
TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI  

SAU KỲ HỌP THỨ 3 – HĐND TỈNH KHÓA IX 

ĐƠN VỊ: THỊ XÃ BẾN CÁT 

 

1. Cử tri xã An Điền kiến nghị: Đường ĐT.748, nếu chưa tiến hành việc 

nâng cấp, đề nghị ngành chức năng có biện pháp khắc phục, tu sửa lại những đoạn 

hư hỏng để người dân đi lại được thuận tiện. 

* Sở Giao thông vận tải trả lời như sau: 

Nhằm đảm bảo an toàn giao thông, hàng năm Sở Giao thông vận tải đều 

thực hiện công tác duy tu, sửa chữa hệ thống đường tỉnh theo phân cấp quản lý, 

trong đó có ĐT748. Do tuyến đường này được đầu tư láng nhựa trên 10 năm, cộng 

với phương tiện có tải trọng nặng lưu thông ngày một gia tăng nên thường xuyên 

phát sinh hư hỏng, gây khó khăn cho công tác duy tu sửa chữa. Năm 2017, Sở 

Giao thông vận tải đã triển khai công tác khảo sát, lập dự toán để tiếp tục duy tu 

sửa chữa các tuyến đường tỉnh, trong đó có ĐT.748.  

2. Cử tri thị trấn Mỹ Phước phản ánh: Tuyến đường ĐT.749a, đoạn từ Cầu 

Quan về hướng xã Long Nguyên đã thực hiện giải tỏa, đền bù nhưng đến nay vẫn 

chưa thi công; đề nghị ngành chức năng sớm thi công, nâng cấp mở rộng tuyến 

đường trên nhằm phục vụ việc đi lại cho người dân. 

* Sở Giao thông vận trả lời như sau: 

Đoạn đường dẫn vào cầu Quan phía Long Nguyên dài 217,6m thuộc dự án 

nâng cấp, mở rộng cầu Quan do Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát làm chủ đầu tư, 

đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án đầu tư; qua báo cáo của Chủ đầu tư, 

hiện dự án này đang điều chỉnh lại qui mô dự án để đồng bộ với đường 30 tháng 4 

(đường trước cổng Trung tâm hành chính thị xã Bến Cát).  

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

đốc chủ đầu tư sớm triển khai thi công dự án này. 

3. Cử tri ấp Rạch Bắp, xã An Tây phản ánh: 

 - Đối với tuyến đường ĐT744 (đoạn ngã 3 Rạch Bắp) thường xuyên bị ngập, 

tràn vào nhà dân khi mưa ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. 

 * Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh trả lời như sau: 

Việc tuyến đường ĐT744 (đoạn ngã 3 Rạch Bắp) thường xuyên bị ngập, tràn 

vào nhà dân khi mưa sẽ được giải quyết khi đầu tư xây dựng hạng mục xây dựng 

thượng, hạ lưu cống ngang tại ngã ba Rạch Bắp. Hiện nay, Ban đang tổ chức lựa 

chọn nhà thầu thi công, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đang thực hiện công tác 

đền bù giải tỏa, dự kiến sẽ bàn giao mặt bằng trong quý II/2017 để triển khai thi 

công. Thời gian thi công là 180 ngày kế từ ngày nhận mặt bằng. 

- Đối với ý kiến khu vực đầu lộ ngã ba Rạch Bắp và con lưon lộ 7A, cỏ và cây 

mọc cao che khuất tầm nhìn, thường xuyên xảy ra tai nạn, gây nguy hiểm cho 

người dân khi lưu thông và đề nghị ngành chức năng tiến hành dọn dẹp các miệng 

cống thoát nước và phát quang dọc hai bên vỉa hè tuyến lộ 7A. Tránh ngập úng 
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cục bộ khi mưa gây ảnh hưởng đến người tham gia giao thông. 

Ban có ý kiến trả lời cử tri như sau: Công trình Nâng cấp, mở rộng đường 7A 

đã được Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh bàn giao cho Phòng Quản lý độ 

thị thị xã Bến Cát quản lý vận hành khai thác. Do đó, công tác chăm sóc cây xanh, 

vệ sinh hệ thống thoát nước thuộc trách nhiệm của Phòng Quản lý đô thị thị xã Bến 

Cát. Tiếp thu ý kiến của cử tri, Ban sẽ có văn bản đề nghị Phòng Quản lý đô thị 

thực hiện các kiến nghị trên. 

