
TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI  

SAU KỲ HỌP 3 – HĐND TỈNH KHÓA IX 

ĐƠN VỊ: THỊ XÃ DĨ AN 

 

1. Cử tri phường Bình Thắng kiến nghị Sở Giao thông vận tải làm việc với 

các đơn vị, doanh nghiệp có liên quan điều chỉnh nút giao thông Tân Vạn cho hợp 

lý để đảm bảo an toàn giao thông và tránh ùn tắc từ cầu Tân Vạn đến cầu Bà 

Khâm. 

* Sở Giao thông vận tải phúc đáp như sau: 

Nút giao thông Tân Vạn thuộc dự án xây dựng cầu Đồng Nai mới do Bộ 

Giao thông vận tải phê duyệt và giao Công ty Cổ phần cầu Đồng Nai làm chủ đầu 

tư theo phương thức hợp đồng BOT. Sở Giao thông vận tải đã nhận thấy tình hình 

giao thông khu vực này chưa được hợp lý, Sở Giao thông vận tải đã nhiều lần cùng 

với Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An, Ban An toàn giao thông tỉnh và  Công ty Cổ 

phần cầu Đồng Nai  nghiên cứu tổ chức giao thông lại khu vực này; Hiện tại, khu 

vực đường dẫn đi dưới dạ cầu Đồng Nai chưa được giải phóng mặt bằng và bàn 

giao mặt bằng cho nhà đầu tư, nên việc tổ chức giao thông khu vực này chưa đồng 

bộ, còn hạn chế như phản ánh của Quý cử tri. 

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

hợp với Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An, Công ty Cổ phần cầu Đồng Nai và các đơn 

vị có liên quan có giải pháp điếu tiết phân luồng giao thông khu vực này hợp lý 

hơn. 

2. Cử tri phường Tân Bình tiếp tục kiến nghị Tỉnh yêu cầu Chủ đầu tư tuyến 

đường Mỹ Phước – Tân Vạn (Công ty Becamex IDC) xử lý tình trạng ngập nước 

cục bộ khu vực Đình thần An Nhơn mỗi khi mưa lớn gây thiệt hại tường rào, tài 

sản, nhà cửa của các hộ dân xung quanh; bổ sung hệ thống đèn tín hiệu giao thông 

tại các giao lộ chưa được lắp đặt và sớm lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng trên 

tuyến đường Mỹ Phước – Tân Vạn (Sở Giao thông Vận tải đã có văn bản trả lời số 

3780/SGTVT-QLGT ngày 19/10/2016). 

* Sở Giao thông vận tải xin phúc đáp như sau: 

- Về xử lý tình trạng ngập nước cục bộ khu vực đình thần An Nhơn. 

Theo dự án đường Mỹ Phước - Tân Vạn được phê duyệt, hệ thống thoát 

nước dọc đường Mỹ Phước – Tân Vạn được thiết kế nhằm giải quyết thoát nước 

mưa trên mặt đường; cùng với quá trình đô thị hóa, việc san lắp mặt bằng, xây 

dựng các công trình dọc 02 bên tuyến như thời gian qua, nên lưu lượng nước từ các 

đường nhánh, lưu vực đỗ về, gây ngập úng cục bộ, trong đó có khu vực đình thần 

An Nhơn; Theo Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 24/01/2014 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bình Dương, Sở Xây dựng là cơ quan chịu trách nhiệm tham mưu 

Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động thoát nước hai bên 

trục đường trong đô thị trên địa bàn tỉnh.  
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Sở Giao thông vận tải xin ghi nhận phản ánh của Quý cử tri, sẽ phối hợp với 

Sở Xây dựng, các cơ quan, đơn vị hữu quan và chủ đầu tư dự án khẩn trương khảo 

sát,  khắc phục tình trạng trên. 

- Về bổ sung hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại các giao lộ chưa được lắp 

đặt và sớm lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng trên tuyến đường Mỹ Phước – Tân Vạn 

(Sở Giao thông Vận tải đã có văn bản trả lời số 3780/SGTVT-QLGT ngày 

19/10/2016): 

Về vấn đề này, Sở Giao thông vận tải đã có báo cáo Quý cử tri tại Công văn 

số 3780/SGTVT-QLGT ngày 19/10/2016; Sau đó, Sở Giao thông vận tải đã đề 

nghị Tổng Công ty Becamex IDC (chủ đầu tư dự án) sớm triển khai thực hiện 

nhằm tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến. 

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

đốc Chủ đầu tư dự án sớm thực hiện.  

3. Cử tri phường Đông Hòa – Thị xã Dĩ An kiến nghị tỉnh sớm xem xét, ban 

hành quyết định bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước đối với 11 trường hợp thuộc 

khu nhà ở tập thể của Công ty Giống gia cầm miền Nam (theo tờ trình số 

2110/TTr-SXD ngày 25/7/2016 của Sở Xây dựng) để UBND thị xã có cơ sở pháp lý 

tiến hành các bước tiếp theo và cấp Giấy chứng nhận QSD đất theo đề nghị của 

các hộ dân. 

