
 

TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI  

SAU KỲ HỌP 3 – HĐND TỈNH KHÓA IX 

ĐƠN VỊ: THỊ XÃ TÂN UYÊN 

 

1. Cử tri xã Hội Nghĩa phản ánh: Hai đoạn đường dẫn lên cầu Bình Cơ 

xuống cấp nặng, gây ách tắc nguy hiểm cho người đi đường, thường xuyên xảy ra 

TNGT; kiến nghị ngành chức năng đẩy nhanh tiến độ. 

* Sở Giao thông vận tải phúc đáp như sau: 

Đoạn đường dẫn lên cầu Bình Cơ thuộc gói thầu: Thi công xây lắp đoạn từ 

Km21+800 đến Km23+172 của dự án: Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.747a đoạn từ 

dốc Bà Nghĩa đến ngã ba Cổng Xanh do Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh 

làm chủ đầu tư; cầu Bình Cơ và đường dẫn hai đầu cầu đã được bàn giao cho Ban 

Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh để thực hiện theo dự án được duyệt; hiện Chủ 

đầu tư dự án đã khởi công nhưng chưa triển khai thi công; Theo báo cáo của chủ 

đầu tư, đoạn đường dẫn vào cầu và cầu Bình Cơ sẽ được triển khai thi công trong 

quý III năm 2017. Sở Giao thông vận tải xin ghi nhận phản ánh của Quý cử tri, sẽ 

tiếp tục đôn đốc chủ đầu tư đảm bảo giao thông và sớm triển khai thi công đoạn 

đường này. 

2. Cử tri thị trấn Tân Phước Khánh kiến nghị cơ quan chức năng nhanh 

chóng thi công đoạn đường ĐT.747b (gần ngã tư Miếu Ông Cù) để đảm bảo an 

toàn cho người dân lưu thông qua khu vực này. 

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

Đoạn tuyến ĐT.747b (gần ngã tư Miếu Ông Cù) thuộc dự án nâng cấp, mở 

rộng ĐT.747b, ĐT.746 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, giao cho Tổng Công 

ty Becamex IDC đầu tư theo phương thức hợp đồng nhà nước giải phóng mặt 

bằng, nhà đầu tư thực hiện xây lắp. Qua báo cáo của chủ đầu tư, đoạn tuyến 

ĐT.747b (gần ngã tư Miếu Ông Cù) thuộc địa bàn thị xã Thuận An và thị xã Tân 

Uyên còn 31 hộ dân chưa thống nhất phương án đền bù giải tỏa của dự án, chưa 

bàn giao mặt bằng thi công cho nhà đầu tư, nên chưa thể thi công hoàn chỉnh như 

thiết kế, dự án được phê duyệt.  

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

đốc chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị hữu quan sớm bàn giao mặt bằng để triển 

khai thi công. 

 3. Cử tri phường Thái Hòa kiến nghị ngành y tế tạo điều kiện cho người già, 

người cao tuối khám chữa bệnh được cấp thuốc trong một tháng như trước đây, 

nhằm giảm bớt khó khăn trong việc đi lại cho người cao tuối. 

* Sở Y tế trả lời như sau: 

Hiện nay, theo quy định của Bộ Y tế tại khoản 3, điều 4 Thông tư 

05/2016/TT- BYT ngày 29/02/2016 về kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú, đối 

với bệnh mãn tính cần dùng thuổc đặc trị dài ngày thì tối đa kê đơn thuốc đủ dùng 



2 

 

trong một tháng (30 ngày) hoặc theo hướng dẫn điều trị của mỗi bệnh (trừ thuốc 

thuốc gây nghiện để giảm đau cho người bệnh ung thư hoặc người bệnh AIDS). 

