viện quân đội khi ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo
hiểm y tế với cơ quan bảo hiểm xã hội địa phương, ưu tiên cán bộ quân
đội nghỉ hưu đăng ký nơi khám, chữa bệnh ban đầu tại bệnh viện quân
đội gần nơi cư trú.
Cán bộ quân đội nghỉ hưu khám, chữa bệnh và điều trị tại bệnh
viện quân đội được hưởng quyền lợi khám, chữa bệnh theo quy định của
pháp luật về bảo hiểm y tế; được bố trí phòng điều trị và hưởng chế độ
chăm sóc y tế như đối với cán bộ cùng cấp bậc, chức vụ đang tại ngũ.
Chi phí khám, chữa bệnh do cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả theo quy
định của pháp luật về bảo hiểm y tế.
2. Ngày 24/01/2018, Ban thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương có
Quyết định số 672-QĐ/TU điều chỉnh, bổ sung một số điều của Quy
định tiêu chuẩn khám, điều trị bệnh cho cán bộ trung cao của tỉnh được
ban hành kèm theo Quyết định số 209-QĐ/TU, ngày 22/7/2016 của ban
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Thường vụ Tỉnh ủy. Theo nội dung quyết định này, quy định áp dụng
tiêu chuẩn, chế độ ưu đãi khám, chữa bệnh cho các đối tượng cán bộ
đương chức và nguyên chức, trong đó:
- Điều 3, Chương I (Đối tượng áp dụng): Nhóm cán bộ của Tỉnh;
Nhóm cán bộ của các cơ quan ngành dọc do Trung ương quyết định,
đang công tác tại tỉnh (tại Khoản: 12, 13 quy định cán bộ Quân đội đang
giữ chức vụ lãnh đạo cấp Trưởng, cấp phó Bộ CHQS tỉnh Bình Dương);
Nhóm cán bộ của các cơ quan Trung ương nghỉ hưu, thường trú tại tỉnh
Bình Dương (Khoản: 15 quy định cán bộ cấp Tướng trong lực lượng vũ
trang nhân dân).
- Khoản 1, Điều 4, Chương II (Khám sức khỏe định kỳ mỗi năm 1
lần): quy định các nhóm đối tượng áp dụng tại Điều 3, Chương I: Kiểm
tra sức khỏe tại Bệnh viện Thống nhất TP. HCM; kiểm tra sức khỏe tại
Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Tỉnh; kiểm tra sức khỏe tại Ban
Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ cấp huyện nơi có hộ khẩu thường trú.
- Ngoài ra, Điều 6, Chương III còn hỗ trợ điều trị bệnh khi nằm
điều trị nội trú tại bệnh viện, mức hỗ trợ tùy thuộc nhóm đối tượng cán
bộ.
Như vậy, Thông tư số 158/2011/TT-BQP và Quyết định số 672QĐ/TU đã quy định rõ chế độ khám chữa bệnh cho cán bộ Quân đội về
hưu. Cử tri Đoàn Thanh Phong có thể tra cứu nội dung 02 văn bản trên
Internet, hoạc liên hệ Bảo hiểm xã hội nơi phát hành BHYT để được
hướng dẫn cụ thể.
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Cử tri Lê Hảo Hán, Khu phố 5,
phường Hòa Phú: phản ánh việc
tổ chức khám chữa bệnh cho đối
tượng trung cao tại Bệnh viện Đa
khoa tỉnh còn nhiều vấn đề bất
cập, nhiều người được hưởng chế
độ ưu tiên nhưng khi đến khám

Hòa Phú

Sở Y tế

Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã xây dựng quy trình khám chữa bệnh cụ
thể và có quy định rõ ràng về việc tiếp nhận đối với tất cả các đối tượng
trong đó có đối tượng ưu tiên là cán bộ trung cao. Từ tháng 7/2021 đến
cuối tháng 10/2021 do tình hình dịch bệnh tại tỉnh Bình Dương diễn
biến phức tạp, Bệnh viện phải thực hiện phân luồng, sàng lọc người
bệnh đảm bảo tất cả người bệnh khi vào bệnh viện phải tuân thủ nguyên
tắc 5K “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung –

5

vẫn phải ngồi chờ đợi rất lâu, thái
độ của một số y bác sĩ còn chưa
phù hợp, gây khó chịu cho người
đi khám bệnh. Đề nghị ngành
chức năng xem xét, chấn chỉnh
tình trạng trên.

Khai báo y tế” nhằm không để dịch bệnh lây lan chéo. Do đó, tất cả
người bệnh đều phải chờ đợi theo thứ tự.
Hiện tại, từ tháng 11/2021 khi dịch đã được kiểm soát, Bệnh viện
đã bố trí lại các bàn tiếp nhận cho từng đối tượng như trước đây và
người bệnh đã được tiếp nhận phân loại khám bệnh, chữa bệnh theo
đúng đối tượng nhanh chóng và kịp thời. Trong quá trình kiểm soát,
nhắc nhở người bệnh thực hiện 5K phòng lây nhiễm tại khu sàng lọc,
nhân viên bệnh viện đã phải làm việc vất vả nên đôi lúc thiếu nhẹ
nhàng, hòa nhã với người bệnh. Bệnh viện xin ghi nhận thiếu sót, sẽ
khắc phục và đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao y
đức, tập huấn kỹ năng giao tiếp ứng xử cho cán bộ viên chức, đổi mới
phong cách thái độ phục vụ nhằm hướng tới sự hài lòng cho người bệnh.
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Cử tri Nguyễn Trọng Đức, khu
phố 5, phường Hòa Phú: đề nghị
ngành chức năng tỉnh xem xét,
chuyển biện pháp test nhanh
kháng nguyên Covid-19 như hiện
nay đang thực hiện sang triển
khai, thực hiện biện pháp kiểm tra
kháng thể của người dân để từ đó
có thể đánh giá mức độ kháng thể
chống lại dịch bệnh Covid-19 của
từng người dân để đề ra các biện
pháp phòng, chống dịch phù hợp
trong tình hình mới.
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Cử tri Tôn Thị Can khu phố 4,
phường Phú Cường: phản ánh
bãi giữ xe của Bệnh viện Medic Phú Cường
Bình Dương không có hệ thống
thu gom nước thải, khi bệnh viện
làm vệ sinh và trời mưa phần

Hòa Phú

Sở Y tế

Căn cứ Công văn số 8114/BYT-DP ngày 27/9/2021 của Bộ Y tế
về công tác xét nghiệm SARS-CoV-2 nêu rõ “… Sở Y tế chỉ đạo các
đơn vị liên quan về việc không sử dụng xét nghiệm kháng thể SARSCoV-2 sai mục đích, không cần thiết, gây tốn kém và có thể gây tâm lý
chủ quan trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, tăng cường
công tác truyền thông cho người dân và đơn vị xét nghiệm về lợi ích và
giá trị chẩn đoán của các phương pháp xét nghiệm”. Vì vi rút vẫn có thể
lây bệnh cho người đã tiêm chủng đầy đủ (có kháng thể) lên đến 80%
(theo thống kế sơ bộ hiện nay). Vì vậy, việc tổ chức xét nghiệm kháng
thể diện rộng không có ý nghĩa trong công tác phòng dịch.

Sở Tài
nguyên
và Môi
trường

Qua rà soát hồ sơ, kết quả kiểm tra giải quyết của cơ quan có thẩm
quyền ghi nhận: UBND phường Phú Cường đã nhận được phản ánh của
người dân, cử tri phản ánh là bà Tô Thị Trang ngụ tại số 119/18A đường
Lý Thường Kiệt, Khu 4, phường Phú Cường. Vào ngày 06/12/2021,
UBND phường Phú Cường đã làm việc với Bệnh viện đa khoa Medic
Bình Dương và bà Tô Thị Trang ghi nhận bà Trang đã tự xây dựng
tường cao khoảng 0,5m, chiều dài khoảng 10m tiếp giáp với Bệnh viện
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nước thải của bệnh viện chảy
sang phần đất của gia đình làm
ảnh hưởng tới kết cấu nền móng
nhà. Kiến nghị ngành chức năng
kiểm tra, xử lý.

Medic (kinh phí xây dựng Bệnh viện Medic hoàn trả cho bà Trang), các
bên thống nhất đã khắc phục việc để chảy tràn nước mưa từ Bệnh viện
Medic qua nhà bà Trang.
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Cử tri Trịnh Xuân Thu, khu phố
4, phường Phú Cường: phản ánh
tình trạng Bệnh viện Medic Bình
Dương để rác thải và khẩu trang y
tế rơi vãi, bệnh nhân điều trị
Covid tại bệnh viện không được Phú Cường
kiểm soát chặt, tự ý ra vào không
đảm bảo trong công tác phòng,
chống dịch Covid -19. Đề nghị
các ngành chức năng xem xét,
giải quyết tình trạng trên.
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Cử tri Thái Lệ Thanh, khu phố
8, phường Phú Lợi: kiến nghị
ngành chức năng xem xét, điều
chỉnh các tiêu chí Gia đình văn
hóa và đánh giá Gia đình văn hóa
không phù hợp, cụ thể tiêu chí
“tham gia đầy đủ các phong trào
từ thiện, khuyến học ...”, trong đó
sử dụng từ “đầy đủ” là không phù
hợp đề nghị bỏ từ này. Tiêu chí
khuyến học cũng không phù hợp
với gia đình có người trên 70 tuổi.
Một số tiêu chí được hướng dẫn
chấm tròn điểm mặc dù không có
khả năng thực hiện.

Sở Y tế

Sở Y tế xin ghi nhận và cảm ơn phản ánh của cử tri. Bước đầu Sở
Y tế cũng đã có chỉ đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc phối hợp với
các cơ quan liên quan xem xét, khảo sát, rà soát và sẽ có báo cáo cụ thể
đối với hoạt động xử lý chất thải y tế của Bệnh viện Medic Bình Dương
trong thời gian sớm nhất.

1. Về ý kiến: “Xem xét, điều chỉnh các tiêu chí Gia đình văn hóa
và đánh giá Gia đình văn hóa không phù hợp, cụ thể tiêu chí “tham gia
đầy đủ các phong trào từ thiện, khuyến học ...”, trong đó, sử dụng từ
“đầy đủ” là không phù hợp đề nghị bỏ từ này”

Phú Lợi

Sở Văn
hóa, Thể
thao và
Du lịch

- Cụm từ tham gia “đầy đủ” mang nghĩa là tham gia “tất cả” các
phong trào từ thiện, nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, khuyến học khuyến tài
mà địa phương phát động. Do đó sử dụng cụm từ này là phù hợp.
- Hiện nay, các tiêu chuẩn, tiêu chí bình xét Gia đình văn hóa trên
toàn quốc được thực hiện theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày
17/9/2018 của Chính phủ. Các nội dung của tiêu chuẩn trong Nghị định
của Chính phủ các địa phương không được tự ý sửa đổi, bổ sung, chỉ
được điều chỉnh thang điểm cho phù hợp với địa phương mình.
+ Qua 02 năm (2019 và 2020) thực hiện thang điểm ban hành kèm
theo Nghị định, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cơ quan thường trực
Ban Chỉ đạo đã phối hợp các ngành thành viên và Ban Chỉ đạo 9 huyện,
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thị xã, thành phố tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh thang điểm để nâng
cao chất lượng gia đình văn hóa; khu dân cư văn hóa (tại văn bản số
3466/UBND-VX ngày 26/7/2021) cho phù hợp với tình hình thực tiễn
của các địa phương.
+ Năm 2022, Trung ương sẽ tổ chức sơ kết đánh giá, rút kinh
nghiệm sau 05 năm thực hiện Nghị định số 122/2018/NĐ-CP của Chính
phủ. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổng hợp những khó khăn,
vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện tham mưu Ban Chỉ đạo
tỉnh đề nghị Trung ương xem xét, điều chỉnh, bổ sung các tiêu chí tiêu
chuẩn áp dụng bình xét Gia đình văn hóa; Khu dân cư văn hóa mang
tính chung chung chưa cụ thể, chưa rõ nghĩa và chưa phù hợp với địa
phương để phong trào xây dựng gia đình văn hóa; Khu dân cư văn hóa
đạt hiệu quả cao và đảm bảo thực chất.
2. Về ý kiến: “Tiêu chí khuyến học cũng không phù hợp với gia
đình có người trên 70 tuổi. Một số tiêu chí được hướng dẫn chấm tròn
điểm mặc dù không có khả năng thực hiện”
- Thang điểm áp dụng bình xét gia đình văn hóa dùng chung cho
tất cả các loại hình hộ như: Hộ truyền thống; hộ hạt nhân; hộ độc thân,
hộ khuyết,… do đó có một số tiêu chí không tương ứng đối với đặc thù
riêng của một số hộ.
- Ngày 31/8/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Công văn số 821/SVHTTDL-QLVHGĐ hướng dẫn việc bình xét, khen
thưởng danh hiệu Gia đình văn hóa, Khu dân cư văn hóa; trong đó đối
với các tiêu chí nếu không tương ứng với đặc thù riêng của hộ gia đình
thì chấm đạt điểm tối đa. Ví dụ: Tại tiêu chí b, tiêu chuẩn 2 của Thang
điểm áp dụng bình xét Gia đình văn hóa: “Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ,
một vợ một chồng, bình đẳng, hòa thuận, thủy chung”. Đối với hộ độc
thân thì tiêu chí này được chấm tròn điểm vì tiêu chí này không tương
ứng với đặc thù riêng của hộ gia đình.
12

Cử tri Trần Văn Thạnh, khu phố
2, phường Phú Lợi: kiến nghị

Phú Lợi

Thanh
tra tỉnh

Theo Điều 3, Luật Thanh tra năm 2010 thì thanh tra nhà nước là
hoạt động xem xét, đánh giá, xử lý theo trình tự, thủ tục do pháp luật
quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với việc thực hiện
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Thanh tra việc quản lý đất đai
phải đặt dưới sự quản lý của Tỉnh
ủy và cơ quan độc lập để tạo điều
kiện thực thi nhiệm vụ.

chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá
nhân. Thanh tra nhà nước bao gồm thanh tra hành chính và thanh tra
chuyên ngành.
- Thanh tra hành chính được hiểu là hoạt động thanh tra của cơ
quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trực
thuộc trong việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn
được giao.
- Thanh tra chuyên ngành được hiểu là hoạt động thanh tra của cơ
quan nhà nước có thẩm quyền theo ngành, lĩnh vực đối với cơ quan, tổ
chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về
chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc quản lý thuộc ngành, lĩnh vực đó.
Theo Khoản 1, Điều 20 Luật Đất đai 2013 quy định Thanh tra
chuyên ngành đất đai là hoạt động thanh tra của cơ quan nhà nước có
thẩm quyền đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp
luật về đất đai, quy định về chuyên môn, kỹ thuật, quản lý thuộc lĩnh
vực đất đai.
Nội dung thanh tra đất đai được quy định tại khoản 2 Điều 201
Luật Đất đai 2013 bao gồm:
- Thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai của Ủy ban nhân
dân các cấp;
- Thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai của người sử dụng
đất và của tổ chức, cá nhân khác có liên quan;
- Thanh tra việc chấp hành các quy định về chuyên môn, nghiệp
vụ trong lĩnh vực đất đai.
Cơ quan thanh tra đất đai là cơ quan thanh tra chuyên ngành về đất
đai trực thuộc hệ thống cơ quan tài nguyên và môi trường (cơ quan quản
lý nhà nước về đất đai) có nhiệm vụ thanh tra việc chấp hành pháp luật
của cơ quan nhà nước, của người sử dụng đất trong việc quản lý và sử
dụng đất đai; phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến
nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật về
đất đai.
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Hệ thống tổ chức của cơ quan thanh tra chuyên ngành về đất đai
bao gồm: Thanh tra trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; Phòng
Thanh tra thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và các thanh tra viên
chuyên ngành đất đai thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp
huyện. Chủ thể tiến hành thanh tra chuyên ngành đất đai là các cơ quan,
tổ chức được Nhà nước giao quyền, gồm: Thanh tra Bộ; Thanh tra Sở;
cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành đất đai.
Đây là các cơ quan có nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra việc chấp hành
pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn kỹ thuật, quy tắc quản
lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý
Nhà nước.
Chủ thể ra quyết định thanh tra chuyên ngành: Bộ trưởng, giám
đốc Sở, thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra
chuyên ngành, Chánh thanh tra Bộ, Chánh thanh tra Sở; những người
trực tiếp tiến hành thanh tra: Trưởng đoàn thanh tra; các thành viên
Đoàn thanh tra chuyên ngành; thanh tra viên, người được giao thực hiện
nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành tiến hành thanh tra độc lập.
Từ những quy định pháp luật nêu trên, việc cử tri Trần Văn Thạnh
kiến nghị thanh tra việc quản lý đất đai phải đặt dưới sự quản lý của
Tỉnh ủy và cơ quan độc lập để tạo điều kiện thực thi nhiệm vụ là không
phù hợp quy định pháp luật.
Cử tri Nguyễn Văn Lướt, khu
phố 2, phường Phú Tân:
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(1) Kiến nghị ngành chức năng
thường xuyên cắt tỉa cây xanh tại
các tuyến đường trên địa bàn
phường Phú Tân nhằm tránh
nguy cơ cây xanh bị gãy, đổ trên
đường phố, gây nguy hiểm cho
người dân.
(2) Kiến nghị ngành chức năng
khảo sát, lắp đặt đèn chiếu sáng

Phú Tân

Sở Xây
dựng

Sở Xây dựng tiếp thu ý kiến phản ánh của cử tri, sẽ phối hợp với
các ngành liên quan để xem xét, giải quyết, báo cáo UBND tỉnh trong
năm 2022.
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trong khu dân trên địa bàn
phường Phú Tân.
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Cử tri Nguyễn Thiên Lài, khu
phố 1, phường Phú Tân: đề nghị
ngành chức năng lắp đặt đèn tín
hiệu giao thông tại giao lộ đường
Võ Văn Kiệt - đường D2, đường
D1 nhằm đảm bảo an toàn cho
người tham gia giao thông.
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Cử tri khu phố 1, phường Phú
Tân: phản ánh cây xanh dưới
đường dây điện tại khu phố 1
chưa được quan tâm cắt tỉa trong
mùa mưa, nguy cơ cây xanh bị
gãy, đổ lên đường dây điện rất
nguy hiểm. Đề nghị ngành chức
năng cầu khắc phục tình trạng
trên.

Phú Tân

Sở Giao
thông
Vận tải

Để tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tại giao lộ
đường N4 (Võ Văn Kiệt) với đường D1 và D2, ngày 25/12/2020, Sở
GTVT đã phối hợp với UBND thành phố Thủ Dầu Một, Công an tp Thủ
Dầu Một, Thanh tra Giao thông vận tải khảo sát hiện trường, thống nhất
việc lắp đặt đèn tín hiệu (xanh, đỏ, vàng) để điều tiết giao thông tại giao
lộ trên.
Ngày 30/12/2020, Sở GTVT đã có Công văn đề nghị Tổng Công
ty Becamex IDC phối hợp với Công ty CP Đại Nam thực hiện lắp đặt
đèn tín hiệu tại giao lộ đường Võ Văn Kiệt với đường D1 và D2, sẽ báo
cáo kết quả trong năm 2022.