 * Sở Xây dựng trả lời như sau: 

Trên cơ sở, đề nghị của Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An tại văn bản số 

1215/UBND-KT ngày 05/5/2015 về việc đề xuất giải quyết bán nhà thuộc sở hữu 

nhà nước; Báo cáo số 2536/UBND-ĐT ngày 31/8/2015 về việc cung cấp một số 

nội dung về khu nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, của 11 trường hợp sử dụng nhà có 

nguồn gốc của Công ty Giống gia cầm Miền Nam và công văn số 479/UBND-ĐT 

ngày 17/3/2016 của UBND thị xã Dĩ An về việc cung cấp hồ sơ liên quan công tác 

tiếp nhận bàn giao nhà ở thuộc sở hữu nhà nước. Sở Xây dựng đã tham mưu Ủy 

ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3710/QĐ-UBND 30/12/2016 về việc 

chuyển giao khu nhà ở tập thể có nguồn gốc của Công ty Giống gia cầm Miền 

Nam sang Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An quản lý. 

Để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà 

nước theo Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ, Sở Xây 

dựng đã ban hành văn bản số 348/SXD-QLN ngày 09/02/2017 về việc chuẩn bị 

cho công tác bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước và thành lập tổ giúp việc, gửi các 

huyện, thị xã, thành phố để hướng dẫn việc rà soát, kiểm tra, ký hợp đồng thuê nhà 

và các điều kiện đáp ứng để thực hiện việc bán nhà ở thuộc sở hữu, để triền khai 

thực hiện. Do vậy đề nghị các hộ dân liên hệ với Phòng Quản lý đô thị thị xã Dĩ 

An (cơ quan tham mưu cho UBND thị xã Dĩ An) để lập thủ tục thuê nhà, mua nhà 

theo quy định. 

 4. Cử tri phường Dĩ an “Kiến nghị BHYT tỉnh xem xét, giải quyết cấp đổi thẻ 

khám chữa bệnh cho đối tượng chính sách có huân chương, bí danh Vũ Hồng 
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Đăng sang tên khai sinh là Vũ Văn Đăng để tiện việc làm các thủ tục của bệnh 

viện”:  

 * Bảo hiểm xã hội Bình Dương trả lời như sau: 

 4.1 Qua thông tin của cử tri, cơ quan BHXH đã tiến hành kiểm tra dữ liệu 

quản lý, xác nhận có tên Vũ Văn Đăng, sinh năm 1942, mã thẻ bảo hiểm y tế 

(BHYT) là HT3 7400 020 14410. Như vậy thẻ BHYT của ông đã mang đúng tên 

khai sinh là Vũ Văn Đăng. 

 4.2 Về mức hưởng BHYT (mã quyền lợi): Căn cứ vào mã thẻ BHYT trong dữ 

liệu mà cơ quan BHXH đang quản lý, ông hiện đang hưởng mã quyền lợi 3, cụ thể 

(Quyết định số 1351/QĐ-BHXH ngày 16/11/2015 của BHXH Việt Nam về việc ban 

hành mã số ghi trên thẻ BHYT): 

 - Mã đối tượng tham gia BHYT là “HT”: Ông thuộc nhóm người hưởng lương 

hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng. 

 - Mã mức hưởng BHYT “số 3”: Được quỹ BHYT thanh toán 95% chi phí 

khám chữa bệnh (KCB) thuộc phạm vi chi trả BHYT (có giới hạn tỷ lệ thanh 

toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ 

trưởng Bộ Y tế); 100% chi phí KCB tại tuyến xã và chi phí cho một lần KCB 

thấp hơn 15% tháng lương cơ sở.  

 4.3 Nếu ông là đối tượng chính sách có Huân chương, đề nghị ông mang 

Huân chương bản photocopy kèm thẻ BHYT của ông lên cơ quan BHXH tỉnh để 

được chuyển đổi mã quyền lợi từ mã 3 sang mã 2. Quy định cụ thể như sau (Công 

văn số 4996/BHXH-CSYT ngày 17/12/2014 của BHXH Việt Nam về việc hướng 

dẫn một số nội dung theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

BHYT sửa đổi, bổ sung): 

 “Người có thẻ BHYT mang mã quyền lợi số 3 hoặc số 4 được chuyển đổi lên 

mã quyền lợi số 2 trong các trường hợp sau: Có một trong các loại giấy tờ xác 

nhận là người có công với cách mạng: Bản sao Huân chương Kháng chiến, Huy 

chương Kháng chiến, Huân chương Chiến thắng, Huy chương Chiến thắng, Chứng 

nhận về khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến và thời gian hoạt động kháng 

chiến của cơ quan Thi đua - Khen thưởng cấp huyện, Giấy chứng nhận thương 

binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh hoặc giấy xác nhận của 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (nơi đang hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc đã 

giải quyết trợ cấp một lần) theo Công văn số 467/NCC ngày 17/6/2010 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội.….”. 