 4. Cử tri phường Hòa Lợi: phản ánh BHYT đối với trẻ em tạm trú không đăng 

ký được ở nơi tạm trú, mà phải về quê của cha hoặc mẹ để đăng ký bảo hiểm, xong 

vẫn không thể khám,chữa bệnh được ở nơi tạm trú; kiến nghị cơ quan chức năng 

xem xét:  

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

 - Theo quy định tại Điểm e, Khoản 3, Điều 1, Thông tư liên tịch số 

41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn 

thực hiện Luật BHYT thì đối tươṇg tham gia BHYT là trẻ em dưới 6 tuổi, bao gồm 

toàn bộ trẻ em cư trú trên địa bàn, kể cả trẻ em là thân nhân của người trong lực 

lượng vũ trang theo quy định, không phân biệt hộ khẩu thường trú. Do đó, trường 

hợp của cử tri nêu trên, nếu đã được đăng ký tạm trú tại địa phương, đề nghị quý 

cử tri liên hệ với BHXH thị xã Bến Cát để được cấp thẻ BHYT theo quy định. 

 - Theo quy định tại Điểm c, Khoản 3, Điều 22 Luật BHYT thì từ ngày 

01/01/2016 người tham gia BHYT tự đi khám chữa bệnh không đúng quy định tại 

bệnh viện tuyến huyện trên phạm vi toàn quốc sẽ được quỹ BHYT thanh toán 

100% chi phí khám chữa bệnh BHYT trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng. Do 

đó trường hợp của cử tri nếu con của ông/bà có đăng ký khám chữa bệnh ban đầu 

tại bệnh viện tuyến huyện hoặc phòng khám đa khoa tuyến huyện thì sẽ được 

thông tuyến khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến huyện trên toàn quốc. Trong 

thời gian tới, nếu còn vướng mắc về viêc̣ khám chữa bêṇh BHYT trên điạ bàn tỉnh 

Bình Dương, ông/bà phản ánh trưc̣ tiếp đến Phòng Giám điṇh BHYT thuôc̣ BHXH 

tỉnh Bình Dương theo số điêṇ thoaị 06503.829119 để liên hê ̣ cơ sở khám chữa 

bêṇh BHYT giải quyết kip̣ thời nhằm đảm bảo quyền lơị. 

 5. Cử tri phường Hòa Lợi phản ánh việc các cửa hàng thuốc trong bệnh 

viện bán hàng giá cao hơn so với các cửa hàng bên ngoài bệnh viện, đề nghị cơ 

quan thẩm quyền xem xét, có hướng giải quyết. 

* Sở Y tế trả lời: 

Giá bán lẻ các loại thuốc trong các cơ sở KCB công lập hiện nay đang thực 

hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 6 Thông tư 15/2011/TT-BYT ngày 19/4/2011 

của Bộ Y tế. Theo đó, giá bán bao gồm giá mua ghi trên hóa đơn cộng với thặng số 

(từ 5% đến 20%). Theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Nghị định số 79/2006/NĐ-

CP của Chính phủ: “Giá thuốc cung ứng tại cơ sở KCB không được cao hơn giá 

bán lẻ phổ biến của cùng loại thuốc đó trên cùng địa bàn tại cùng thời điểm”. 

Nhà thuốc của các BV tư nhân, các cơ sở kinh doanh thuốc đơn lẻ (ngoài 

BV) được tự định giá bán lẻ thuốc, tự cạnh tranh về giá, chịu sự kiểm tra, kiểm 
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soát của cơ quan quản lý nhà nước về giá thuốc theo quy định tại Luật Dược, Nghị 

định số 79/2006/NĐ-CP của Chính phủ và phải bán theo giá đã niêm yết. 

Vấn đề phản ánh của cử tri, chúng tôi sẽ lưu ý khi thực hiện các đợt thanh 

kiểm tra để kiểm tra kỹ hơn việc chấp hành các quy định của pháp luật về giá trong 

bán lẻ các loại thuốc tại BV nhằm chấn chỉnh, xử lý kịp thời các sai phạm về giá 

bán lẻ thuốc (nếu có).  

 6. Cử tri phường Tân Định kiến nghị tỉnh xem xét hỗ trợ thêm 30% chi phí 

mai táng cho bố, mẹ liệt sĩ khi an táng tại Nghĩa trang Hoa viên Chánh Phú Hòa 

(Ngoài phần 70% đã miễn giảm của tỉnh). 

* Sở Lao động – TBXH trả lời như sau: 

Theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 1 của Quyết định số 64/2011/QĐ-

UBND ngày 19/12/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định mức chi hỗ trợ 

việc tang lễ đối với một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Bình Dương thì mức chi hỗ 

trợ việc tang lễ đối với một số đối tượng trên địa bàn tỉnh từ nguồn ngân sách tỉnh 

(phân cấp) cho nhóm đối tượng gồm: “Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hàng 

tháng…” là 15 triệu đồng (ngoài mức chi mai táng phí đối với thân nhân liệt sĩ khi 

từ trần bằng 10 lần mức lương cơ sở theo quy định của Trung ương). 

Tuy nhiên, chi phí mai táng tại Nghĩa trang hoa viên Chánh Phú Hòa do 

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Chánh Phú Hòa quyết định, xin thân nhân liệt sĩ 

vui lòng liên hệ Công ty để đuợc xem xét cụ thể việc miễn, giảm./. 

 

 

 