Phú Tân

Sở Xây
dựng

Sở Xây dựng tiếp thu ý kiến phản ánh của cử tri, sẽ phối hợp với
các ngành liên quan để xem xét, giải quyết, báo cáo UBND tỉnh trong
năm 2022.

Phụ lục II
TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ BA - HĐND TỈNH KHÓA X
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THUẬN AN
(Ban hành kèm theo Công văn số 145/HĐND-VP ngày 27/12/2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh)

STT

KIẾN NGHỊ CỬ TRI

1

Cử tri Huỳnh Văn Truyện, khu phố
1A, phường An Phú kiến nghị: phản
ánh tiến độ thi công của tuyến đường
ĐT.743 trước đây chậm trễ nguyên
nhân do dịch bệnh phải tạm dừng, tuy
nhiên việc chậm trễ kéo dài quá lâu
gây ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh
hoạt của người dân, thời gian thi công
tuyến đường này không đảm bảo theo
thông báo khởi công của chủ đầu tư đề
nghị ngành chức năng đẩy nhanh tiến
độ để giao thông được thuận lợi phát
triển kinh tế xã hội.
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Cử tri Huỳnh Văn Truyện, khu phố
1A, phường An Phú: kiến nghị ngành
chức năng nên có những tính toán hợp
lý để có giải pháp bảo vệ môi trường,
bảo vệ nguồn nước ngầm vì hiện nay
tình trang ô nhiễm nguồn nước rất
nghiêm trọng, đặt biệt là việc xã thải
của các doanh nghiệp cần có quy định

XÃ,
PHƯỜNG,
T.TRẤN

An Phú

An Phú

ĐƠN VỊ
TRẢ
LỜI

Sở Giao
thông
Vận tải

Sở Tài
nguyên
và Môi
trường

NỘI DUNG TRẢ LỜI
Tính đến nay, khối lượng thi công dự án nâng cấp, mở rộng
đường ĐT.743 đã hoàn thành gần 90%, tuy nhiên còn 46 trường
hợp chưa bàn giao mặt bằng. Hiện chủ đầu tư dự án, đang phối hợp
với các địa phương, đơn vị có liên quan vận động các hộ, tổ chức
bàn giao mặt bằng để triển khai thi công hoàn thành công trình.
Ngày 08/11/2021, Sở GTVT cũng đã có Công văn số
4078/SGTVT-QLGT đề nghị Tổng Công ty Becamex IDC đẩy
nhanh tiến độ thi công khi nhận được mặt bằng, hoàn thành các
hạng mục thi công dở dang để công trình sớm đưa vào sử dụng.
Sở GTVT xin ghi nhận và sẽ tiếp tục đôn đốc chủ đầu tư thực
hiện.

Trước đây khi cơ sở hạ tầng về thoát nước chưa hoàn thiện,
chưa có hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt thì đa phần nước thải
sinh hoạt của người dân và một số doanh nghiệp được cho tự thấm
vào đất, lâu dần đã ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước ngầm
trong khu vực.
Hiện nay, Nhà máy xử lý nước thải Tân Uyên đã hoàn thiện và
đang mở rộng dần tuyến đường ống để thu gom nước thải sinh hoạt
của các hộ dân thuộc các khu như: một phần khu vực thị xã Tân
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bắt buộc doanh nghiệp và người dân
đấu nối hệ thống nước thải và có biện
pháp chế tài đối với trường hợp không
chấp hành nhằm từng bước cải tạo môi
trường nước trong thời gian tới.

Uyên, khu vực phường Bình Chuẩn, phường An Phú. Đồng thời, hệ
thống thoát nước trong khu vực đang dần được nhà nước đầu tư để
thoát nước thải sau xử lý của các doanh nghiệp nhằm hạn chế tối đa
việc cho nước thải tự thấm vào đất. Ngoài ra, hàng năm Sở đều có
kế hoạch thanh - kiểm tra các doanh nghiệp về việc chấp hành quy
định bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, yêu cầu doanh nghiệp
phải xử lý nước thải đạt quy chuẩn theo quy định trước khi xả ra
môi trường, đối với những trường hợp vi phạm đều được xử lý đúng
quy định pháp luật.
Hiện tại toàn Tỉnh đang có 57 công trình quan trắc chất lượng,
mực nước dưới đất, riêng địa bàn An Phú có 04 công trình quan trắc
cho 04 tầng chứa nước. Qua kết quả quan trắc năm 2021 cho thấy:
hầu hết các chỉ tiêu quan trắc của 4 tầng chứa nước đều đạt quy
chuẩn cho phép Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước
ngầm, riêng chỉ tiêu Amoni thuộc tầng trên (tầng nước ngầm) là
vượt 3 - 3,5 lần so với quy chuẩn cho phép.
Giải pháp trong thời gian tới:
- Nhà máy xử lý nước thải Tân Uyên sẽ ưu tiên mở rộng các tuyến
thu gom nước thải sinh hoạt của các hộ dân tại những khu vực chưa có hệ
thống thoát nước chung, để đảm bảo không còn trường hợp nước thải cho
tự thấm vào đất.
- Sở Tài nguyên và Môi trường cùng Ủy ban nhân dân thành
phố Thuận An tăng cường công tác thanh - kiểm tra những doanh
nghiệp, để đảm bảo nước thải của doanh nghiệp phải được xử lý đạt
quy chuẩn trước khi thải ra môi trường. Đồng thời, hướng dẫn
doanh nghiệp tái sử dụng nước thải sau xử lý nhằm hạn chế lưu
lượng nước thải phát sinh ra môi trường.
- Đề nghị địa phương cần rà soát những tuyến đường chưa
có hệ thống thoát nước để kiến nghị cấp trên cho đầu tư cống thoát
nước, nhằm giúp doanh nghiệp có tuyến thoát nước để không cho
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nước thải tự thấm vào đất. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, phổ
biến để người dân trên địa bàn tích cực đấu nối nước thải vào hệ
thống thu gom xử lý nước thải tập trung của nhà máy xử lý nước
thải.
- Để an toàn sức khỏe cho người dân, khuyến cáo người dân
nên đấu nối sử dụng nguồn nước cấp tập trung, trường hợp khu vực
chưa có hệ thống cấp nước thì người dân có thể khoan giếng tầng 3,
tầng 4 để sử dụng (với độ sâu trên 70m).
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Cử tri Huỳnh Văn Truyện, khu phố
1A, phường An Phú: phản ánh hiện
nay tình hình vi phạm an toàn giao
thông trên các cung đường khá nhiều,
lực lượng làm nhiệm vụ mỏng, đề nghị
ngành chức năng nghiên cứu phương
án ghi hình phạt nguội như các địa
phương khác (Vũng Tàu, Thành Phố
Hồ Chí Minh) đặc biệt có cơ chế cho
người dân ghi hình tố giác hành vi vi
phạm hành chính đến cơ quan chức
năng để xử phạt.

An Phú

Công
an tỉnh

- Trong thời gian qua, Công an tỉnh đã không ngừng quan tâm,
tăng cường biên chế cho lực lượng Cảnh sát giao thông để thực hiện
nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến giao
thông phụ trách. Tuy nhiên, hiện nay quân số của lực lượng này vẫn
chưa tương xứng với tình hình trật tự, an toàn giao thông ngày càng
diễn biến phức tạp. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Phòng Cảnh sát
giao thông và Công an các địa phương đã phân công cán bộ, chiến
sỹ thường xuyên tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, đảm bảo trật tự
an toàn giao thông trên các tuyến đường trên địa bàn tỉnh nói chung
và các tuyến qua địa bàn phường An Phú, thành phố Thuận An nói
riêng như ĐT.743A, Mỹ Phước - Tân Vạn,...
Đồng thời, lực lượng Cảnh sát giao thông đã xây dựng và triển
khai thực hiện nhiều Kế hoạch chuyên đề như Kế hoạch tuần tra,
kiểm soát công khai kết hợp với cán bộ Cảnh sát giao thông mặc
thường phục sử dụng phương tiện, thiết bị, kỹ thuật nghiệp vụ để xử
lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông; Kế hoạch tăng cường tuần
tra kiểm soát, xử lý vi phạm phương tiện chở hàng quá tải trọng bảo
vệ kết cấu hạ tầng giao thông, kết hợp công tác phòng chống dịch
bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Kết quả: đã thực hiện ghi hình ảnh
vi phạm và gửi 552 thông báo vi phạm về tốc độ; phát hiện và xử lý
306 trường hợp quá tải (đối với các tuyến qua địa bàn phường An
Phú, thành phố Thuận An đã xử lý 105 trường hợp xe chở quá trọng
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tải).
Mặt khác, tuyến đường ĐT.743A đi qua địa phận phường An
Phú, thành phố Thuận An đang sửa chữa mở rộng, cơ sở hạ tầng hệ
thống biển báo hiệu chưa hoàn thiện nên lực lượng Cảnh sát giao
thông chưa xử lý được toàn diện các lỗi vi phạm như đi sai làn
đường, chuyển hướng, dừng đỗ….
- Đối với vấn đề người dân ghi hình tố giác hành vi vi phạm
hành chính đến cơ quan chức năng để xử phạt: Theo Thông tư số
65/2020/TT-BCA ngày 19/6/2020 của Bộ Công an quy định tại
Điều 24 người dân có quyền phản ánh thông tin hình ảnh vi phạm
trật tự an toàn giao thông đường bộ bằng cách cung cấp cho lực
lượng Cảnh sát giao thông hoặc thông qua mạng xã hội, cổng thông
tin đại chúng.
- Trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an
tỉnh sẽ quyết liệt thực hiện các kế hoạch chuyên đề về xử lý người
điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, nồng độ
cồn; Tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề
chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo, phương tiện
không bảo đảm điều kiện tham gia giao thông đường bộ, vi phạm
liên quan đến vận chuyển chất thải rắn trên địa bàn tỉnh,… Đồng
thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
để nâng cao ý thức chấp hành Luật An toàn giao thông đường bộ
của người dân và các chủ doanh nghiệp vận tải trên địa bàn tỉnh.
Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh và Công an các địa phương
luôn sẵn sàng tiếp nhận những phản ánh của người dân về vi phạm
trật tự an toàn giao thông và kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định
của pháp luật.
4

Cử tri Huỳnh Văn Truyện, khu phố
1A, phường An Phú: kiến nghị việc
thu phí đường bộ tại các trạm thu phí
còn bất hợp lý, có trạm thu rất lâu

An Phú

1. Về việc thời gian thu phí trạm trên đường ĐT.743c đi Dĩ An
Sở Giao
và trạm Thái Hòa đi Tân Uyên:
thông
- Dự án nâng cấp, mở rộng ĐT.743 đoạn từ miếu Ông Cù –
Vận tải
An Phú - Đông Tân - Nguyễn Du - Bình Đức – Bình Đáng được
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(trạm trên tuyến ĐT.743C đi Dĩ An,
trạm Thái Hòa đi Tân Uyên), theo quy
định xe đi đăng kiểm đã đóng phí
đường bộ do đó quy định thu phí là
không hợp lý cần xem xét điều chỉnh
cho phù hợp.

UBND tỉnh ký hợp đồng BOT với Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây
dựng Bình Dương tại hợp đồng số 1480/HĐ-UBND ngày
28/3/2006, theo đó có bố trí 03 trạm thu phí (trạm Bình Thung tại
Km4+640 đoạn Đông Tân – Bình Thung (ĐT.743a), trạm cầu Ông
Bố tại Km0+300 đoạn cầu Ông Bố - Đông Tân (ĐT.743c) và trạm
An Phú (đã được UBND tỉnh đã mua lại)), thời gian thu phí 26 năm
từ năm 2006;
- Dự án nâng cấp mở rộng đường ĐT.747 đoạn từ cầu Ông
Tiếp đến thị trấn Uyên Hưng và Tỉnh lộ 11 (từ Tân Ba đi chùa thầy
Thỏ), được UBND tỉnh Bình Dương ký hợp đồng BOT với Công ty
Cổ phần Genimex tại hợp đồng số 4164A/HĐ.UB ngày 01/11/2001,
theo đó có bố trí 03 trạm thu phí (Trạm số 1 gần ngã 4 Miễu Ông
Cù tại Km0+480 trên đoạn ngã tư Miễu Ông Cù – Tân Ba (Tỉnh lộ
11 cũ), trạm số 2 gần ngã ba Tân Ba tại Km1+670 đoạn cầu Ông
Tiếp – Uyên Hưng, trạm số 3 tại Km9+120 (xã Khánh Bình) đoạn
cầu Ông Tiếp – Uyên Hưng), thời gian thu phí 30 năm (kể từ ngày
nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng); Thực hiện ý kiến của
UBND tỉnh, Sở GTVT đang phối hợp với Công ty Cổ phần
Genimex và các Sở ngành hữu quan tham mưu UBND tỉnh phương
án xử lý các trạm thu phí trên ĐT.747A, ĐT.747B.
2 Về quy định xe đi đăng kiểm đã đóng phí đường bộ do đó
quy định thu phí là không hợp lý cần xem xét điều chỉnh cho phù
hợp:
- Phí sử dụng đường bộ: Nguồn thu phí sử dụng đường bộ đối
với xe ô tô chỉ dùng duy tu, sửa chữa hệ thống đường bộ do cơ quan
quản lý nhà nước quản lý, khai thác (Căn cứ Nghị định số
18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về Quỹ
Bảo trì đường bộ; Nghị định 56/2014/NĐ-CP ngày 30/5/2014 của
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định
18/2012/NĐ-CP của Chính phủ về Quỹ Bảo trì đường bộ;...).
Giá dịch vụ sử dụng đường bộ đối với các dự án đầu tư
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xây dựng công trình giao thông theo phương thức hợp đồng BOT
(đường ĐT.743, ĐT.747a, ĐT.747b) là khoản thu để hoàn lại kinh
phí mà nhà đầu tư đã bỏ ra để thực hiện việc đầu tư nâng cấp, mở
rộng công trình giao thông (đường, cầu,...) và dùng để duy tu, sửa
chữa kết cấu hạ tầng các dự án trên. Theo quy định trên, các nhà
đầu tư triển khai thu phí giá dịch vụ sử dụng đường bộ trên cơ sở
hợp đồng đã ký kết với UBND tỉnh, Nghị Quyết của Hội đồng nhân
dân tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh quy định đối với từng loại
phương tiện.

5

Cử tri khu phố 3 và khu phố 1B,
phường An Phú: đề nghị các ngành
chức năng quan tâm và nhanh chóng
hỗ trợ cho các đối tượng tử vong do bị
dương tính với rút SAR-CoV-2 trên
địa bàn tỉnh từ quỹ cứu trợ vì hiện nay
còn rất nhiều trường hợp tại địa
phương chưa tiếp cận được số tiền hỗ
trợ này.

Thực hiện Điều 14 của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày
15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối
với đối tượng bảo trợ xã hội. Thời gian qua, tỉnh Bình Dương đã hỗ
trợ chi phí mai táng cho những hộ gia đình có người thân chết do
dịch bệnh Covid-19 với mức hỗ trợ là 20.000.000 đồng/01 trường
hợp. Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cũng sử
dụng nguồn kinh phí vận động để hỗ trợ thêm cho mỗi trường hợp
tử vong do dịch bệnh Covid-19 là 10.000.000 đồng/01 trường hợp.

An Phú

Sở Lao
động,
Thương
binh và
Xã hội

Về thủ tục để nhận chi phí hỗ trợ mai táng: Hộ gia đình, cá
nhân có người thân bị chết do dịch bệnh Covid-19 điền Tờ khai đề
nghị hỗ trợ chi phí mai táng theo Mẫu số 04 của Nghị định số
20/2021/NĐ-CP và kèm theo giấy báo tử hoặc xác nhận của cơ quan
điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 tử vong, gửi Chủ tịch Ủy ban nhân
dân cấp xã nơi có người chết do dịch bệnh Covid-19 đang thường
trú hoặc tạm trú; Trường hợp người bị mắc Covid tử vong mà không
có thân nhân: các tổ chức, cá nhân có liên quan tiến hành công việc
hỏa táng và làm các thủ tục thanh toán tại UBND cấp xã nơi cơ sở y
tế điều trị bệnh nhân trú đóng và thanh toán mức chi phí mai táng
thực tế.
Do đó, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xin được nhận ý
kiến phản ánh của cử tri khu phố 3 và khu phố 1B, phường An Phú
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để trao đổi làm việc với thành phố Thuận An; đồng thời cũng đề
nghị cử tri liên hệ trực tiếp với UBND phường An Phú, thành phố
Thuận An để được hướng dẫn và biết thêm các thông tin về các chi
phí hỗ trợ.
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7

Cử tri ấp Phú Hưng, xã An Sơn: đề
nghị tỉnh xem xét miễn học phí năm
học 2021-2022 cho các cấp học sinh
trên toàn tỉnh trước ảnh hưởng tình
hình dịch bệnh Covid-19.

An Sơn

Cử tri Châu Hữu Xuân, khu phố
Thạnh Hòa A, phường An Thạnh:
phản ánh ngày 24/12/2019 Sở Xây
dựng đã có văn bản số 5160/SXD đề
nghị UBND thành phố Thuận An tiến
hành các thủ tục để xin quá giá nhà đất
thuộc nhà nước sở hữu cho dân đối với
An Thạnh
căn nhà số 323 tọa lạc tại khu phố
Thạnh Hòa A nằm trên đường CMT8
(đã phản ánh nhiều năm nhưng đến
nay vẫn chưa giải quyết cho người
dân). Đề nghị ngành chức năng nhanh
chóng tiến hành thủ tục giải quyết cho
người dân.

Trước tình hình ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 tác động
đến mọi mặt của đời cống xã hội, ngày 14/9/2021 Hội đồng nhân
dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Nghị quyết số 10/2021/NQSở Giáo
HĐND về học phí năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Bình
dục và
Dương. Trong đó, tại khoản 7 Điều 1 của Nghị quyết đã quy định:
Đào tạo
“Không thu học phí học kỳ I, năm học 2021 - 2022 đối với học sinh
đang học tại các cơ sở giáo dục công lập (giáo dục mầm non, giáo
dục phổ thông và giáo dục thường xuyên) trên địa bàn tỉnh”.