 - Mã mức hưởng BHYT “số 2”: Được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí 

KCB thuộc phạm vi chi trả BHYT (có giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, 

hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế); 

chi phí vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên trong trường hợp 

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

 4.4 Trường hợp thẻ BHYT mang tên Vũ Văn Đăng, sinh năm 1942, mã thẻ 

BHYT là HT3 7400 020 14410 không phải của ông (của người khác) và ông thuộc 

đối tượng chính sách có Huân, Huy chương bị sai tên lót, đề nghị ông liên hệ với 
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Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã Dĩ An để được điều chỉnh lại tên 

lót trên hồ sơ. Trên cơ sở đó, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã Dĩ 

An sẽ đề nghị cơ quan BHXH điều chỉnh và cấp lại thẻ BHYT đúng với tên khai 

sinh của ông. 

 BHXH tỉnh Bình Dương trả lời để ông được biết. Nếu ông muốn biết thêm 

thông tin, vui lòng liên hệ cơ quan BHXH tỉnh để được hướng dẫn. Trân trọng cảm 

ơn. 

5. Cử tri phường Tân Đông Hiệp kiến nghị tỉnh kiên quyết cưỡng chế di dời 

ra khỏi khu dân cư đối với Công ty Bao bì Hồng An (khu phố Tân Long) vì đã hết 

thời gian cho gia hạn nhưng Công ty không di dời và tiếp tục gây ô nhiễm môi 

trường. Đồng thời kiến nghị kiểm tra, xử lý Công ty xi mạ Wangsheng (Đài Loan) 

thuộc khu công nghiệp Sóng Thần xả khí thải gây ô nhiễm môi trường. 

* Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời như sau: 

5.1 Công ty TNHH Thương mại sản xuất bao bì Hồng An  

Công ty TNHH Thương mại sản xuất bao bì Hồng An tọa lạc tại số 78/1, khu 

phố Tân Long, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An nằm trong danh sách các cơ 

sở gây ô nhiễm môi trường phải di dời ra khỏi khu dân cư đô thị trên địa bàn tỉnh. 

Thực hiện chủ trương di dời của Ủy ban nhân dân tỉnh, Công ty đã tiến hành di dời 

sản xuất về khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B, tuy nhiên tiến độ di dời rất chậm. 

Thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng các sở, ban ngành và 

Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An hướng dẫn, kiểm tra và xử lý vi phạm đối với Công 

ty TNHH Thương mại Sản xuất bao bì Hồng An nhiều lần nhưng đến nay Công ty 

vẫn chưa chấm dứt hoạt động tại địa điểm cũ. Ngày 10 tháng 02 năm 2017, Ủy ban 

nhân dân tỉnh có văn bản số 400/UBND-KTN chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi 

trường phối hợp cùng với các sở, ban, ngành kiểm tra và xử lý đối với Công ty 

TNHH Thương mại Sản xuất bao bì Hồng An. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân 

dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với các sở, ban, ngành và Ủy 

ban nhân dân thị xã Dĩ An tiến hành kiểm tra hoạt động sản xuất của Công ty trong 

tháng 03 năm 2017 và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh giao chính quyền địa phương 

cưỡng chế việc thực hiện tháo dỡ nhà xưởng theo quyết định xử phạt của Ủy ban 

nhân dân tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.  

5.2 Công ty TNHH Wang Sheng International 

Công ty TNHH Wang Sheng International tọa lạc tại số 18, đường ĐT 743, 

khu công nghiệp Sóng Thần 2, thị xã Dĩ An, hoạt động với ngành nghề sản xuất 

kinh doanh linh phụ kiện xe đạp. Nguồn gây ô nhiễm trong quá trình hoạt động của 

Công ty là khí thải từ bể mạ. Mặc dù Công ty có xây dựng hệ thống xử lý khí thải 

nhưng do không bảo dưỡng thường xuyên nên hệ thống xử lý khí thải bị xuống cấp 

và trong năm 2016 để khí thải rò rỉ, gây ảnh hưởng đến một số hộ dân xung quanh. 

Trên cơ sở phản ánh của cử tri, phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Dĩ An đã 

tiến hành kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại Công ty và buộc Công ty phải cải 

tạo, sửa chữa lại hệ thống xử lý khí thải từ bể mạ, đảm bảo toàn bộ khí thải phát 

sinh được qua thiết bị xử lý. Công ty đã thực hiện cải tạo lại hệ thống xử lý khí thải 
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theo yêu cầu của phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Dĩ An. Ngày 24 tháng 02 

năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp Ban quản lý các khu công 

nghiệp Bình Dương, phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Dĩ An tiến hành kiểm 

tra công tác bảo vệ môi trường tại Công ty TNHH Wang Sheng International. Kết 

quả kiểm tra cho thấy Công ty đã cải tạo lại hệ thống xử lý khí thải, khí thải từ bể 

mạ được thu gom, xử lý trước khi thải ra môi trường./. 

 

 

 