UBND
thành
phố
Thuận
An

Căn nhà tọa lạc tại số 323, đường Cách Mạng Tháng Tám, khu
phố Thạnh Hòa A, phường An Thạnh, thành phố Thuận An, tỉnh
Bình Dương do ông Châu Hữu Xuân đứng tên thuê nhà. Tại thời
điểm bàn giao, hộ ông Xuân có Hợp đồng thuê nhà đến tháng
6/2015 và ký giấy nợ đến tháng 02/2015 với Công ty cổ phần Xây
dựng và Dịch vụ công cộng Bình Dương với số tiền là 7.257.328
đồng. Căn nhà trên được quản lý bởi Công ty Cổ phần xây dựng và
Dịch vụ công cộng Bình Dương, sau đó do Phòng Tài chính và Kế
hoạch quản lý. Đến ngày 16/02/2016, Phòng Quản lý đô thị thị xã
(nay là thành phố) Thuận An tiếp nhận bàn giao hồ sơ pháp lý căn
nhà trên theo Quyết định số 327/QĐ-UBND ngày 16/02/2016 của
UBND tỉnh Bình Dương về việc chuyển giao quỹ nhà ở thuộc sở
hữu nhà nước trên địa bàn thị xã Thuận An (nay là thành phố) từ
Công ty Cổ phần xây dựng và Dịch vụ công cộng Bình Dương cho
UBND thị xã Thuận An quản lý. Từ thời điểm bàn giao cho đến nay
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ông Xuân chưa ký hợp đồng lại và yêu cầu khi nào có quyết định
bán nhà mới ký hợp đồng và thanh toán tiền thuê nhà. Vì vậy, việc
lập thủ tục mua bán nhà không đủ thủ tục pháp lý (Đây là trường
hợp khiếu nại về việc không được mua nhà theo Nghị định 61/CP đã
được UBND tỉnh trả lời nhưng vẫn tiếp tục khiếu nại).
Theo Công văn số 5160/SXD-QLN ngày 24/12/2019 của Sở
Xây dựng về việc thực hiện lập thủ tục mua nhà ở cũ thuộc sở hữu
Nhà nước cho các trường hợp rút đơn khiếu nại. Khi lập thủ tục hồ
sơ mua nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước điều kiện cần có là hợp
đồng thuê nhà, thanh lý hợp đồng. Do đó, để đủ điều kiện thanh lý
hợp đồng ông Xuân phải giải quyết những vấn đề trong hợp đồng
trước đó và ký hợp đồng với Phòng Quản lý đô thị. Vì vậy, cần truy
thu tiền thuê nhà từ tháng 3/2015 cho đến nay.
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Cử tri phường Bình Hòa: kiến nghị
ngành chức năng xem xét thời gian
hoạt động của Trạm thu phí tại đường
ĐT.743C (trước trụ sở UBND

Bình Hòa

UBND thành phố đã ban hành Công văn số 3223/UBND-KT
ngày 01/12/2021 về việc phối hợp rà soát, tham mưu việc truy thu
tiền thuê nhà theo từng mốc thời gian theo quy định trên địa bàn
thành phố. Hiện nay, Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp
Phòng Quản lý đô thị truy thu tiền thuê nhà theo từng mốc thời gian
theo đúng quy định và gửi Sở Tài chính, Hội đồng bán nhà thuộc sở
hữu nhà nước xem xét có ý kiến. Sau khi có kết quả, UBND thành
phố sẽ hướng dẫn cho ông Châu Hữu Xuân biết để thực hiện các
bước tiếp theo đúng quy định.
- Thời hạn thu phí: Dự án nâng cấp, mở rộng ĐT.743 đoạn từ
Sở Giao miếu Ông Cù – An Phú - Đông Tân - Nguyễn Du - Bình Đức – Bình
thông Đáng được UBND tỉnh ký hợp đồng BOT với Công ty Cổ phần Vật
Vận tải liệu và Xây dựng Bình Dương tại hợp đồng số 1480/HĐ-UBND
ngày 28/3/2006, theo đó có bố trí 03 trạm thu phí (trạm Bình Thung
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phường) đã hết hạn hay chưa? Vì việc
thu phí của trạm làm ảnh hưởng đến
người dân trên địa bàn nhất là các xe
trốn trạm vào đường BH01 và BH02
của khu phố Đông Ba gây ùn tắc giao
thông và hệ thống đường giao thông bị
hư hỏng.

tại Km4+640 đoạn Đông Tân – Bình Thung (ĐT.743a), trạm cầu
Ông Bố tại Km0+300 đoạn cầu Ông Bố - Đông Tân (ĐT.743c) và
trạm An Phú (đã được UBND tỉnh đã mua lại)), thời gian thu phí 26
năm từ năm 2006.
- Về ùn tắc giao thông: Sau khi triển khai phân luồng giao
thông trên các tuyến đường trọng điểm đến nay, tình hình ùn tắc
giao thông vào các giờ cao điểm trên địa bàn tỉnh đã được kiểm
soát, Sở GTVT xin ghi nhận kiến nghị của Quí cử tri và sẽ chỉ đạo
Thanh tra Giao thông vận tải phối hợp với lực lượng chức năng của
UBND thành phố Thuận An tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm các
phương tiện trên đường Bình Hòa 01 và Bình Hòa 02; chỉ đạo Công
ty CP Vật liệu và Xây dựng BD, UBND thành phố Thuận An rà
soát, khắc phục hư hỏng trên đường ĐT.743c, đường Bình Hòa 01
và Bình Hòa 02.
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương đã có
văn bản gửi Ủy ban nhân dân và Phòng Lao động-Thương binh và
Xã hội thị xã Bến Cát phối hợp kiểm tra, xác minh làm rõ những
vấn đề cử tri phản ánh.
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Cử tri phường Bình Hòa: kiến nghị
việc xây dựng Bia tưởng niệm 205
Liệt sỹ đã hy sinh trong chiến tranh tại
Bến Cát đến nay vẫn chưa thực hiện
được. Đề nghị ngành chức năng xem
xét sớm thực hiện.

Bình Hòa

Qua đó, theo báo cáo của Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Bến
Sở Lao Cát (công văn số 1672/BCH-BCT ngày 02/12/2021) “Năm 2014,
động, Ban Liên lạc có cử đồng chí Lê Tân Tạo-nguyên Trung đoàn
Thương trưởng, Trưởng Ban Liên lạc (hiện nay ông Tạo bị bệnh) lên làm
binh và việc với Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát, trực tiếp là đồng chí
Xã hội Khanh- nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, tuy nhiên chỉ trao
đổi đề nghị qua lời nói và danh sách 215 đồng chí kèm theo (hiện
không có văn bản, công văn nào làm cơ sở) là Ban Liên lạc Trung
đoàn 205 đề nghị xây dựng bia tưởng niệm. Hiện nay Ban Chỉ huy
Quân sự thị xã đang chờ Ban Liên lạc làm công văn đề nghị xây
dựng bia tưởng niệm liệt sĩ Trung đoàn 205 gửi về, Ban Chỉ huy
Quân sự thị xã sẽ làm công văn đề nghị Ủy ban nhân dân thị xã xem
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xét, cho ý kiến kết luận”.
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Cử tri Trương Xuân Hòa, khu phố
Hòa Lân 1, phường Thuận Giao:
phản ánh Trụ Sở tiếp công dân của
Tỉnh không mở cửa tiếp công dân.
Kiến nghị ngành chức năng xem xét
giải quyết.

Thuận
Giao

Văn
phòng
UBND
tỉnh

1. Trong năm 2021, tình hình dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh
Bình Dương diễn biến phức tạp, khó lường, thực hiện chỉ đạo của
Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch
COVID-19 và Thường trực Tỉnh ủy; Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban
hành các thông báo tạm dừng tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân
tỉnh (Thông báo số 39/TB-UBND ngày 03/02/2021 và Thông báo số
126/TB-UBND ngày 13/5/2021) nhằm đảm bảo công tác phòng,
chống, kiểm soát dịch bệnh; thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân
tỉnh, Trụ sở Tiếp công dân tỉnh đã tạm dừng hoạt động tiếp công
dân. Sau khi tình hình dịch bệnh cơ bản ổn định và được kiểm soát,
Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các thông báo tiếp tục tổ chức
tiếp công dân và tổ chức đối thoại tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
(Thông báo số 46/TB-UBND ngày 25/02/2021 và Thông báo số
271/TB-UBND ngày 14/10/2021). Các Thông báo nêu trên đã được
niêm yết công khai tại cổng Trụ sở và trên các phương tiện thông tin
đại chúng. Hiện nay, việc tiếp công dân vẫn diễn ra thường xuyên
và định kỳ tại Trụ sở theo quy định của pháp luật. Do đó, việc ông
Trương Xuân Hòa phản ánh Trụ sở Tiếp công dân tỉnh không mở
cửa tiếp công dân là không có cơ sở.
2. Việc ông Trương Xuân Hòa (đại diện gia đình ông Trương
Văn Kiệt) gửi đơn khiếu nại, tố cáo một số nội dung liên quan tranh
chấp quyền sử dụng đất lối đi chung giữa gia đình ông Trương Văn
Kiệt với bà Huỳnh Thị Mỹ Hiệp, đã được các cấp chính quyền giải
quyết đúng chính sách pháp luật và được kiểm tra, rà soát, tổ chức
gặp gỡ trao đổi, giải thích và vận động chấm dứt khiếu nại. Tuy
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nhiên, ông Trương Xuân Hòa vẫn không đồng ý mà thường xuyên
đến Trụ sở Tiếp công dân tỉnh tại các buổi tiếp công dân định kỳ của
Lãnh đạo tỉnh để trình bày khiếu nại, tố cáo kéo dài nhắc lại các nội
dung vụ việc đã được giải quyết. Căn cứ Điều 9 Luật Tiếp công dân
năm 2013, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Thông báo số
234/TB-UBND ngày 22/11/2019 về việc từ chối tiếp công dân đối
với ông Trương Xuân Hòa.
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Cử tri Nguyễn Đức Thanh, khu phố
Trung, phường Vĩnh Phú: đề nghị
tỉnh quan tâm nâng cấp hệ thống chất
lượng y tế cơ sở (trang thiết bị, nhân
lực) để phục vụ nhu cầu khám chữa
bệnh cho nhân dân và công tác phòng
chống dịch.

Vấn đề khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến y tế cơ sở xã, phường,
các đơn vị y tế tuyến huyện (Trung tâm Y tế) đã triển khai đầy đủ
các danh mục kỹ thuật đúng tuyến tại các cơ sở này. Trong đợt dịch
vừa qua, toàn bộ nhân lực y tế tập trung cao điểm để phục vụ công
tác phòng, chống dịch tại các địa phương. Trong trạng thái Bình
thường mới, tình hình dịch bệnh tạm thời được kiểm soát; toàn bộ
các Trạm Y tế, Phòng khám đa khoa khu vực và khối bệnh viện đã
triển khai lại đầy đủ chức năng khám chữa bệnh thông thường cho
người dân với đầy đủ các chuyên khoa.
Vĩnh Phú

Sở Y tế

Một vài Trung tâm Y tế huyện, thị đã có văn bản đề nghị các
ngành, cơ quan chức năng tăng định biên, biên chế cho tuyến xã,
phường; kịp thời đáp ứng linh hoạt giữa phòng, chống dịch và đảm
bảo công tác khám chữa bệnh thông thường cho người dân. Thực
hiện Thông báo Kết luận số 266-TB/TU ngày 16/11/2021 của
Thường trực Tỉnh ủy sau cuộc họp về tình hình phòng chống dịch
trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế đã có Báo cáo số 169/BC-SYT ngày
18/11/2021 về thực hiện kế hoạch hoạt động của tuyến y tế cơ sở
năm 2021 và đề xuất một số chế độ, chính sách đảm bảo hoạt động
của tuyến y tế cơ sở năm 2022; trong đó chú trọng đề xuất giải pháp
về nhân lực, chế độ, chính sách cho Trạm Y tế lưu động để có thể
ứng phó với các cấp độ dịch theo quy định của Nghị quyết 128/NQCP của Chính phủ và Quyết định 4800/QĐ-BYT của Bộ Y tế.
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Bên cạnh đó, Sở Y tế cũng đang chủ trì, phối hợp các cơ quan,
đơn vị chức năng triển khai thực hiện Đề án đảm bảo nhân lực y tế,
Đề án phát triển Trung tâm Y tế tuyến huyện để đảm bảo nhân lực,
cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác chăm sóc sức
khỏe ban đầu cho nhân dân tại các huyện, thị thành phố trên địa bàn
tỉnh Bình Dương.

Phụ lục III
TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ BA - HĐND TỈNH KHÓA X
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ DĨ AN
(Ban hành kèm theo Công văn số 145/HĐND-VP ngày 27/12/2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh)
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Cử tri Phạm Bá Hoán, khu
phố Bình Đường 4, phường
Bình An: phản ánh khu dân
cư thuộc công ty Thái Bình đã
hoạt động hơn 20 năm nhưng
đến nay vẫn chưa bàn giao
cho UBND thành phố Dĩ An.
Đề nghị ngành chức năng có
hướng làm việc với công ty
Thái Bình để bàn giao và
chỉnh trang lại một số công
trình công cộng đã xuống cấp
nhằm đảm bảo cho nhân dân
được yên tâm sinh sống.

An Bình

Sở Xây
dựng

- Theo quy định pháp luật về công tác quản lý, vận hành công trình: Tại
Khoản 4, Điều 124, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 quy
định “trường hợp chưa bàn giao được công trình cho chủ quản lý sử dụng thì
chủ đầu tư có trách nhiệm tạm thời quản lý, vận hành công trình xây dựng”.
- Ngày 04/06/2021, Sở Xây dựng đã có Văn bản số 1830/HD-SXD về
việc hướng dẫn công tác tổ chức chuyển giao, tiếp nhận các công trình hạ
tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Bình Dương về cho đơn vị quản lý vận hành,
khai thác.
- Trường hợp dự án nhà ở của Công ty Thái Bình hiện nay chưa thực
hiện bàn giao dự án hạ tầng kỹ thuật về địa phương quản lý, thì Công ty Thái
Bình có trách nhiệm tổ chức việc đầu tư, quản lý, vận hành, duy tu, bảo
dưỡng đảm bảo theo quy định pháp luật hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng
và quản lý chất lượng công trình. Việc cử tri đề nghị sớm bàn giao dự án hạ
tầng về cho địa phương quản lý, phải dựa trên đề xuất của nhà đầu tư và khả
năng tiếp nhận, vận hành dự án của địa phương là UBND thành phố Dĩ An.
- Tại Báo cáo số 16/2021/QLĐT-HTKT ngày 13/12/2021 của Phòng
QLĐT thành phố Dĩ An báo cáo, có nội dung như sau: “Phòng QLĐT thành
phố Dĩ An sẽ phối hợp với UBND phường, Công ty Thái Bình khảo sát thực
tế nội dung phản ảnh của cử tri và đề nghị Công ty có phương án khắc phục
và lắp đặt thêm hệ thống đèn chiếu sáng trong khu dân cư, có thời gian cụ thể
Công ty sẽ có văn bản phúc đáp”.
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Cử tri Nguyễn Ngọc Sơn, tổ
14, khu phố Bình Đường 2,

An Bình

Sở Lao
động,

Về việc chi trả các chế độ chính sách cho người dân là lao động tự do,
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xin ghi nhận ý kiến của ông và sẽ trao
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phường An Bình: kiến nghị
cần đẩy nhanh việc chi trả các
chế độ chính sách cho người
dân là lao động tự do được
hưởng do dịch bệnh covid 19,
để nhân dân sớm ổn định cuộc
sống.
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Cử tri Từ Đắc Dung, khu phố
Bình Đường 1, phường An
Bình: phản ánh thủ tục đăng
ký tạm trú hiện nay gặp nhiều
khó khăn do phải cung cấp
nhiều loại giấy tờ. Đề nghị
ngành chức năng có hướng
xem xét lại nhằm giảm thiểu
thủ tục hành chính, giảm bớt
phiền hà cho người dân lao
động được thuận tiện trong
việc đăng ký tạm trú.

Thương đổi lại với địa phương để việc thực hiện cho đối tượng được kịp thời đúng
binh và theo quy định.
Xã hội

An Bình

Công
an tỉnh

Căn cứ Khoản 1, Điều 28, Luật Cư trú 2020 quy định hồ sơ, thủ tục
đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú gồm 02 loại giấy tờ:
- Tờ khai thay đổi thông tin cư trú đối với người đăng ký tạm trú là
người chưa thành niên thì trong tờ khai phải ghi rõ ý kiến đồng ý của cha, mẹ
hoặc người giám hộ, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản;
- Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp.
* Đối với giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp quy định:
1. Công dân khi đăng ký cư trú cần chứng minh chỗ ở hợp pháp bằng
một trong các loại giấy tờ, tài liệu sau:
a) Giấy tờ, tài liệu chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà
hoặc tài sản gắn liền với đất do cơ quan có thẩm quyền cấp (trong đó có thông
tin về nhà ở);
b) Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng (đối
với trường hợp công trình phải cấp giấy phép xây dựng và đã xây dựng
xong);
c) Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước hoặc giấy tờ về hóa
giá thanh lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước;
d) Hợp đồng mua nhà ở hoặc giấy tờ chứng minh việc đã bàn giao nhà
ở, đã nhận nhà ở của doanh nghiệp có chức năng kinh doanh nhà ở đầu tư xây
dựng để bán;
đ) Giấy tờ về mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế, nhận góp
vốn, nhận đổi nhà ở phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai và nhà ở;
e) Giấy tờ về giao tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn
kết, cấp nhà ở, đất ở cho cá nhân, hộ gia đình;
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g) Giấy tờ của Tòa án hoặc cơ quan hành chính nhà nước có thẩm
quyền giải quyết cho được sở hữu nhà ở đã có hiệu lực pháp luật;
h) Giấy tờ có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Ủy ban nhân
dân cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã về nhà ở, đất ở không
có tranh chấp quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở nếu không có một
trong các giấy tờ nêu trên;
i) Giấy tờ chứng minh về đăng ký, đăng kiểm phương tiện thuộc quyền
sở hữu. Trường hợp phương tiện không phải đăng ký, đăng kiểm thì cần có
xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi
không có đơn vị hành chính cấp xã về việc phương tiện được sử dụng để ở;
Giấy xác nhận đăng ký nơi thường xuyên đậu, đỗ của phương tiện nếu nơi
đăng ký cư trú không phải nơi đăng ký phương tiện hoặc phương tiện đó
không phải đăng ký, đăng kiểm;
k) Giấy tờ, tài liệu chứng minh việc cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ chỗ
ở hợp pháp là văn bản cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ của cơ quan, tổ chức,
cá nhân phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai và nhà ở;
2. Giấy tờ của cơ quan, tổ chức do thủ trưởng cơ quan, tổ chức ký tên,
đóng dấu chứng minh về việc được cấp, sử dụng nhà ở, chuyển nhượng nhà ở,
có nhà ở tạo lập trên đất do cơ quan, tổ chức giao đất để làm nhà ở (đối với
nhà ở, đất thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, tổ chức)...”.
Do đó, công dân đến làm các thủ tục đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú
phải mang theo và xuất trình các giấy tờ, tài liệu nêu trên cho cơ quan đăng
ký cư trú để được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.
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Cử tri phường Bình An(*):
tiếp tục phản ảnh hệ thống
chiếu sáng của Quốc lộ 1K
không vận hành gây nguy
hiểm cho người dân khi tham
gia giao thông. Vấn đề này
kiến nghị nhiều lần và đã được
Bộ Giao thông vận tải trả lời
tại Công văn số 1235/BGTVT

Bình An

Thời gian qua, UBND thành phố Dĩ An, Sở GTVT nhiều lần đề
nghị đơn vị quản lý tuyến đường này (Công ty BOT Quốc lộ 1K, nay là
Tổng cục Đường bộ Việt Nam) khắc phục, đồng thời tham mưu UBND
Sở Giao tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương kiến nghị Bộ GTVT chỉ
thông đạo các đơn vị chức năng quan tâm, khắc phục, nhưng công tác khắc
Vận tải phục quá chậm so với nhu cầu.
Sở Giao thông vận tải xin ghi nhận, sẽ tiếp tục kiến nghị Tổng cục
Đường bộ Việt Nam rà soát, khắc phục.
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ngày 09/02/2021 (trong đó Bộ
Giao thông vận tải có kiến
nghị địa phương tiếp nhận
công trình này để thuận tiện
trong công tác quản lý, sửa
chữa và bảo trì) nhưng cử tri
chưa đồng tình vì đến nay tình
trạng trên vẫn chưa được khắc
phục. Đề nghị ngành chức
năng xem xét khắc phục tình
trạng trên.
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Cử tri Lê Văn Hiệp, Khu phố
Thống Nhất 1, phường Dĩ
An: phản ánh dự án của khu
phát triển nhà ở thương mại
đường sắt (giai đoạn 2 mở
rộng) bị tạm dừng triển khai
cấp GCN QSDĐ, người dân
đã mua đất tại đây rất bức xúc
vì quyền lợi bị ảnh hưởng.
Kiến nghị ngành chức năng
xem xét, giải quyết.

Dĩ An

Sở Tài
nguyên
và Môi
trường

- Dự án Khu nhà ở thương mại đường sắt do Công ty TNHH phát triển
nhà xe lửa Dĩ An làm chủ đầu tư. Theo quy định pháp luật, đây là dự án khu
dân cư nên việc chuyển nhượng phải thực hiện theo quy định tại Khoản 17 và
Khoản 22 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính
phủ, cụ thể: hoàn thành việc đầu tư xây dựng theo quy hoạch chi tiết; đảm
bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực trước khi thực hiện việc
chuyển nhượng quyền sử dụng đất; đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu
gồm cấp điện, cấp nước, thoát nước, thu gom rác thải; thuộc khu vực, loại đô
thị được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền;
Sau khi hoàn thành công trình, chủ đầu tư gửi hồ sơ đến Sở Tài nguyên và
Môi trường kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng
và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở, công trình xây
dựng của chủ đầu tư dự án..”. Đến nay, Công ty chưa thực hiện nghĩa vụ tài
chính, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chưa hoàn thành
xong các nội dung nêu trên chưa đủ điều kiện chuyển nhượng và cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân.
- Ngày 19/10/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số
2384/QĐ-UBND về việc thu hồi Quyết định số 509/QĐ-UBND ngày
01/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép Công ty TNHH Phát
triển Nhà xe lửa Dĩ An chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án Khu
nhà ở thương mại đường sắt (mở rộng) tại phường Dĩ An, thị xã Dĩ An. Lý do
thu hồi: Để phối hợp cùng cơ quan chức năng rà soát lại các nội dung có liên
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quan đến việc đầu tư dự án theo góp ý của các Bộ, ngành Trung ương và quy
định của pháp luật có liên quan. UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cho các cơ
quan, tổ chức thực hiện quyết định.
- Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đang chỉ đạo các Sở, ngành và địa
phương phối hợp cùng cơ quan chức năng rà soát lại các nội dung có liên
quan đến việc đầu tư dự án theo ý kiến của các Bộ, ngành Trung ương và quy
định của pháp luật có liên quan để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét,
chỉ đạo.
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Cử tri phường Dĩ An: phản
ánh việc các công ty đã hoạt
động trở lại, tuy nhiên các
trường học chưa hoạt động,
mà chỉ cho học bằng hình thức
trực tuyến; người lao động gặp
khó khăn do không người
trông, giữ con, nhất là các em
trong độ tuổi cấp 1, 2. Kiến
nghị ngành chức năng cần có
giải pháp để trẻ em sớm được
trở lại trường học trực tiếp.

Căn cứ Kế hoạch số 5343/KH-UBND ngày 21/10/2021 của UBND tỉnh
Bình Dương về phối hợp thu hút, đón người lao động từ các tỉnh, thành phố
có nhu cầu trở lại làm việc tại tỉnh Bình Dương. Sở GDĐT đã có công văn
khảo sát nhu cầu gửi con của đối tượng cha mẹ học sinh có nhu cầu bức thiết.
Căn cứ kết quả khảo sát về nhu cầu của cha mẹ cần gửi con đến các cơ sở
giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học; Sở GDĐT đã có Tờ trình gửi lãnh đạo
UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận chủ trương cho phép một số cơ sở giáo
dục mầm non và giáo dục tiểu học hoạt động trở lại.

Dĩ An

Sở GDĐT luôn chủ động và chỉ đạo cơ sở giáo dục phối hợp chặt chẽ
với ngành Y tế địa phương đánh giá cấp độ dịch để chủ động chọn phương án
Sở Giáo cho học sinh đến trường, xây dựng cách thức phòng, chống dịch Covid-19 tại
dục và cơ sở và có phương án xử trí khi có trường hợp nghi ngờ hoặc xác định bệnh
Đào tạo tại cơ sở giáo dục để có hướng xử lý phù hợp, đúng quy định.
Theo đó, Sở GDĐT đã dự kiến thời gian và giải pháp thực hiện tổ chức
dạy học trực tiếp theo các phương án sau:
- Trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần: Đối tượng trẻ mầm non và học
sinh tiểu học có cha mẹ tham gia lao động sản xuất (có nhu cầu bức thiết, cần
gửi con). Sau thời gian tổ chức giữ trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non và tiểu
học sẽ có tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm.
- Sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần: Nếu tình hình dịch được kiểm soát
tốt, sẽ tổ chức học tập trực tiếp cho toàn bộ học sinh mầm non và tiểu học.
Trong thời gian đó, học sinh tiểu học vừa học vừa ôn tập một tuần sẽ kiểm tra
học kỳ.
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Kèm theo các điều kiện để tổ chức dạy học trực tiếp:
- Các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học tại các địa phương
được đánh giá cấp độ dịch ở cấp độ 1 và cấp độ 2. Được hỗ trợ phun khử
khuẩn số lần theo quy định của ngành Y tế.
- Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, chủ cơ sở đã được tiêm 2 mũi
vắc xin tối thiểu 14 ngày. Được hỗ trợ test kháng nguyên 02 lần/tuần trong
thời gian hoạt động theo quy định của ngành Y tế.
- Cha mẹ trẻ, học sinh tự nguyện đăng ký, đã được tiêm 2 mũi vắc xin
tối thiểu 14 ngày, không thuộc đối tượng trong thời gian cách ly y tế theo
quyết định của ngành y tế, chủ động phối hợp với nhà trường thực hiện
nghiêm túc các tiêu chí, điều kiện trong công tác phòng, chống dịch Covid19.
Đối với cấp học Trung học cơ sở (THCS): Từ ngày 13/12/2021 tổ
chức dạy học trực tiếp cho học sinh lớp 9 các trường THCS trú đóng trên địa
bàn địa phương có cấp độ dịch 1, 2. Dự kiến từ ngày 03/01/2022 các trường
THCS trong tỉnh tổ chức đón 100% học sinh trở lại trường để tổ chức dạy
học với hình thức trực tiếp trong trạng thái bình thường mới.
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Cử tri Phạm Hữu Huyền,
khu phố Tây A, phường
Đông Hòa: đề nghị sửa đổi
Quyết định số 25/2017/QĐUBND và các văn bản có liên
quan về tách thửa đất để người
dân dễ dàng hơn trong việc
tách thửa, đặc biệt là cho các
con để ổn định cuộc sống.

Đông Hòa

Sở Tài
nguyên
và Môi
trường

- Việc Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 25/2017/QĐUBND ngày 27/9/2017 (sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 28/2019/QĐUBND ngày 03/12/2019) quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối
với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương, đảm bảo quyền lợi hợp pháp,
chính đáng của người sử dụng đất khi có nhu cầu tách thửa. Việc ban hành
quy định này đã hạn chế tình trạng phân lô, bán nền trái quy định hình thành
các khu dân cư tự phát không theo quy hoạch gây ô nhiễm môi trường và các
vấn đề phát sinh khác. Đặc biệt, đối với các trường hợp cá biệt có nhu cầu
chính đáng nhưng không đủ điều kiện tách thửa, Ủy ban nhân dân tỉnh đã
giao Ủy ban nhân dân cấp huyện thành lập Hội đồng tư vấn và giao trách
nhiệm Hội đồng tư vấn giải quyết các trường hợp cá biệt này.
- Ngày 18/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 148/2020/NĐCP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.
Theo đó, tại Khoản 23 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP của Chính phủ

7

giao: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất,
quy hoạch chi tiết xây dựng và điều kiện cụ thể tại địa phương để quy định cụ
thể điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất theo từng loại đất và diện
tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất”. Hiện nay, Sở Tài nguyên
và Môi trường đã có Báo cáo số 4382/BC-STNMT ngày 03/12/2021 kiến
nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương giao Sở Tài
nguyên và Môi trường chủ trì cùng Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Sở Giao
thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân
các huyện, thị xã, thành phố và các Sở, ngành, đơn vị có liên quan xây dựng
quy định cụ thể điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất theo từng loại
đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất.

8

Cử tri Hoàng Văn Thục, khu
phố Tân Lập, phường Đông
Hòa(*): kiến nghị ngành chức
năng sớm cấp quyền sử dụng
đất cho người dân tại khu dân
cư 710.

Đông Hòa

Sở Tài
nguyên
và Môi
trường

- Dự án Khu nhà ở cán bộ công nhân viên của Công ty Công trình giao
thông 710 (nay là Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình giao thông 710 sau đây gọi là Công ty 710) đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương tại
Công văn số 355/UB-SX ngày 09/02/2001 trên khu đất có diện tích khoảng
4,5ha tại phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An.
- Ngày 09/4/2001, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1064/QĐ-UB về
việc phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu nhà ở cán bộ công nhân viên Công ty
710 và phê duyệt điều chỉnh với diện tích 46.837,1m2.
- Do dự án chưa lập thủ tục đất đai, chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính
nhưng Công ty đã phân chia 246/251 nền đất cho cán bộ, công nhân viên và
đã xây dựng được 100 căn nhà (theo kết quả khảo sát tại Biên bản làm việc
ngày 14/3/2013 do Sở Xây dựng chủ trì). Ngày 08/02/2014, UBND tỉnh có
Công văn số 338/UBND-KTN thống nhất giao Thanh tra tỉnh chủ trì cùng các
ngành liên quan thanh tra toàn diện dự án.
- Thanh tra tỉnh đã ban hành Kết luận thanh tra số 06/KL-TTr ngày
18/9/2014 về tình hình quản lý, sử dụng đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính,
công tác xây dựng bảo vệ môi trường của Công ty 710. Ngày 10/10/2014,
UBND tỉnh ban hành Thông báo số 233/TB-UBND ý kiến kết luận thanh tra
dự án Khu nhà ở cán bộ, công nhân viên của Công ty 710 như sau:
+ Giao Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Xây dựng tham mưu trình
tự, thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 110/92 và dự án Khu nhà ở
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cán bộ, công nhân viên của Công ty 710.
+ Thanh tra tỉnh chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an Điều tra làm rõ xử
lý hành vi vi phạm trong quá trình triển khai thực hiện dự án Khu nhà ở cán
bộ, công nhân viên của Công ty 710.
+ Sau khi có kết quả xử lý vi phạm của cơ quan Công an điều tra đối với
Công ty 710. UBND tỉnh giao UBND thị xã Dĩ An quản lý, xem xét cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân theo quy định.
- Liên quan đến trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường: Đã tham
mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4329/QĐ-UBND ngày 29/12/2014
thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 110/92/GCN-SB ngày 14/10/1992
cho Công ty 710 và Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 28/3/2016 hủy giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty 710, lý do: Công ty không nộp
bản chính Giấy chứng nhận do hiện đã thế chấp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư
và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bến Nghé.
- Qua vụ việc cho thấy, trước đây giữa Công ty và các hộ dân tự thỏa
thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi chưa đủ điều kiện theo quy
định. Trách nhiệm để xảy ra vụ việc thuộc về Công ty và các hộ dân; các hộ
dân đang sử dụng đất khi chưa được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là vi
phạm pháp luật đất đai. Xuất phát từ nguyên nhân trên dẫn đến vụ việc phức
tạp, kéo dài nhiều năm chưa giải quyết xong. Liên quan đến việc cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân thuộc dự án Khu dân cư 710
của Công ty 710, UBND tỉnh đã có Văn bản số 4505/UBND-TH ngày
07/9/2021 về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến trước kỳ họp thứ 2 – Hội
đồng nhân dân tỉnh gửi đến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Theo đó, vụ
việc trên hiện UBND Tỉnh đang giao Công an Tỉnh tiếp tục thụ lý hồ sơ để
giải quyết và sẽ báo cáo UBND tỉnh theo quy định. Sau khi có kết quả giải
quyết của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh và trên cơ sở chỉ đạo của
UBND tỉnh, các sở, ngành xem xét giải quyết các thủ tục tiếp theo.
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Cử tri Lê Văn Tuấn, tổ 20D,
khu phố Tân Phước, phường
Tân Bình(*): tiếp tục kiến
nghị ngành chức năng sớm

Tân Bình

Sở Tài
nguyên
và Môi
trường

a) Khu nhà ở công nhân Tân Bình của Công ty cổ phần Trung
Thành
- Dự án Khu nhà ở công nhân Tân Bình do Công ty Cổ phần Trung
Thành (doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa kể từ ngày 01/7/2005) làm chủ
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cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất cho người dân ở khu
dân cư Đất Mới và khu dân cư
Trung Thành.

đầu tư tại phường Tân Bình, thành phố Dĩ An. Ngày 08/11/2013, UBND
thành phố Dĩ An ban hành Quyết định số 7533/QĐ-UBND phê duyệt đồ án
quy hoạch chi tiết dự án với tổng diện tích 70.708m2.
- Ngày 09/6/2017, Thanh tra tỉnh ban hành Kết luận số 01/KL-TTr
thanh tra dự án và đề nghị Công ty Cổ phần Trung Thành khẩn trương liên hệ
các cơ quan chức năng thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai, xây dựng,
hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất theo quy định (hiện trạng các hộ dân đã
sinh sống ổn định trong dự án, đã xây dựng 325/412 lô đất không có giấy
phép xây dựng).
- Ngày 19/3/2018, Công ty đã được UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất
tại Quyết định số 688/QĐ-UBND với diện tích 70.675,5m2. Ngày 13/9/2018,
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2561/QĐ-UBND phê duyệt đơn giá đất
để thực hiện nghĩa vụ tài chính. Sau đó, Công ty có văn bản kiến nghị xem
xét đơn giá thực hiện nghĩa vụ tài chính vì cho rằng đơn giá này là quá cao.
Theo trình bày của Công ty, dự án được triển khai và đã thực hiện chuyển
nhượng phần lớn diện tích đất trong dự án cho các hộ dân từ trước khi cổ
phần hóa (từ thời điểm trước năm 2005).
- Để giải quyết kiến nghị của Công ty, UBND tỉnh đã giao Sở Tài chính
tham mưu xem xét, giải quyết. Ngày 23/01/2019, Sở Tài chính có Văn bản số
276/STC-GCS đề xuất UBND tỉnh các phương án xử lý kiến nghị của Công
ty Cổ phần Trung Thành. Ngày 03/4/2019, UBND tỉnh có Văn bản số
1395/UBND-KTN xin ý kiến Ban cán sự Đảng UBND tỉnh liên quan đến đề
xuất của Sở Tài chính. Đồng thời, cùng ngày 03/4/2019, Ban cán sự Đảng
UBND tỉnh có Văn bản số 295-CV/BCS gửi Thường trực Tỉnh ủy xin ý kiến
xử lý liên quan đến nghĩa vụ tài chính của Công ty Cổ phần Trung Thành tại
dự án trên. Đến nay, UBND tỉnh đang xem xét chỉ đạo về vấn đề này.
b) Khu nhà ở Đất mới của Công ty Cổ phần Đất Mới
- Dự án khu nhà ở Đất Mới do Công ty Cổ phần Đất Mới làm chủ đầu
tư được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương tại Văn bản số
1850/UBND-SX ngày 17/4/2006 và Văn bản số 3121/UBND-KTN ngày
16/10/2013, dự án được Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An đã phê duyệt quy
hoạch chi tiết tại Quyết định số 1707/QĐ.UBND ngày 20/5/2008 và điều
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chỉnh tại Quyết định số 6411/QĐ-UBND ngày 12/11/2016 với diện tích
86.888,4m2 tại phường Tân Bình, thành phố Dĩ An. Đến nay, Công ty đã
được Ủy ban nhân dân tỉnh giao đất, cho thuê đất (02 đợt) để thực hiện dự án
khu nhà ở Đất Mới với tổng diện tích 86.533m2 và cấp Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất.
- Dự án được Thanh tra tỉnh thanh tra và ban hành Kết luận số 25/KLTTr ngày 26/8/2019 về việc chấp hành các quy định pháp luật và thực hiện
nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với các dự án bất động sản do Công ty Cổ
phần Đất Mới làm chủ đầu tư. Theo đó, dự án Khu nhà ở Đất Mới phải đầu tư
xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn thiện và xây dựng nhà ở để bán, nhưng Công ty
đã chuyển nhượng hết đất nền cho người dân 480/480 lô để người dân tự xây
dựng nhà ở (đã sinh sống ổn định 182/480 căn nhà từ trước năm 2014).
Người dân tự xây dựng nhà trên đất không theo thiết kế mẫu của dự án, hiện
nay một số căn nhà đang tiến hành xây dựng. Trong khi chưa có văn bản
chấp thuận chủ trương đầu tư dự án của Ủy ban nhân dân tỉnh, chưa có văn
bản của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc kiểm tra cơ sở hạ tầng đủ điều
kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác
gắn liền với đất. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Văn bản số 4611/UBNDNC ngày 11/9/2019 thống nhất với Kết luận số 25/KL-TTr ngày 26/8/2019
của Thanh tra tỉnh, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị
liên quan nghiên cứu đề xuất xử lý đối với khu nhà ở thu nhập thấp xã An
Phú do Công ty Cổ phần Đất Mới làm chủ đầu tư tại Kết luận số 25/KL-TTr
ngày 26/8/2019.
- Tại Văn bản số 1341/SXD-QLN ngày 15/4/2020, Sở Xây dựng đã có
báo cáo kiến nghị liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
thuộc dự án Khu dân cư thu nhập thấp tại phường An Phú, thị xã Thuận An.
Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Văn bản số 1944/UBND-KT ngày
22/04/2020 chỉ đạo Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công ty Cổ
phần Đất Mới triển khai các nội dung để sớm hoàn thành dự án, trong đó đối
với Công ty: Khẩn trương lập và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoàn
thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc đầu tư các công trình hạ tầng kỹ
thuật của dự án (thẩm định công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp phép xây dựng
công trình hạ tầng kỹ thuật), đồng thời đầu tư hoàn chỉnh các công trình hạ
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tầng kỹ thuật đã được phê duyệt; Lập và trình cơ quan có thẩm quyền phê
duyệt thiết kế cơ sở (phần nhà ở) của các dự án theo quy hoạch chi tiết được
duyệt trước khi Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất cho người dân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất...”.
- Theo ý kiến của Sở Xây dựng thì Sở đã hướng dẫn Công ty Cổ phần
Đất Mới triển khai thực hiện thủ tục để được cấp Giấy phép xây dựng hạ tầng
kỹ thuật của dự án theo quy định. Hiện nay, Công ty đã trình hồ sơ thẩm định
thiết kế cơ sở, Sở Xây dựng đang xem xét giải quyết.
* Tóm lại:
Theo quy định pháp luật, đây là các dự án khu dân cư nên việc chuyển
nhượng phải thực hiện theo quy định tại Khoản 17 và Khoản 22 Điều 1 Nghị
định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ, cụ thể: hoàn thành
việc đầu tư xây dựng theo quy hoạch chi tiết; đảm bảo kết nối với hệ thống hạ
tầng chung của khu vực trước khi thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử
dụng đất; đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu gồm cấp điện, cấp nước,
thoát nước, thu gom rác thải; thuộc khu vực, loại đô thị được chuyển nhượng
quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền; Sau khi hoàn thành công
trình, chủ đầu tư gửi hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra hiện
trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển
nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở, công trình xây dựng của chủ đầu tư dự
án..”. Đến nay, Công ty Cổ phần Trung Thành chưa thực hiện nghĩa vụ tài
chính, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 02 chủ đầu tư
chưa đầu tư cơ sở hạ tầng theo đúng quy hoạch chi tiết được duyệt và chưa
hoàn thành xong các nội dung nêu trên chưa đủ điều kiện chuyển nhượng và
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân.
Qua rà soát, kiểm tra Thanh tra tỉnh, Sở Xây dựng đã yêu cầu các Chủ
đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện, rà soát hoàn thiện thủ tục đất đai, xây
dựng, nghĩa vụ tài chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng
cơ sở hạ tầng theo quy hoạch chi tiết được duyệt… làm cơ sở để cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận chuyển nhượng… Đến nay,
các dự án đều chưa hoàn thành theo chỉ đạo nêu trên. Do đó, dẫn đến việc
người dân nhận chuyển nhượng, đang sinh sống trong dự án bức xúc và kiến
nghị đến các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong các kỳ tiếp xúc cử tri hoặc
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qua Ban Tiếp công dân để được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất ổn định. Để có cơ sở giải quyết dứt điểm các vụ việc nêu trên, nhằm đảm
bảo quyền lợi hợp pháp cho người sử dụng đất, giải quyết khó khăn, vướng
mắc cho chủ đầu tư trong việc thực hiện dự án và đảm bảo theo đúng các quy
định pháp luật. Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số
3473/STNMT-CCQLĐĐ ngày 30/9/2021 kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ
đạo (UBND tỉnh đang xem xét chỉ đạo về vấn đề này) như sau:
- Giao Ủy ban nhân dân thành phố Dĩ An:
+ Yêu cầu các Chủ đầu tư báo cáo cụ thể về tình hình triển khai các dự
án (Việc lập các thủ tục có liên quan đến đất đai, xây dựng, môi trường,
phòng cháy chữa cháy, tiến độ đầu tư cơ sở hạ tầng so với quy hoạch chi tiết
được duyệt, việc đấu nối cơ sở hạ tầng, hiện trạng sử dụng đất, thời điểm
chuyển nhượng, danh sách cụ thể các trường hợp đã chuyển nhượng, việc xây
dựng nhà của người nhận chuyển nhượng…; tiến độ thực hiện các kết luận
thanh, kiểm tra; vướng mắc, khó khăn, đề xuất, kiến nghị để thực hiện việc
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận chuyển nhượng).
Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân thành phố Dĩ An thống nhất với các Sở,
ngành có liên quan và báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xử lý dứt
điểm các vụ việc nêu trên.
+ Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn và Ủy ban nhân dân phường tiếp
tục rà soát, xử lý theo quy định các trường hợp vi phạm hành chính trong việc
sử dụng đất, xây dựng… tại các dự án này.
+ Tổ chức đối thoại, thông tin về tiến độ thực hiện các dự án và các quy
định pháp luật trong việc thực hiện dự án, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất cho người nhận chuyển nhượng để người dân hiểu rõ quy định pháp
luật và đồng thuận liên quan đến nội dung nêu trên.
- Giao Sở Tài chính tiếp tục rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử
lý kiến nghị liên quan việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của Công ty cổ phẩn
Trung Thành tại dự án Khu nhà ở công nhân Tân Bình.
10

Cử tri Trần Văn Tuấn, tổ 8C,
khu phố Tân Phước, phường

Tân Bình

Sở Y tế

(1) Kiến nghị ngành chức năng sớm tiêm phủ vắcxin cho trẻ em từ 5
đến 14 tuổi để các em sớm được đến trường: Hiện tại Bộ Y tế chỉ cho phép
tiêm ngừa cho người dân từ 12 tuổi trở lên, Ngành Y tế đã thực hiện tiêm
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ngừa Covid-19 cho lứa tuổi học sinh từ 12 đến 17 đạt trên 95% (còn nhóm
lớp 7 và một phần khối lớp 8, ngành Y tế đang có kế hoạch hoàn thành trong
tháng 12/2021).

Tân Bình:
(1) Kiến nghị ngành chức
năng sớm tiêm phủ vắcxin cho
trẻ em từ 5 đến 14 tuổi để các
em sớm được đến trường.

(2) Kiến nghị ngành chức năng cần cấp thuốc hỗ trợ đầy đủ để điều trị
bệnh Covid-19 cho những người bị nhiễm: Về thuốc hỗ trợ đầy đủ để điều trị
bệnh Covid-19 cho những người bị nhiễm, bên cạnh nguồn thuốc được cấp về
địa phương từ Bộ Y tế, từ các cá nhân, tổ chức thì thuốc để điều trị cho bênh
nhân nhiễm COVID-19 còn được mua sắm thông qua hình thức đấu thầu
bằng nguồn ngân sách địa phương (ngân sách được phân cấp về huyện, thị,
thành phố). Để đảm bảo cung ứng đủ, kịp thời và đúng quy định hiện hành,
Sở Y tế đã có nhiều văn bản hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở y tế trên địa bàn
tỉnh thực hiện việc mua thuốc phục vụ công tác điều trị bênh nhân nhiễm
COVID-19. Bên cạnh đó, Sở Y tế tiếp tục vận động các nhà hảo tâm, các tổ
chức hỗ trợ kinh phí, thuốc phục vụ cho điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

(2) Kiến nghị ngành chức
năng cần cấp thuốc hỗ trợ đầy
đủ để điều trị bệnh Covid-19
cho những người bị nhiễm.

Ngoài ra, để có thêm nguồn thuốc điều trị Covid-19 cho cộng đồng, cho
người dân trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế đã chủ động đăng ký tham gia “Chương
trình thí điểm điều trị có kiểm soát các trường hợp mắc Covid-19” (Bình
Dương là 01 trong 05 tỉnh đầu tiên trên cả nước triển khai chương trình này).
Tính đến nay, qua thống kê từ chương trình, ngành Y tế Bình Dương đã cấp
được số lượng thuốc điều trị Covid-19 (Molnupiravir) cho trên 30.000 bệnh
nhân đồng ý tham gia Chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát các trường
hợp mắc Covid-19. Nguồn thuốc này được Sở Y tế phân bổ về các cơ sở điều
trị tại cộng đồng (Trạm Y tế xã/phường, Trạm Y tế lưu động và một số bệnh
viện trên địa bàn tỉnh).
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Cử tri khu phố Tân An,
phường Tân Đông Hiệp:
phản ánh tuyến đường Mỹ
Phước - Tân Vạn xe tải,
container thường xuyên lấn
tuyến sang làn đường xe 02
bánh. Đề nghị cơ quan chức
năng lắp đặt camera để phạt

Tân Đông
Hiệp

Công
an tỉnh

- Tuyến đường Mỹ Phước – Tân Vạn là tuyến đường huyết mạch nối
giữa các khu, cụm công nghiệp trong và ngoài tỉnh, liên kết giữa Bình Dương,
Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Hàng ngày có hàng
trăm ngàn lượt phương tiện lưu thông qua lại trên tuyến đường này, nhất là
các phương tiện vận chuyển hàng hóa như xe container, ô tô tải… kết hợp với
các phương tiện của người dân đi lại, làm việc và học tập nên vào các giờ cao
điểm, giờ tan ca thì lưu lượng phương tiện tương đối đông, lực lượng Cảnh
sát giao thông thường xuyên phải có mặt tại các chốt để điều tiết, không để
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nguội những trường hợp vi
phạm và sớm triển khai mở
rộng thêm tuyến đường này.
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Cử tri khu phố Tân An,
phường Tân Đông Hiệp:
phản ánh hiện tại dây cáp viễn
thông trên tuyến ĐT743 bị
chùng xuống thấp (đoạn từ
đầu đường Tân An đến ngã tư
Bình Thung) gây mất mỹ quan
và an toàn giao thông. Đề nghị
cơ quan có thẩm quyền tăng

xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài.
- Trong thời gian vừa qua, việc xử lý các trường hợp người điều khiển
phương tiện xe ô tô tải, container đi vào làn đường xe 02 bánh (đi không đúng
làn đường quy định) đã và đang được xử lý thường xuyên, liên tục. Kết quả,
lực lượng Cảnh sát giao thông đã phát hiện và lập biên bản 1.848 trường hợp
vi phạm trên tuyến Mỹ Phước - Tân Vạn (đối với đoạn qua địa bàn thành phố
Dĩ An, đã phát hiện và lập biên bản 74 trường hợp). Tuy nhiên, vào các giờ
cao điểm, lưu lượng xe rất đông, lực lượng Cảnh sát giao thông phải tập trung
điều tiết, phân luồng tại các giao lộ để đảm bảo các phương tiện được lưu
thông thông suốt, không để xảy ra ùn tắc kéo dài, nên công tác tuần tra kiểm
soát, xử lý vi phạm có phần hạn chế.
- Thời gian tới, Công an tỉnh sẽ chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông bố
trí lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm các hành vi vi phạm
về đi không đúng phần đường, làn đường; đồng thời đề xuất và phối hợp với
các cơ quan chức năng, nhà đầu tư quản lý tuyến Quốc lộ 13 tiến hành lắp đặt
biển số P.130 “Cấm dừng xe và đỗ xe” kèm theo biển phụ số S.501 “Phạm vi
tác dụng của biển” là 300 mét khi qua giao lộ ngã ba giữa đường Quốc lộ 13 +
ĐT749C (hướng từ Bia Chiến thắng Bàu Bàng về hướng Bến Cát). Tiếp tục
phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về việc lắp đặt
camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ an ninh trật tự và xử lý
vi phạm. Đồng thời, đề nghị các đơn vị thi công tuyến đường giao thông phải
đẩy nhanh tiến độ thực hiện để việc lưu thông các phương tiện không bị ảnh
hưởng.

Tân Đông
Hiệp

Sở
Thông
tin và
Truyền
thông

- Ngày 10/12/2021, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với các
nhà mạng viễn thông tiến hành cắt tỉa, làm gọn một số vị trí cáp chùng thấp,
mất an toàn.
- Tại vị trí đường ĐT.743B giao với tuyến ống cấp nước (từ Đồng Nai
về thành phố Hồ Chí Minh), cáp viễn thông bị võng thấp do không thể trồng
cột treo cáp trong hành lang bảo vệ đường ống. Ngày 14/12/2021, Sở sẽ tiếp
tục phối hợp với Công ty Điện lực Bình Dương và các nhà mạng viễn thông
căng cáp cường lực và nâng cao cáp viễn thông tại vị trí này.
- Bên cạnh đó, Viettel Bình Dương cũng đã đầu tư tuyến cống, bể ngầm
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cường kiểm tra xử lý.

để hạ ngầm cáp viễn thông trên đoạn đường này. Tuy nhiên, do đơn vị quản
lý tuyến đường sắt Bắc Nam chưa đồng ý cho Viettel Bình Dương khoan
ngầm và lắp đặt đường ống xuyên qua tuyến đường sắt (tại vị trí giao với
đường ĐT.743B), nên việc hạ ngầm cáp viễn thông đến nay chưa thực hiện
được.
- Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị UBND tỉnh có văn bản đề
nghị đơn vị quản lý đường sắt cho phép Viettel Bình Dương được thi công
khoan ngầm và lắp đặt đường ống tại khu vực này, để tiếp tục thực hiện việc
ngầm hóa cáp viễn thông trên tuyến ĐT.743B.

Phụ lục IV
TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ BA - HĐND TỈNH KHÓA X
TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ TÂN UYÊN
(Ban hành kèm theo Công văn số 145/HĐND-VP ngày 27/12/2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh)

ST
T

1

KIẾN NGHỊ CỬ TRI
Cử tri Phạm Văn Hai, khu phố
Tân Mỹ, phường Thái Hòa và
cử tri Lê Hiếu Nhân, Khu phố
Dư Khánh phường Thạnh
Phước: phản ánh tuyến đường
từ ĐT 747A đoạn từ cầu Ông
Tiếp đến ngã tư Chùa Thầy Thỏ
(Miễu ông Cù) và đoạn từ cầu
Ông Tiếp đế cầu Rạch Tre hiện
nay lưu lượng phương tiện
tham gia giao thông đông, mặt
đường quá nhỏ, xuống cấp,
ngập nước gây nguy hiểm cho
người tham gia giao thông. Đề
nghị UBND tỉnh bố trí vốn đầu
tư, nâng cấp mở rộng hai tuyến
đường trên để phục vụ nhu cầu
giao thương đi lại liên tỉnh góp
phần phát triển kinh tế xã hội
tại địa phương.

XÃ,
PHƯỜNG,
T.TRẤN

Thái Hòa,
Thạnh
Phước

ĐƠN VỊ
TRẢ LỜI

NỘI DUNG TRẢ LỜI

ĐT.747b đoạn từ Chùa Thầy Thỏ đến giáp đường ĐT.747a và ĐT.747a
đoạn từ cầu Ông Tiếp đến Uyên Hưng được đầu tư theo phương thức BOT,
thời hạn thu phí 30 năm (kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng).
Thời gian qua, trên tuyến đường này đã xuất hiện tình trạng ùn ứ giao thông
vào các giờ cao điểm, việc nâng cấp mở rộng tuyến đường này rất cần thiết.
Từ ngày 15/11/2021, Sở GTVT đã triển khai thí điểm phân luồng giao
thông trên ĐT.747a, ĐT.747b đoạn từ cầu Ông Tiếp đến ngã tư Thầy Thỏ
theo hướng cấm các phương tiện giao thông có tổng tải trọng trên 10 tấn và
Sở Giao cont ainer, đầu kéo lưu thông vào các giờ cao điểm, tình hình ùn tắc giao
thông Vận thông cơ bản đã được kiểm soát.
Hiện Sở GTVT và chủ đầu tư dự án chưa thống nhất phương án xử lý
tải
trạm thu phí và đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường này mặc dù Sở GTVT
đã có nhiều văn bản yêu cầu Công ty CP Genimex báo cáo về Sở GTVT để
tham mưu UBND tỉnh; Sở GTVT xin ghi nhận và sẽ tiếp tục đôn đốc nhà đầu
tư để sớm tham mưu UBND tỉnh về vấn đề này.
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(1) Trạm trung chuyển chất thải rắn Tân Bình tại khu phố Tân Hiệp,
phường Tân Bình, thành phố Dĩ An là một trong 4 trạm trung chuyển chất
thải rắn trên địa bản tỉnh gồm thành phố Thủ Dầu Một, Dĩ An và Thuận An,
đã được UBND tỉnh phê duyệt đồ án quy hoạch tổng thể quản lý – xử lý chất
thải rắn tỉnh Bình Dương đến năm 2030 tại Quyết định số 2474/QĐ-UBND
ngày 10/9/2012; địa điểm Trạm trung chuyển cũng được UBND tỉnh phê
duyệt tại Quyết định số 4160/QĐ-UBND ngày 31/8/2005. Trạm trung chuyển
chất thải rắn Tân Bình có tổng diện tích là 15.984,9m2, đã đăng ký Đề án bảo
vệ môi trường đơn giản và được UBND thành phố Dĩ An cấp Giấy xác nhận
số 1500/UBND-KT ngày 21/6/2017, được đưa vào hoạt động từ năm 2007
với công suất tiếp nhận trung bình khoảng 600 tấn/ngày.

Cử tri Nguyễn Ngọc Tuấn,
khu phố Tân Mỹ, phường Thái
Hòa:
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(1) Kiến nghị ngành chức năng
sớm có biện pháp di dời điểm
trung chuyển rác của Thành phố
Dĩ An thuộc khu phố Tân Hiệp,
phường Tân Bình, thành phố Dĩ
An ra khỏi khu dân cư để tạo
môi trường cảnh quan cho
người dân an tâm sinh sống và
làm việc, bởi vì hiện nay khu
vực này ô nhiễm nguồn nước và
có mùi hôi thúi rất nặng…
(2) Kiến nghị ngành chức năng
sớm có kế hoạch đầu tư hệ
thống xử lý nước thải, để thu
gom xử lý nước thải khu vực
Suối Cầu thuộc khu phố Tân
Mỹ, phường Thái Hòa. Bởi vì
hiện nay các công ty, xí nghiêp
thuộc thành phố Thuận An và
thị xã Tân Uyên xả thải trực
tiếp ra Suối Cầu gây ô nhiễm
nguồn nước trầm trọng, ảnh
hưởng đến việc nuôi trồng thủy
sản và trồng trọt của người dân
theo ven suối.

Thái Hòa

- Qua công tác quản lý cho thấy Trạm trung chuyển được xây dựng có
mái che, nền bê tông; hệ thống thoát nước mưa và hệ thống thu gom nước thải
riêng biệt; trồng cây xanh dọc hàng rào và trong khuôn viên để hạn chế phát
thải mùi hôi ra môi trường xung quanh; định kỳ đơn vị vận hành sử dụng chế
Sở Tài
nguyên và phẩm sinh học EM để phun xịt với tần suất 1 giờ/1 lần để giảm thiểu mùi hôi,
côn trùng; hàng ngày phun xịt khử mùi, côn trùng xung quanh khu vực Trạm
Môi
trung chuyển và trên tuyến đường giao thông tới Trạm trung chuyển. Tuy
trường
nhiên do nằm trên địa bàn có tốc độ đô thị hóa cao nên đến nay Trạm trung
chuyển có khoảng cách cách ly an toàn đến các đối tượng xung quanh khoảng
10m, do vậy ít nhiều cũng ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.
- Ngày 17/11/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp cùng
UBND thành phố Dĩ An, Sở Xây dựng kiểm tra công tác bảo vệ môi trường
tại Trạm trung chuyển. Nhìn chung, việc thực hiện công tác bảo vệ môi
trường tại Trạm trung chuyển chất thải rắn Tân Bình cơ bản đảm bảo theo yêu
cầu. Tuy nhiên, với mức độ đô thị hóa ngày càng cao của thành phố Dĩ An thì
yêu cầu về bảo vệ môi trường ngày càng được quan tâm. Do vậy, để kiểm
soát vấn đề ô nhiễm mùi hôi tại Trạm trung chuyển chất thải rắn Tân Bình
trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ thực hiện các nội dung
như sau:
- Kiến nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Dĩ An phối hợp
chặt chẽ với chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra, giám sát việc
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thực hiện công tác bảo vệ môi trường của đơn vị quản lý, vận hành Trạm
trung chuyển đảm bảo quá trình hoạt động không ảnh hưởng đến môi trường
xung quanh.
- Yêu cầu đơn vị quản lý, vận hành Trạm trung chuyển tăng cường
trồng thêm dải cây xanh cách ly xung quanh trạm trung chuyển với chiều
rộng ≥10m đảm bảo theo quy chuẩn QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng nhằm giảm thiểu mùi hôi đến khu vực
xung quanh.
- Kiến nghị UBND thành phố Dĩ An nghiên cứu bổ sung kinh phí đầu tư
để cải tạo, nâng cấp Trạm trung chuyển thành Trạm ép rác kín, hiện đại. Đồng
thời, thực hiện quy hoạch hoặc điều chỉnh quy hoạch phát triển đô thị cần hạn
chế quy hoạch khu vực xung quanh Trạm trung chuyển thành đất ở, khuyến
khích quy hoạch mảng xanh đô thị.
- Phối hợp với Sở Xây dựng và UBND thành phố Dĩ An trong quá trình
lập Quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050, trong đó
sẽ rà soát lại các yêu cầu theo quy định, trường hợp Trạm trung chuyển chất
thải rắn Tân Bình không đáp ứng yêu cầu theo quy định thì đề xuất cải tạo
hoặc di dời, chấm dứt hoạt động.
Với những giải pháp nêu trên vấn đề môi trường tại Trạm trung chuyển
sẽ được khắc phục, góp phần nâng cao chất lượng môi trường tại địa phương.
(2) Thượng nguồn của Suối Cầu thuộc địa phận thị xã Tân Uyên và
phường An Phú, thành phố Thuận An đổ vào cống hở từ đường Trần Công
An (đường liên huyện) và chảy qua địa phận phường Tân Bình, thành phố Dĩ
An. Hạ nguồn suối Cầu chảy qua phường Thái Hòa, rồi đổ vào suối Ông Tiếp
ra sông Đồng Nai. Là con suối cạn tiếp nhận nước thải của 12 doanh nghiệp
trên địa bàn phường An Phú, thành phố Thuận An và phường Thái Hòa, thị xã
Tân Uyên với lưu lượng khoảng 200 m3/ngày, cùng với đó là nước thải sinh
hoạt từ khu vực chợ An Phú, hơn 4.000 nhà trọ và các hộ dân quanh khu vực
với tổng lưu lượng khoảng 11.500 m3/ngày.
- Vấn đề ô nhiễm suối Cầu được cử tri phản ánh trong thời gian qua đã
được Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi
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trường thành phố Thuận An, thị xã Tân Uyên tăng cường kiểm tra, xử lý vi
phạm đối với các doanh nghiệp thải nước thải vào suối Cầu. Sau khi kiểm tra,
xử lý, tất cả các doanh nghiệp đã đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải
hoặc đấu nối về Nhà máy xử lý nước thải Tân Uyên. Hiện nay, qua rà soát
cho thấy vấn đề ô nhiễm nước thải công nghiệp cơ bản được kiểm soát.
- Tuy nhiên, bên cạnh tiếp nhận nước thải từ các cơ sở công nghiệp thì
suối Cầu còn tiếp nhận nước thải sinh hoạt từ các hộ dân cư, các khu nhà trọ,
các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ và chợ An Phú… chưa được xử lý nên tình trạng ô
nhiễm tại suối Cầu chưa được giải quyết triệt để. Do vậy, để giải quyết vấn đề
nước thải đô thị này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã triển khai đầu tư, xây dựng Nhà
máy xử lý nước thải Tân Uyên và đi vào hoạt động từ đầu năm 2019 và đang
triển khai xây dựng mạng lưới thu gom nước thải lưu vực suối Cầu. Tuy
nhiên, tỷ lệ đấu nối nước thải của các hộ dân còn thấp nên dẫn đến chất lượng
nước mặt của suối Cầu vẫn còn ô nhiễm. Do đó, Sở Tài nguyên và Môi
trường đã có Văn bản số 3495/STNMT-CCBVMT ngày 01 tháng 10 năm
2021 đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Thuận An, Dĩ An,
thị xã Tân Uyên tăng cường kiểm soát ô nhiễm suối Cầu. Qua đó tỷ lệ đấu nối
nước thải của các hộ dân tăng lên rõ rệt. Riêng lưu vực thoát nước thải thuộc
dự án Nhà máy xử lý nước thải - Tân Uyên – Thuận An - Dĩ An (công suất xử
lý 17.000 m3/ngày): đang thu gom, xử lý khoảng 3.500 m3/ngày, tỷ lệ đấu
nối hiện nay là 23,5%, tăng 12,06% so với năm 2020 (11,44%), đã góp phần
giảm thiểu lượng nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý thải ra môi trường.
- Bên cạnh đó, để đánh giá chất lượng nước suối Cầu ngày 19 tháng 11
năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Phòng Tài nguyên và
Môi trường thành phố Thuận An, Dĩ An và thị xã Tân Uyên tiến hành khảo
sát và lấy nước mặt của suối Cầu tại 3 vị trí (vị trí 1 là thượng nguồn suối cầu
tại đường Trần Công An; vị trí 2 sau nhà dân của phường Tân Bình, thành
phố Dĩ An; vị trí 3 là hạ nguồn suối Cầu giáp ranh giữa Dĩ An và Tân Uyên).
Kết quả cho thấy, nước Suối Cầu vẫn bị ô nhiễm hữu cơ từ nguồn nước thải
sinh hoạt, các chỉ tiêu BOD5, COD, TSS, chất hoạt động bề mặt, Phosphat,
Amoni, Coliform vượt quy chuẩn nước mặt từ 2 đến dưới 5 lần; riêng các chỉ
tiêu kim loại nặng như Asen, Pb, Crom VI thường có trong nước thải công
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nghiệp đều nằm trong giới hạn cho phép.
Vì vậy, để giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm suối Cầu, Sở Tài
nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:
- Kiến nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Thuận An, Dĩ
An và thị xã Tân Uyên phối hợp với Công ty cổ phần Nước - Môi trường
Bình Dương tăng cường tuyên truyền, vận động, hỗ trợ, kiểm tra, giám sát và
yêu cầu các hộ dân đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải
đô thị đã đầu tư xây dựng.
- Tăng cường rà soát kiểm tra và xử lý các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, cơ
sơ sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ nằm xen lẫn trong khu dân cư xung quanh suối
Cầu, đảm bảo đảm bảo nước thải được xử lý đạt quy chuẩn quy định trước khi
thải ra môi trường.
Với những giải pháp nêu trên hy vọng chất lượng nước suối Cầu sẽ
ngày càng được cải thiện, góp phần cải thiện chất lượng nước Suối Cầu cũng
như nguyện vọng chính đáng của người dân.
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Cử tri Phạm Thị Râm, khu
phố Mỹ Hiệp, phường Thái
Hòa: đề nghị Chủ tịch UBND
tỉnh sắp xếp, bố trí lịch tiếp dân
để đối thoại trực tiếp với người
dân, không nên ủy quyền cho
thanh tra tỉnh, chỉ tiếp thu chứ
không trả lời trực tiếp, để người
dân phải đi lại nhiều lần.
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Cử tri Phạm Thị Râm, khu
phố Mỹ Hiệp, phường Thái
Hòa: kiến nghị HĐND tỉnh
giám sát các văn bản, quyết
định giải quyết tranh chấp đất
giữa hộ ông Trần Văn Do và

Thái Hòa

Thái Hòa

Thanh tra tỉnh tiếp thu phản ánh kiến nghị của cử tri và sẽ kiến nghị
Thanh tra
UBND tỉnh chỉ đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ động sắp xếp lịch
tỉnh
tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng quy định.

Qua xem xét nội dung kiến nghị của cử tri Phạm Thị Râm về “Kiến nghị
HĐND tỉnh giám sát các văn bản, quyết định giải quyết tranh chấp đất giữa
Ban Pháp hộ ông Trần Văn Do và ông Đoàn Văn Hương khu phố Mỹ Hiệp, phường
chế HĐND Thái Hoà, thị xã Tân Uyên”, Ban Pháp chế HĐND tỉnh trả lời ý kiến kiến
tỉnh
nghị cử tri Phạm Thị Râm như sau:
- Nội dung kiến nghị của cử tri Phạm Thị Râm liên quan vụ việc tranh
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ông Đoàn Thanh Hương tại khu
phố Mỹ Hiệp, phường Thái
Hoà.

chấp quyền sử dụng đất giữa ông Trần Văn Do và ông Đoàn Văn Hương (do
bà Phạm Thị Râm làm đại diện). Việc tranh chấp đất giữa hộ ông Trần Văn
Do và ông Đoàn Văn Hương đã được Chủ tịch UBND thị xã Tân Uyên giải
quyết tại Quyết định số 5286/QĐ-UBND ngày 23/11/2015 và Chủ tịch
UBND tỉnh giải quyết tại Quyết định số 3208/QĐ-UBND ngày 08/12/2015.
- Bà Phạm Thị Râm cho rằng quyết định giải quyết của Chủ tịch UBND
tỉnh gây thiệt hại cho gia đình bà và có đơn yêu cầu Thường trực HĐND tiến
hành giám sát vụ việc. Ngày 12/7/2017, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành
Quyết định số 13/QĐ-HĐND giao Ban Pháp chế HĐND tỉnh phối hợp với Tổ
đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thị xã Tân Uyên tổ chức giám sát nội dung nêu
trên. Trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ do bà Phạm Thị Râm cung cấp; báo cáo
bằng văn bản và kết quả làm việc trực tiếp với UBND phường Thái Hòa,
UBND thị xã Tân Uyên và UBND tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã báo cáo
Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát Quyết định số 3208/QĐ-UBND
ngày 08/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương (Báo cáo số 70/BCHĐND ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh).
Qua nghiên cứu, xem xét báo cáo kết quả giám sát của Ban Pháp chế,
Thường trực HĐND tỉnh đã thống nhất với phần nhận định, đánh giá và kết
luận về nội dung giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đồng thời, kiến nghị
Ủy ban nhân dân tỉnh “tạm ngưng thực hiện Quyết định số 3208/QĐ-UBND
ngày 08/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh, chờ đến khi Tòa cấp cao có bản
án phúc thẩm xác định Quyết định số 5286/QĐ-UBND của UBND thị xã Tân
Uyên là đúng hay sai”. Theo tài liệu Ban Pháp chế HĐND tỉnh nhận được,
Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã có Bản án phúc thẩm
số 235/2018/HC-PT ngày 09/7/2018 không chấp nhận kháng cáo, bác yêu cầu
khởi kiện của bà Phạm Thị Râm và công nhận Quyết định số 5286/QĐ-UBND
ngày 23/11/2015 của Chủ tịch UBND thị xã Tân Uyên.
Như vậy, Thường trực HĐND và Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tổ chức
giám sát đối với vụ việc này, có kết luận giám sát và đã thông báo kết luận
giám sát đến bà Phạm Thị Râm. Vì vậy, Ban Pháp chế HĐND tỉnh cho rằng,
việc tiếp tục tổ chức giám sát như ý kiến kiến nghị của cử tri Phạm Thị Râm
là chưa cần thiết.
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Cử tri Đoàn Thanh Hương,
khu phố Tân Mỹ, phường Thái
Hòa: đề nghị tỉnh xem xét cho
thành lập các điểm test nhanh
Covid-19 miễn phí cho người
dân trên địa bàn tỉnh Bình
Dương nói chung và thị xã Tân
Uyên nói riêng, để người dân
an tâm được chăm sóc sức
khỏe.

Thái Hòa

Sở Y tế

Hiện tại, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Dương và Trung tâm
Y tế cấp huyện vẫn đang thực hiện công tác lấy mẫu và Test Covid-19 ngẫu
nhiên miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh và cho những người có các
dấu hiệu nghi ngờ nhiễm Covid-19 (sẽ thực hiện Test miễn phí). Thời điểm
hiện nay, ngành Y tế đang triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống
dịch trong trạng thái “Bình thường mới” nên không thực hiện Test nhanh diện
rộng như thời gian đầu dịch. Vì vậy, hiện nay Nhà nước chỉ cấp kinh phí và
Test cho công tác phòng dịch phù hợp với trạng thái Bình thường mới, không
tổ chức Test đại trà miễn phí theo đề nghị của cử tri.

Phụ lục V
TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ BA - HĐND TỈNH KHÓA X
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN DẦU TIẾNG
(Ban hành kèm theo Công văn số 145/HĐND-VP ngày 27/12/2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh)

ST
T

KIẾN NGHỊ CỬ TRI

XÃ,
PHƯỜNG,
T.TRẤN

ĐƠN VỊ
TRẢ LỜI

NỘI DUNG TRẢ LỜI
Ngày 09 tháng 12 năm 2021, Trung tâm Đầu tư, khai thác thủy lợi
và nước sạch nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Định An
thực hiện khảo sát các tuyến đường khu vực ngã ba Minh Tân theo
kiến nghị của cử tri ấp Bàu Dầu, xã Định An. Kết quả khảo sát như
sau:
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Cử tri ấp Bàu Dầu, xã Định An:
kiến nghị ngành chức năng quan
tâm việc lắp đặt hệ thống nước
sạch tạo điều kiện người dân khu
vực ngã ba Minh Tân được tiếp
cận nguồn nước sạch.

Cử tri ấp Đồng Sến, xã Định
An: phản ánh theo quy định đối
với ấp dưới 300 hộ dân được
Trưởng Ban lãnh đạo ấp (không

Tổng chiều dài tuyến ống cần mở rộng là 3.400m (ống uPVC
DN50), có 29 hộ dân trên tuyến, cụ thể gồm có 02 tuyến:
Định An

Sở Nông
nghiệp và
Phát triển
nông thôn

- Tuyến số 1: Từ nhà ông Danh Thanh Trọng đến nhà ông Võ Văn
Khánh với chiều dài khoảng 2.300m, có 14 hộ dân.
- Tuyến số 2: Từ nhà ông Lê Thanh Hùng đến nhà ông Đoàn Văn
Đây với chiều dài khoảng 1.100 m, có 15 hộ dân.
Chiều dài tuyến ống từ điểm cuối của tuyến ống cấp nước hiện có
đến điểm cuối tuyến đường khảo sát tương đối ngắn, giờ cao điểm
vẫn đảm bảo áp lực và lưu lượng cung cấp nước cho các hộ dân.
Trung tâm Đầu tư, khai thác thủy lợi và nước sạch nông thôn sẽ sử
dụng nguồn kinh phí đầu tư phát triển của đơn vị để thực hiện đầu tư
mở rộng tuyến ống cấp nước trên theo kiến nghị của cử tri ấp Bàu
Dầu, xã Định An. Dự kiến thời gian triển khai thực hiện năm 2022.

Định An

Sở Nội vụ

- Khoản 6, Điều 2, Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019
của Chính phủ quy định các chức danh người hoạt động không
chuyên trách ở ấp, khu phố gồm: Bí thư Chi bộ ấp, khu phố; Trưởng
ấp, khu phố và Trưởng Ban công tác mặt trận ấp, khu phố” với mức
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có chức danh Phó Ban lãnh đạo
ấp) và mức phụ cấp 2.300.000
đồng/tháng, nếu làm hết trách
nhiệm thì không đủ tiền đổ xăng,
trong khi đó địa bàn rộng thưa
dân cư, đường đi khó khăn cán bộ
hoạt động rất cực mà phụ cấp lại
thấp. Kiến nghị tăng mức phụ cấp
để tạo động lực cho những người
hoạt động tại ấp, khu phố.
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Cử tri xã Long Tân(*):
(1) Phản ánh tuyến đường ĐT
749A hiện nay hư hỏng rất nhiều,
thường xuyên xảy ra tình trạng
ngập cục bộ (khu vực Tổ 5, ấp
Long Chiểu). Kiến nghị ngành
chức năng sớm thi công sửa chữa.
(2) Phản ánh hiện nay tuyến
đường ĐT749C đang tiến hành
sửa chữa, đơn vị thi công đã tiến
hành thi công cống thoát nước
trên tuyến đường này, tuy nhiên
khi trời mưa nước vẫn không
thoát được gây ngập úng cục bộ.
Kiến nghị ngành chức năng xem
xét, giải quyết tình trạng trên.

phụ cấp 1,0 lần mức lương cơ sở/người/tháng.
- Điểm a, khoản 2, Điều 3, Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND
ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh Bình Dương quy định mức hỗ trợ
hàng tháng: 0,50 x mức lương cơ sở/người/tháng đối với người hoạt
động không chuyên trách ở ấp, khu phố.
Hiện tại người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố ngoài
mức phụ cấp theo quy định của Trung ương, tỉnh đã hỗ trợ thêm 0,5
lần mức lương cơ sở/người/tháng (tổng mức hưởng là 1,5 lần mức
lương cơ sở/người/tháng) gần bằng với người hoạt động không
chuyên trách cấp xã có trình độ trung cấp (1,86 lần mức lương cơ
sở/người/tháng). Như vậy, tổng mức phụ cấp và hỗ trợ của tỉnh đối
với người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố khá cao so với
các địa phương khác trong vùng. Do đó, chưa có cơ sở để cơ quan
tham mưu đề xuất UBND tỉnh tăng thêm mức hỗ trợ đối với đối
tượng này.

Long Tân

1. Về việc sửa chữa đường ĐT.749a:
Thời gian qua, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, phải
giãn cách xã hội, không thể triển khai công tác duy tu, sửa chữa. Hiện
Sở GTVT đã triển khai công tác duy tu, sửa chữa tuyến đường
ĐT.749a, dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2021.
2. Về việc đường ĐT749C đang tiến hành sửa chữa, đơn vị thi
công đã tiến hành thi công cống thoát nước trên tuyến đường này,
Sở Giao
tuy nhiên khi trời mưa nước vẫn không thoát được gây ngập úng cục
thông Vận bộ:
tải
Công trình duy tu, sửa chữa đường ĐT.749c hiện đang triển khai
thi công (trong đó có xây dựng bổ sung 03 đoạn mương bê tông
80x80cm với tổng chiều dài 600m (Từ Km1+360 đến Km1+580 trái
tuyến dài 220m; Từ Km1+360 đến Km1+580 phải tuyến dài 220m;
Từ Km2+168,4 đến Km2+188,4 trái tuyến dài 20m; Từ Km2+320
đến Km2+460 phải tuyến dài 140m)) nên chưa thể giải quyết thoát
nước, sau khi thi công hoàn thành công trình sẽ đảm bảo thu thoát
nước mặt đường và một phần lưu vực; công trình dự kiến hoàn thành
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đưa vào sử dụng trong tháng 12/2021.
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Cử tri ấp Cỏ Trách, xã Thanh
An: mức hỗ trợ thờ cúng cho gia
đình sách hiện nay 500.000đ/năm
là rất thấp, kiến nghị xem xét tăng
mức hỗ trợ.

Thanh An

Sở Lao
động,
Thương
binh và
Xã hội

Căn cứ Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số
02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của Ủy ban thường vụ Quốc
hội, Căn cứ Khoản 2, Điều 13 Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày
24/07/2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và
các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng thì mức trợ cấp trợ
cấp thờ cúng liệt sĩ: 1.400.000 đồng/01 liệt sĩ/01 năm và được thực
hiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

Phụ lục VI
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Cử tri Nguyễn Ái Liên, ấp 7, xã Tân
Long: kiến nghị việc đền bù nhà, đất cho
người dân bị ảnh hưởng bởi công trình
đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo Bàu Bàng đi qua địa phận ấp 7 xã Tân
Long chưa thỏa đáng, chưa đúng theo giá
thị trường. Đề nghị ngành chức năng xem
xét hỗ trợ thỏa đáng cho người dân.

XÃ,
PHƯỜNG,
T.TRẤN

ĐƠN VỊ
TRẢ
LỜI

NỘI DUNG TRẢ LỜI
Qua rà soát hồ sơ, trên địa bàn cử tri phản ánh có khu dân cư
5A, ấp 5 tại thị trấn Lai Uyên do Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển
Công nghiệp – CTCP (gọi tắt là Tổng Công ty Becamex) làm chủ
đầu tư: Đối với các khu dân cư này, Tổng Công ty Becamex đã
được Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh diện tích, vị trí các loại đất đã
được giao đất tại Quyết định số 1825/QĐ-UBND ngày 07/5/2009 do
thay đổi quy hoạch chi tiết xây dựng; đồng thời giao đất (đợt 2) tại
Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 16/01/2020.

Tân Long

Tổng Công ty đã thực hiện nghĩa vụ tài chính và đã được Sở
Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
UBND
Đây là một trong những điều kiện để người dân nhận đất tái định cư,
huyện
nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu dân cư được cấp
Phú Giáo
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thực hiện các quyền liên
quan đến khu đất.
Việc giao đất tái định cư cho hộ gia đình, cá nhận thẩm quyền
của UBND huyện Bàu Bàng. Trên cơ sở UBND tỉnh sẽ thu hồi đất
của Tổng Công ty bàn giao về địa phương.
Đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường chưa nhận được hồ sơ
đề nghị thu hồi đất của Tổng Công ty giao về cho UBND huyện Bàu
Bàng để cấp tái định cư cho các hộ dân. Do đó, Sở Tài nguyên và
Môi trường sẽ có văn bản đôn đốc đề nghị Tổng Công ty khẩn
trương lập thủ tục theo quy định, đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân
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dân huyện Bàu Bàng xác nhận các đối tượng thuộc diện tái định cư
trong dự án để làm cơ sở thu hồi đất giao về cho huyện cấp tái định
cư.”
Mặt khác, qua rà soát, Ủy ban nhân dân huyện đã có Công văn
số 614/UBND-KT ngày 04/3/2021 gửi Sở Tài nguyên và Môi
trường trong đó đã xác định các trường hợp thuộc diện tái định cư.
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Cử tri Nguyễn Văn Tịnh, ấp Trảng Sắn,
xã Vĩnh Hòa: phản ánh tình trạng tuyến
đường ĐT741 bị ngập úng khu vực Cây
xăng Hồ Bửu, ấp Trảng Sắn và cây xăng
Vĩnh Tiến Thịnh, ấp Vĩnh Tiến. Đề nghị
ngành chức năng xem xét khắc phục tình
trạng trên.

Vĩnh Hòa

Sở Giao
thông
Vận tải

-Theo hợp đồng dự án BOT đã được ký kết giữa UBND tỉnh
và Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Hạ tầng VRG, hệ thống
chiếu sáng, cống dọc chỉ được đầu tư trong các khu vực đô thị,
đông dân cư; các khu vực còn lại thoát nước dọc bằng mương đất
và chảy theo địa hình;
-Nhằm giải quyết các kiến nghị của cử tri về đầu tư bổ sung
hệ thống thoát nước, chiếu sáng khu vực ngoài khu đông dân cư, đô
thị, Sở GTVT đã tham mưu và được UBND tỉnh chấp thuận chủ
trương triển khai thực hiện các hạng mục bổ sung của dự án BOT
ĐT.741 tại Công văn số 5301/UBND-KTTH ngày 22/11/2017;
đồng thời, đã thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở dự án Nâng cấp, mở
rộng đường ĐT.741, tỉnh Bình Dương – phần đầu tư bổ sung.
-Ngày 09/3/2021, Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng VRG có
Công văn 76/VRG, xin ý kiến chỉ đạo về việc lập dự án phần đầu tư
bổ sung đường ĐT.741; ngày 25/3/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư
chủ trì cuộc họp cùng với các Sở, ngành và địa phương hữu quan,
theo đó cuộc họp thống nhất đề nghị Chủ đầu tư dự án lập hồ sơ dự
án bổ sung theo hướng đầu tư hệ thống hạ tầng đồng bộ (thoát
nước, cây xanh, chiếu sáng…) dọc 2 bên tuyến, hiện Chủ đầu tư
đang hoàn thiện dự án;
- Sở GTVT xin ghi nhận, tiếp tục đôn đốc chủ đầu tư khẩn
trương hoàn thiện hồ sơ, báo cáo UBND tỉnh chấp thuận chủ trương
đầu tư.
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Cử tri Nguyễn Hữu Hoan, ấp 3,
xã Hưng Hòa: phản ánh hiện
nay khu vệ sinh của Bệnh viện
Đa khoa tỉnh Bình Dương hư
hỏng, không đảm bảo vệ sinh
cho người sử dụng (đặc biệt là
Khoa nhi và Khoa nội). Đề nghị
Bệnh viện khắc phục tình trạng
trên.

XÃ,
PHƯỜNG,
T.TRẤN

Hưng Hòa

ĐƠN VỊ
TRẢ LỜI

Sở Y tế

NỘI DUNG TRẢ LỜI
Năm 2021, Bệnh viện thực hiện di dời Khoa Nhi vào khu điều trị
bệnh viện Lao, Tâm thần tại Phú Chánh để Bệnh viện thực hiện dựa án
“cải tạo, sửa chữa mở rộng khu phòng mổ, X-quang, Khoa Nhi, nhánh A,
nhánh B tại Bệnh viện” đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, do tình hình dịch
bệnh diến biến phức tạp, số lượng người bệnh mắc Covid-19 tăng nhanh
nên khu điều trị bệnh viện Lao, Tâm thần tại Phú Chánh được lựa chọn và
triển khai phục vụ điều trị người bệnh mắc Covid-19. Từ đó, Khoa Nhi
phải di dời trở lại Bệnh viện tỉnh trong khi dự án cải tạo, sửa chữa chưa
được hoàn thiện, một số khu vệ sinh còn hư hỏng. Bệnh viện đã khắc
phục bằng cách thường xuyên duy trì sửa chữa nhỏ (chống thấm, sơn quét
vôi, sữa chữa các nhà vệ sinh bị xuống cấp, hư hỏng...) để đảm bảo phục
vụ nhu cầu người dân kịp thời. Sắp tới khi dự án cải tạo, sữa chữa hoàn
tất cơ sở vật chất sẽ được khang trang, sạch sẽ hơn phục vụ tốt hơn nhu
cầu như mong đợi của người bệnh.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương xin trân trọng cám ơn góp ý
chân thành của cử tri, giúp chúng tôi có thể kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh
những thiếu sót, phát huy việc làm tốt, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chăm
sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.
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Cử tri Trần Ngọc Sáu, Huỳnh
Văn Minh, khu phố Bàu Bàng,
thị trấn Lai Uyên: phản ánh
tuyến đường ĐT 749C giáp với

Lai Uyên

Qua phản ánh của Phòng QLĐT huyện Bàu Bàng về đảm bảo an toàn
Sở Giao giao thông tại giao lộ giữa đường Quốc lộ 13 với đường ĐT.749c tại Công
thông Vận văn số 229/BC-QLĐT ngày 01/11/2021; Sở GTVT đã khảo sát và có
tải
Công văn số 4172/SGTVT-QLGT ngày 17/11/2021, đề nghị Công ty CP
Phát triển Hạ tầng kỹ thuật – Bcamex IJC triển khai khắc phục hư hỏng mặt
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Quốc lộ 13 bị hư xuống cấp, xuất
hiện nhiều hố sâu gây nguy hiểm
cho người dân tham gia lưu
thông. Kiến nghị các ngành chức
năng xem xét, sửa chữa.
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Cử tri khu phố Đồng Sổ, thị
trấn Lai Uyên: phản ánh việc
cấp giấy Chứng nhận Quyền sử
dụng đất cho các hộ dân được tái
định cư tại khu dân cư 5A, khu
phố Đồng Sổ, thị trấn Lai Uyên
là rất chậm. Nội dung này đã
kiến nghị nhiều lần nhưng chưa
giải quyết dứt điểm. Kiến nghị
các ngành chức năng quan tâm
giải quyết.

đường tại khu vực giao lộ đường ĐT.749c với đường Quốc lộ 13;
Qua báo cáo của Công ty CP Phát triển Hạ tầng kỹ thuật – Bcamex
IJC, hiện Công ty đã xử lý dặm vá hư hỏng mặt đường tại giao lộ đường
ĐT.749c với đường Quốc lộ 13; trong tháng 12/2021, Công ty Bcamex IJC
sẽ thảm nhựa toàn bộ mặt đường đoạn qua khu vực này để đảm bảo mỹ
quan, êm thuận cho các phương tiện lưu thông qua nút giao.
1. Về nội dung kiến nghị tăng đơn giá đất
Theo Mảnh trích lục địa chính đã được Sở Tài nguyên và Môi
trường phê duyệt ngày 25 tháng 9 năm 2020, thu hồi toàn bộ diện tích
đất của bà Nguyễn Ái Liên là 759 m2 thuộc thuộc vị trí 1, tiếp giáp với
đường ĐT-750 nhựa (Đoạn từ Cầu số 1 xã Phước Hòa đến Cầu số 4 Tân
Long). Trường hợp bà Nguyễn Ái Liên được bố trí tái định cư theo
Quyết định số 347/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2021 của UBND
huyện Phú Giáo về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái
định cư dự án: Giải phóng mặt bằng đường tạo lực Bắc Tân Uyên- Phú
Giáo – Bàu Bàng (đợt 8), đoạn qua xã Vĩnh Hòa và xã Tân Long.

Lai Uyên

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Dương áp giá bồi thường,
UBND
hỗ trợ theo đúng Quyết định số 2907/QĐ-UBND ngày 07/10/2019 của
huyện Bàu Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt Đơn giá đất bồi
Bàng
thường thực hiện Dự án đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu
Bàng, dư án Trung tâm hành chính huyện Bàu Bàng, huyện Bắc Tân
Uyên (đoạn qua địa bàn huyện Phú Giáo).
Do đó, bà Nguyễn Ái Liên kiến nghị tăng đơn giá bồi thường về
đất là không có cơ sở xem xét.
2. Về nội dung kiến nghị tăng đơn giá công trình nhà và công
trình phụ – vật kiến trúc.
Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Dương áp giá bồi thường,
hỗ trợ theo đúng Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành quy định về đơn giá bồi
thường, hỗ trợ tài sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình
Dương.
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Do đó, bà Nguyễn Ái Liên kiến nghị tăng đơn giá bồi thường, hỗ
trợ đối với công trình nhà và công trình phụ – vật kiến trúc là không có
cơ sở xem xét.

4

5

Cử tri Trịnh Thị Bình, Tổ 6, ấp
Bưng Thuốc, xã Long Nguyên:
phản ánh Đường ĐT749A (đoạn
đường gần Công ty Gỗ Tiến
Phát) hiện đang hư hỏng, có
nhiều ổ gà. Đề nghị ngành chức
năng duy tu, sửa chữa tuyến
đường này.

Cử tri ấp 1 và ấp2, xã Tân
Hưng: phản ánh tuyến nhánh
đường mòn đi qua khu vực ấp 1,
2 xã Tân Hưng, huyện Bàu Bàng
(thuộc dự án quy hoạch đường
mòn Hồ Chí Minh) đã triển khai
cắm mốc rất lâu nhưng đến nay
chưa triển khai thi công. Đề nghị
cơ quan, đơn vị có thẩm quyền
thông tin về thời gian thi công để
người dân được biết.

Long
Nguyên

Thời gian qua, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, phải
Sở Giao
giãn cách xã hội, không thể triển khai công tác duy tu, sửa chữa. Hiện Sở
thông Vận
GTVT đã triển khai công tác duy tu, sửa chữa đường ĐT.749a, dự kiến
tải
hoàn thành trong tháng 12/2021.

Tân Hưng

Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành –
Đức Hòa (trong đó có đoạn qua đại bàn tỉnh Bình Dương) đã được Bộ
GTVT phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 3950/QĐ-BGTVT ngày
17/12/2007 bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, dự án đã được khởi
công từ năm 2009, đến năm 2011, dự án tạm đình hoãn theo Nghị quyết
số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính Phủ và Chỉ thị số 1792/CTTTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ;
Ngày 07/5/2015, Bộ GTVT có Công văn số 5613/BGTVT-ĐTCT,
báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển đổi hình thức đầu tư các
Sở Giao hạng mục còn lại của Dự án sang đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT và
thông Vận được Chính phủ chấp thuận tại Công văn số 872/TTg-KTN ngày
19/6/2015;
tải
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT đã
nghiên cứu triển khai thực hiện. Tuy nhiên, trong thời gian triển khai do
các quy định pháp luật thay đổi dẫn đến phương án tài chính của Dự án
không khả thi về mặt tài chính;
Ngày 29/3/2019, Bộ GTVT có Công văn số 2900/BGTVT-ĐTCT,
kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép dừng triển khai Dự án đầu tư
xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành – Đức Hòa theo hình
thức hợp đồng BOT. Giao Bộ GTVT nghiên cứu đầu tư Dự án bằng
nguồn vốn ngân sách nhà nước để sớm triển khai được Dự án, phát huy
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hiệu quả nguồn vốn đã đầu tư và đảm bảo quyền lợi của người dân;
Ngày 06/12/2021, Sở GTVT có báo cáo tại Công văn số
4395/SGTVT-QLGT; ngày 07/12/2021, UBND tỉnh có Công văn số
6313/UBND-KT kiến nghị Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường
của Quốc lộ kiến nghị Quốc hội sớm ban hành Nghị quyết tái khởi động
dự án.
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Cử tri ấp 5, xã Tân Hưng: phản
ánh dự án quy hoạch đường đập
Phước Hòa (dự án kênh, tuyến
dẫn từ đập Phước Hòa về phường
Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát)
có đi qua khu vực ấp 5, xã Tân
Hưng và được triển khai từ năm
2011 đến nay có còn thực hiện
không? Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn tỉnh Bình Dương
từng trả lời: “không có hạng mục
đầu tư tuyến kênh đi qua xã Tân
Hưng, huyện Bàu Bàng về
phường Chánh Phú Hòa, thị xã
Bến Cát”. Tuy nhiên cử tri không
đồng ý vì hiện nay quy hoạch sử
dụng đất thể hiện tuyến dẫn có đi
qua khu vực ấp 5, xã Tân Hưng,
do đó người dân có đất tại khu
vực này không thể chuyển
nhượng, tách thửa. Đề nghị cơ
quan, đơn vị có thẩm quyền
thông tin rõ để người dân được
biết.

Tân Hưng

Theo Quyết định số 3184/QĐ-BNN-XD ngày 21/12/2012 của Bộ
Nông nghiệp và PTNT về phê duyệt điều chỉnh dự án Thủy lợi Phước
Hòa tỉnh Bình Dương, Bình Phước (lần 2): “ Không có hạng mục đầu tư
tuyến kênh đi qua xã Tân Hưng, huyện Bàu Bàng về phường Chánh Phú
Hòa, thị xã Bến Cát”.
Căn cứ Văn bản số 1797/TTg-KTN ngày 28/9/2009 của Thủ tướng
Chính phủ về chủ trương đầu tư xây dựng tuyến ống dẫn nước thô từ hồ
Phước Hòa về Trung tâm đô thị Bình Dương và Quyết định số 3184/QĐSở Tài
BNN-XD ngày 21/12/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
nguyên và Dự án kênh chuyển nước Phước Hòa - Dầu Tiếng cấp nước thô cho nhu
Môi
cầu công nghiệp và dân sinh tỉnh Bình Dương 15m3/s và được Ủy ban
trường
nhân dân tỉnh giao cho Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương
thực hiện trong đó có đi qua khu vực xã Tân Hưng. Đến nay, tuyến ống
đã hoàn thành và đang cấp nước thô cho dự án nước sạch khu vực Bàu
Bàng.
Về quy hoạch sử dụng đất có thể hiện tuyến kênh dẫn đi qua khu vực
ấp 5, xã Tân Hưng: UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND huyện Bàu Bàng xem
xét, rà soát quy hoạch sử dụng đất và có điều chỉnh quy hoạch cho phù
hợp với hiện trạng thực tế về cơ sở hạ tầng kỹ thuật của địa phương.
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Cử tri Nguyễn Minh Tân - ấp 1,
xã Trừ Văn Thố: phản ánh đoạn

Trừ Văn
Thố

Thời gian qua, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, phải
Sở Giao
thông Vận giãn cách xã hội, không thể triển khai công tác duy tu, sửa chữa. Hiện Sở
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đường ĐT750 (đoạn từ ngã ba
Trừ Văn Thố vào hướng Cây
Trường II) bị ngập nước, hư
hỏng nặng gây mất an toàn giao
thông. Kiến nghị ngành chức
năng xem xét, sửa chữa.
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Cử tri Nguyễn Văn Hà - ấp 1,
xã Trừ Văn Thố: phản ánh dọc
tuyến đường Quốc lộ 13 (đoạn từ
Ủy ban nhân dân xã Trừ Văn
Thố lên Cầu Tham Rớt) vừa làm
xong hành lang đường bộ nhưng
nhiều xe tải trọng nặng ban đêm
leo lên vỉa hè để đậu xe gây hư
hỏng. Kiến nghị các ngành chức
năng có biện pháp xử lý, ngăn
chặn tình trạng trên.

Trừ Văn
Thố

tải

GTVT đã triển khai công tác duy tu, sửa chữa đường ĐT.750, trong đó có
xây dựng một số đoạn mương dọc tại khu vực ngập nước (đoạn từ
Km26+037 đến Km26+133 (đoạn qua xã Cây Trường II), đoạn từ
Km28+119 đến Km28+259, đoạn từ Km28+049 đến Km28+119, đoạn từ
Km30+716 ÷ Km31+034,...), dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2021.

Sở Giao
thông Vận
tải

Sở GTVT xin ghi nhận, sẽ chỉ đạo lực lượng Thanh tra Giao
thông vận tải phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông – Công an tỉnh
tăng cường tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.

Phụ lục VIII
TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ BA - HĐND TỈNH KHÓA X
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẮC TÂN UYÊN
(Ban hành kèm theo Công văn số 145/HĐND-VP ngày 27/12/2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh)

ST
T

KIẾN NGHỊ CỬ TRI

1

Cử tri xã Thường Tân và thị trấn
Tân Bình: phản ánh hiện nay tình
hình dịch bệnh Covid -19 còn diễn
biến phức tạp, kinh tế người dân bị
ảnh hưởng nặng nhưng giá xăng
dầu và các vật tư nông nghiệp như
phân bón, thuốc trừ sâu lại liên tục
tăng cao. Đề nghị các cơ quan chức
năng có biện pháp hỗ trợ người dân.
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Cử tri Nguyễn Văn Bộn, khu phố
2, thị trấn Tân Bình(*): phản ánh
tuyến đường ĐT741 (đoạn qua
phường Chánh Phú Hòa) còn một
đoạn chưa được thảm nhựa, đoạn có
đèn chiếu sáng đoạn không, nhưng
việc thu phí đường bộ thì vẫn thực
hiện. Đề nghị các cơ quan chức
năng xem xét kiến nghị đơn vị thi
công sớm hoàn thành công trình.

XÃ,
PHƯỜNG,
T.TRẤN

ĐƠN VỊ
TRẢ
LỜI

NỘI DUNG TRẢ LỜI
Theo thống kê thị trường hiện nay, thị trường vật tư, phân bón
tương đối trầm lắng, lượng giao dịch giảm.

Thường Tân,
Tân Bình

Tân Bình

Sở Nông
nghiệp
và Phát
triển
nông
thôn

Sở Giao
thông
Vận tải

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên việc
vận chuyển hàng hóa vật tư bị ảnh hưởng, chi phí vận chuyển tăng
cao, nhiều hệ thống phân phối bị đứt gãy dẫn đến giá tăng cục bộ ở
một số địa phương. Ngoài ra, nguyên liệu đầu vào sản xuất phân
bón tăng nên giá phân bón tăng.
Để kiểm soát tình hình tăng giá phân bón trong thời gian gần
đây, Sở Nông nghiệp-PTNT đã xây dựng kế hoạch kiểm tra chất lượng
và giá phân bón trên thị trường tỉnh phối hợp với Cục quản lý thị
trường tỉnh thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh.
- Phường Chánh Phú Hòa còn một đoạn chưa được thảm nhựa:
+ Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.741đã cơ bản hoàn
thành; Nhưng cho đến nay vẫn còn vướng hộ Ông Phương thuộc
phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát chưa bàn giao mặt mặt
bằng, cản trở thi công, kéo dài nhiều năm qua, nên chưa thể triển
khai thi công thảm nhựa mặc dù đã được UBND thị xã Bến Cát và
Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Hạ tầng - VRG nhiều lần
triển khai vận động, rà soát bổ sung thực hiện đầy đủ các chính sách
về đề bù, giải phóng mặt bằng, nhưng hộ Ông Phương vẫn không
đồng tình;
+ Để đảm bảo giao thông, an toàn giao thông, Sở GTVT đề
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nghị Quý cử tri cùng với người dân trong khu vực phối hợp với địa
phương vận động hộ Ông Phương (thuộc địa bàn phường Chánh
Phú Hòa, thị xã Bến Cát) bàn giao mặt bằng để chủ đầu tư thảm
nhựa hoàn thiện dự án.
- Về việc tuyến đường ĐT.741 đoạn có đèn chiếu sáng, đoạn
không:
+ Theo hợp đồng dự án BOT đã được ký kết giữa UBND tỉnh
và Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Hạ tầng VRG, hệ thống
chiếu sáng, cống dọc chỉ được đầu tư trong các khu vực đô thị, đông
dân cư; các khu vực còn lại thoát nước dọc bằng mương đất và chảy
theo địa hình;
+ Nhằm giải quyết các kiến nghị của cử tri về đầu tư bổ sung
hệ thống thoát nước, chiếu sáng khu vực ngoài khu đông dân cư, đô
thị, Sở GTVT đã tham mưu và được UBND tỉnh chấp thuận chủ
trương triển khai thực hiện các hạng mục bổ sung của dự án BOT
ĐT.741 tại Công văn số 5301/UBND-KTTH ngày 22/11/2017; đồng
thời, đã thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở dự án Nâng cấp, mở rộng
đường ĐT.741, tỉnh Bình Dương – phần đầu tư bổ sung + Ngày
09/3/2021, Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng VRG có Công văn
76/VRG, xin ý kiến chỉ đạo về việc lập dự án phần đầu tư bổ sung
đường ĐT.741; ngày 25/3/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cuộc
họp cùng với các Sở, ngành và địa phương hữu quan, theo đó cuộc
họp thống nhất đề nghị Chủ đầu tư dự án lập hồ sơ dự án bổ sung
theo hướng đầu tư hệ thống hạ tầng đồng bộ (thoát nước, cây xanh,
chiếu sáng…) dọc 2 bên tuyến, hiện Chủ đầu tư đang hoàn thiện dự
án, phối hợp với Sở GTVT và Sở Kế hoạch và Đầu tư để tham mưu
báo cáo UBND tỉnh các tồn tại, hạn chế trên đường ĐT.741;
+ Sở GTVT xin ghi nhận, sẽ đôn đốc chủ đầu tư dự án sớm
thực hiện.
3

Bà Bồ Thị Diễm, khu phố Cổng
Xanh, thị trấn Tân Bình: phản ánh
cháu tôi đang theo học tại trường

Tân Bình

Sở Lao
động,
Thương

Năm 2017, Trường Trung cấp Nông lâm nghiệp Bình Dương
(sau đây gọi tắt là Trường) được bàn giao cơ quan quản lý từ Sở Giáo
dục và Đào tạo sang Sở Lao động – Thương binh và Xã hội theo quy
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Trung Cấp Nông Lâm Nghiệp Bình
Dương (khóa 36). Theo cam kết
giữa nhà trường với phụ huynh là
vừa học văn hóa, vừa học nghề,
Trường Nông Lâm liên kết với
Trung tâm giáo dục thường xuyên
Tân Uyên để dạy văn hóa. Đến
ngày 27/10/2021 Trường thông báo
ngưng dạy văn hóa chỉ dạy nghề,
vậy trong thời gian học lớp 10, 11
tại trường không có xác nhận học
bạ của Trung tâm giáo dục thường
xuyên Tân Uyên. Kiến nghị UBND
tỉnh, các sở ngành của tỉnh xem xét
giải quyết nhằm tạo điều kiện cho
cháu tôi và các em khác học hết lớp
12 ở Trường khác được thuận lợi.

binh và
Xã hội

định của Luật Giáo dục nghề nghiệp. Trước đây, khi còn là đơn vị
trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường được giao nhiệm vụ phối
hợp với Trung tâm GDNN-GDTX Tân Uyên tổ chức giảng dạy song
song 2 chương trình trung cấp chuyên nghiệp và chương trình giáo
dục thường xuyên cấp THPT.
Sau khi bàn giao sang Sở Lao động – Thương binh và Xã hội,
việc tổ chức giảng dạy hoàn thành chương trình giáo dục thường
xuyên cấp THPT vẫn được thực hiện đến khi kết thúc khóa học cho
các học sinh đã tuyển sinh theo hệ trung cấp chuyên nghiệp. Năm
học 2017-2018 và 2018-2019, Trường chỉ được tuyển sinh và đào
tạo nghề (hệ trung cấp) theo Luật Giáo dục nghề nghiệp và việc tổ
chức giảng dạy chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT
muốn tiếp tục thực hiện thì phải hợp đồng với Trung tâm GDNNGDTX Tân Uyên để tổ chức giảng dạy cho học sinh khóa 34 và khóa
35. Nhưng việc nhà trường cam kết khi tuyển sinh và tổ chức thực
hiện không đúng theo quy định hiện hành, trước tình hình đó, Sở Lao
động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức họp đề nghị lãnh đạo nhà
trường họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc tổ chức dạy văn
hóa và giao trách nhiệm cho đồng chí Hiệu trưởng rà soát, thực hiện
liên kết giảng dạy đúng theo quy định của ngành Giáo dục. Sau đó,
đồng chí Hiệu trưởng báo cáo là Trường đã khắc phục và thực hiện
giảng dạy đúng quy định.
Tuy nhiên, năm học 2019-2020 Trường tiếp tục tuyển sinh đào
tạo nghề và tự ý tổ chức giảng dạy chương trình văn hóa GDTX cấp
THPT cho 200 học sinh mà không có hợp đồng liên kết với Trung
tâm GDNN-GDTX và không có văn bản báo cáo xin chủ trương của
cơ quan quản lý cấp trên về việc tổ chức giảng dạy chương trình văn
hóa theo quy định. Trong quá trình thực hiện, Ban Giám hiệu nhà
trường báo cáo không trung thực, không kịp thời gửi về Sở Lao
động – Thương binh và Xã hội.
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Đến ngày 13/8/2021, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
mới nhận được Tờ trình số 559/TTr-TCNLN1 của Trường Trung
cấp Nông lâm nghiệp Bình Dương đề nghị Sở Lao động – Thương
binh và Xã hội xem xét, có văn bản gửi Sở Giáo dục và Đào tạo hỗ
trợ, tạo điều kiện để Trường được phối hợp với Trung tâm GDNNGDTX liên kết dạy văn hóa, xác nhận học bạ cho học sinh đang
theo học văn hóa tại Trường, trong đó có 173 học sinh đã học xong
chương trình lớp 11 (khóa 36).
Qua nắm bắt tình hình và theo ý kiến trả lời của Sở Giáo dục
và Đào tạo, mặc dù tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đang diễn
biến hết sức phức tạp nhưng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
đã khẩn trương thành lập Đoàn kiểm tra2 để kiểm tra việc dạy văn
hóa tại Trường Trung cấp Nông lâm nghiệp Bình Dương. Với sự hỗ
trợ của Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Bồi dưỡng nghiệp vụ
tỉnh (theo phân công của Sở Giáo dục và Đào tạo), sau 04 ngày
kiểm tra, rà soát hồ sơ giảng dạy (từ ngày 10/9/2021 đến ngày
13/9/2021), ngày 14/9/2021 Đoàn kiểm tra đã có biên bản kết luận
việc tổ chức dạy chương trình GDTX cấp THPT tại Trường là chưa
đúng quy định và tất cả hồ sơ của học sinh (173 học sinh) không đủ
điều kiện hợp lệ để tiếp tục học lớp 12 trong năm học 2021 – 2022.
Tiếp theo đó, ngày 06/10/2021 Sở Lao động – Thương binh và
Xã hội đã có buổi làm việc tại Trường Trung cấp Nông lâm nghiệp
Bình Dương để thông báo kết quả kiểm tra việc dạy văn hóa tại
Trường và yêu cầu khẩn trương đề xuất phương án giải quyết thỏa
đáng, khắc phục hậu quả để đảm bảo quyền lợi cho 173 học sinh

1
2

Tờ trình số 559/TTr-TCNLN ngày 13/8/2021 của Trường Trung cấp Nông lâm nghiệp về việc giảng dạy chương trình GDTX cấp THPT
Quyết định số 1227/QĐ-SLĐTBXH ngày 11/9/2021 của Sở Lao động – TB&XH về việc Thành lập Đoàn kiểm tra việc dạy văn hóa chương trình GDTX cấp THPT tại Trường Trung cấp
Nông lâm nghiệp Bình Dương
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không được tiếp tục học lớp 12 (Thông báo số 197/TB-SLĐTBXH)3.
Đồng thời, sau khi nhận được văn bản của Sở Giáo dục và
Đào tạo4 thống nhất với kết luận 173 hồ sơ học sinh không đủ điều
kiện để học tiếp lớp 12, ngày 14/10/2021 Sở Lao động-Thương binh
và Xã hội đã thành lập Hội đồng xử lý kỷ luật để xử lý kỷ luật đối
với sai phạm tại Trường Trung cấp Nông lâm nghiệp Bình Dương
theo Quyết định số 1357/QĐ-SLĐTBXH5. Đến ngày 28/10/2021,
Hội đồng xử lý kỷ luật đã họp và thống nhất xử lý kỷ luật ông
Huỳnh Kim Ngân6 – Hiệu trưởng với hình thức Cảnh cáo và bà
Nguyễn Thị Xuân Mai7 – Phó Hiệu trưởng với hình thức Khiển
trách. Đề nghị Nhà trường tổ chức họp phụ huynh học sinh để Ban
Giám hiệu đứng ra xin lỗi, nhận trách nhiệm và đề xuất phương án,
giải quyết khắc phục đối với việc ngừng tổ chức dạy chương trình
văn hóa lớp 12 cho 173 học sinh.
Từ ngày 13/11 đến ngày 14/11/2021, Trường Trung cấp Nông
lâm nghiệp Bình Dương đã tổ chức các buổi họp phụ huynh học
sinh khóa 36 và khóa 37 để thông báo việc ngừng giảng dạy chương
trình văn hóa lớp 11 và lớp 12 cho học sinh, Ban Giám hiệu nhà
Trường đứng ra xin lỗi và đề xuất một số phương án giải quyết như
sẽ tạo điều kiện tối đa để các em học và hoàn thành chương trình
trung cấp theo định hướng phân luồng học sinh, hỗ trợ giải quyết
việc làm cho các em sau tốt nghiệp, giới thiệu một trường cao đẳng
để các em được học liên thông sau khi tốt nghiệp trung cấp,…
nhưng chưa nhận được sự đồng thuận của phụ huynh học sinh.

Thông báo số 197/TB-SLĐTBXH ngày 08/10/2021 của Sở Lao động – TB&XH về Ý kiến kết luận của đồng chí Lê Minh Quốc Cường - Giám đốc Sở Lao động – TB&XH tại cuộc họp
thông báo kết quả kiểm tra việc dạy văn hóa tại Trường Trung cấp Nông lâm nghiệp Bình Dương
4
Công văn số 1745/SGDĐT-GDTrHTX ngày 07/10/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phúc đáp kết quả kiểm tra hồ sơ học sinh Trường Trung cấp Nông lâm nghiệp Bình Dương
5
Quyết định số 1357/QĐ-SLĐTBXH ngày 14/10/2021 của Sở Lao động – TB&XH về việc thành lập Hội đồng xử lý kỷ luật đối với sai phạm tại Trường Trung cấp Nông lâm nghiệp Bình
Dương
6
Quyết định số 1407/QĐ-SLĐTBXH ngày 28/10/2021 của Sở Lao động – TB&XH về việc kỷ luật đối với ông Huỳnh Kim Ngân - Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nông lâm nghiệp Bình
Dương
7
Quyết định số 1408/QĐ-SLĐTBXH ngày 28/10/2021 của Sở Lao động – TB&XH về việc kỷ luật đối với
bà Nguyễn Thị Xuân Mai - Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nông lâm nghiệp Bình Dương
3
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Ngày 22/11/2021, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nhận
được Đơn kiến nghị của Ban đại diện phụ huynh các học sinh khối
lớp 12 (khóa 36) Trường Trung cấp Nông lâm nghiệp Bình Dương
với mong muốn Nhà trường và cơ quan có thẩm quyền xem xét và
có các giải đáp thỏa đáng đối với phụ huynh và học sinh đang theo
học tại trường. Vào ngày 28/11/2021 Sở đã phân công đồng chí
Phạm Văn Tuyên – Phó Giám đốc Sở tham dự buổi họp với phụ
huynh học sinh tại Trường Trung cấp Nông lâm nghiệp Bình Dương
để đối thoại, giải đáp ý kiến của phụ huynh. Tại buổi họp, tất cả phụ
huynh đều mong muốn Nhà trường tiếp tục kiến nghị đến các cấp có
thẩm quyền giúp đỡ để các em học sinh có được học bạ lớp 10 và
lớp 11 để tiếp tục được học lớp 12.
Ngày 29/11/2021, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã
báo cáo8 với Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quản lý giảng dạy
chương trình văn hóa và quá trình xử lý sai phạm tại Trường Trung
cấp Nông lâm nghiệp Bình Dương. Đồng thời, nhằm tìm ra phương
án giải quyết thỏa đáng cho phụ huynh học sinh, Sở Lao độngThương binh và Xã hội đã có văn bản9 trình Ủy ban nhân dân tỉnh
xem xét, chủ trì, tổ chức cuộc họp có sự tham gia của Sở Giáo dục
và Đào tạo cùng với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội để trao
đổi, thống nhất xử lý các vấn đề còn tồn tại, khắc phục hậu quả, đảm
bảo quyền lợi cho học sinh bị ảnh hưởng do sai phạm trong việc tổ
chức giảng dạy chương trình văn hóa giáo dục thường xuyên cấp
trung học phổ thông tại Trường Trung cấp Nông Lâm nghiệp Bình
Dương.
Ngày 02/12/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản10 chỉ
đạo giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp
Báo cáo số 212/BC-SLĐTBXH ngày 29/11/2021 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc quản lý giảng dạy chương trình văn hóa và quá trình xử lý sai phạm tại Trường Trung
cấp Nông lâm nghiệp Bình Dương
9
Công văn số 6587/SLĐTBXH-DN ngày 29/11/2021 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc xử lý các vấn đề còn tồn tại trong sai phạm tại Trường Trung cấp Nông lâm nghiệp
Bình Dương
10
Công văn 6240/UBND-VX ngày 02/12/2021 của UBND tỉnh Bình Dương về việc tham mưu xử lý các vấn đề còn tồn tại trong sai phạm tại Trường Trung cấp Nông lâm nghiệp Bình
Dương
8
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với Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn
cứ quy định hiện hành và điều kiện thực tế của Trường Trung cấp
Nông lâm nghiệp Bình Dương để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh
xử lý theo quy định.
Trong thời gian tới, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ
phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ các quy định hiện hành
để tiếp tục nghiên cứu, xem xét, tìm ra phương án xử lý phù hợp
nhất có thể để kịp thời chỉ đạo Trường Trung cấp Nông lâm nghiệp
Bình Dương thực hiện nhằm đảm bảo quyền lợi của học sinh và nhu
cầu chính đáng của phụ huynh học sinh.

4

Cử tri ấp 3, xã Tân Định: phản ánh
tuyến đường ĐT746 đoạn từ nhà
ông Nguyễn Văn Mốt đến quán lẩu
Cua Đồng thuộc ấp 3, khi trời mưa
nước ngập cục bộ gây khó khăn cho
người dân đi lại, địa phương đã
nhiều lần kiến nghị nhưng đến nay
vẫn chưa được khắc phục, đề nghị
ngành chức năng quan tâm xây
dựng hệ thống cống thoát nước trên
tuyến đường này.
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Cử tri Nguyễn Văn Ninh, ấp 4, xã
Thường Tân: phản ánh bến đò
ngang Bà Miêu từ Bình Dương sang
Đồng Nai thuộc ấp 5 xã Thường
Tân ngưng hoạt động, từ đó gây ảnh
hưởng đến việc đi lại của bà con
nhân dân và công nhân đi làm tại
tỉnh Đồng Nai. Kiến nghị UBND
tỉnh Bình Dương sớm làm việc với
UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị để
giải quyết cho bến đò phía Đồng

Tân Định

Thường Tân

Sở Giao
thông
Vận tải

Sở Giao
thông
Vận tải

Thời gian qua, Sở GTVT đã tổ chức đào, vét mương dọc để
đảm bảo thoát nước đường ĐT.746. Tuy nhiên, một số hộ dân xây
dựng lối đi vào nhà, không cho đào mương dọc nên gây ngập úng
cục bộ. Vấn đề này, Sở GTVT đã có văn bản đề nghị UBND huyện
Bắc Tân Uyên hỗ trợ.
Sở GTVT xin ghi nhận, sẽ xem xét cân đối nguồn vốn bảo trì
trì đường bộ để đầu tư mương dọc thoát nước đường ĐT.746 đoạn
từ nhà ông Nguyễn Văn Mốt đến quán lẩu Cua Đồng thuộc ấp 3
trong năm 2022.

Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai diễn
biến phức tạp, ngày 26/11/2021, Sở GTVT tỉnh Đồng Nai có Thông
báo số 290/TB-SGTVT của về việc tổ chức hoạt động vận tải
“Thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bàn
tỉnh Đồng Nai; ngày 02/12/2021, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Sở Y Tế tỉnh Đồng Nai có Báo cáo số 866/BC-KSBT, theo đó các
bến đò nằm trong khu vực huyện Vĩnh Cửu được đánh giá cấp độ 3
nên phải tạm dừng hoạt động, trong đó có bến đò Thạnh Phú thuộc
xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửa, tỉnh Đồng Nai.
Sở GTVT rất mong Quý cử tri thông cảm, lựa chọn lộ trình
khác để đi Đồng Nai (như đi theo cầu Thủ Biên,...) trong thời gian
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Nai được hoạt động trở lại nhằm tạo
điều kiện thuận lợi cho người dân
và Doanh nghiệp 2 tỉnh được lưu
thông qua lại.

tạm dừng hoạt động bến đò này.