Hầu hết các cơ sở khám chữa bệnh đều thực hiện đúng quy định của Bộ Y 

tế trong việc cấp thuốc BHYT để điều trị các bệnh mãn tính trong thời gian 30 

ngày. Trừ các trường hợp bệnh cần phải theo dõi để biết đáp ứng điều trị hoặc tác 

dụng phụ của thuốc nhằm kịp thời điều chỉnh liều lượng cho phù hợp, thì bác sĩ sẽ 

có chỉ định dùng thuốc ngắn ngày hơn (tất nhiên bác sĩ sẽ tư vấn kỹ để bệnh nhân 

hiểu và hợp tác).  

Theo phản ảnh của cử tri, Sở Y tế đã nhắc nhỡ các cơ sở khám chữa bệnh 

thực hiện đúng các quy định của Bộ Y tế về việc cấp phát thuốc BHYT điều trị các 

bệnh mãn tính, giảm phiền hà, khó khăn cho bệnh nhân BHYT, nhất là người cao 

tuổi. 

4. Cử tri phường Thái Hòa kiến nghị tỉnh chỉ đạo các địa phương Thuận An, 

Dĩ An kiểm tra, xử lý dứt điểm các nguồn chất thải gây ô nhiễm Suối Cầu, tránh 

gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. 

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

Suối Cầu bắt nguồn từ đường liên thị xã Tân Uyên - Thuận An, chảy qua khu 

phố Tân Mỹ, phường Thái Hòa, rồi đổ vào suối Ông Tiếp ra sông Đồng Nai. Là 

con suối cạn tiếp nhận một lượng lớn nước thải của 12 doanh nghiệp trên địa bàn 

phường An Phú, thị xã Thuận An và nước thải sinh hoạt từ khu vực chợ An Phú, 

hàng ngàn nhà trọ và các hộ dân thuộc khu phố 1A và 1B của phường An Phú, thị 

xã Thuận An. 

Vấn đề ô nhiễm suối Cầu đã được cử tri phản ánh nhiều lần từ năm 2012 đến 

nay. Trên cơ sở phản ánh của cử tri, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với 

Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Thuận An 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 và vấn đề 

ô nhiễm nước thải công nghiệp đến nay cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, nước 

thải sinh hoạt từ các hộ dân cư, các khu nhà trọ và khu vực chợ An Phú, Chợ Đông 

Đô đến nay vẫn chưa được giải quyết nên tình trạng ô nhiễm tại suối Cầu vẫn tiếp 

tục xảy ra. Để giải quyết vấn đề nước thải đô thị này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao 

Công ty cổ phần Nước-Môi trường Bình Dương triển khai đầu tư dự án hệ thống 

thoát nước và xử lý nước thải khu vực Dĩ An, Thuận An, Tân Uyên. Dự án này thu 

gom và xử lý nước thải phát sinh của nhiều lưu vực trong đó có luu vực suối Cầu. 

Hiện nay, dự án đã triển khai gói san lấp mặt bằng và nhà điều hành hệ thống xử lý 

nước thải, trong tháng 05 năm 2017 sẽ triển khai thi công, xây dựng hệ thống xử lý 

và mạng lưới thu gom nước thải, dự kiến đến cuối năm 2018 sẽ hoàn thành. Khi hệ 

thống thoát nước và xử lý nước thải khu vực Dĩ An, Thuận An, Tân Uyên đưa vào 

vận hành thì chất lượng suối Cầu sẽ được cải thiện, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng 

chính đáng của nhân dân. 

5. Cử tri Phường Thạnh Phước kiến nghị đối với dự án trạm biến áp 500kV 

ngành chức năng cần thành lập Hội đồng khoa học đế thẩm đinh đánh giá tác 
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động môi trường của vùng bị ảnh hưởng xung quanh trạm điện đối vói an toàn sức 

khỏe của ngưòi dân. Phải có cam kết bằng văn bán để tránh đùn đẩy trách nhiệm 

sau này khi trạm điện đưa vào vận hành. 

* Sở Công thương trả lời: 

- Trạm biến áp 500kV Tân Uyên và đường dây đấu nối thuộc Quy hoạch diện 

VII, được điều chỉnh tại Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/3/2016 của Thủ 

tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia 

giai đoạn 2011-2020, có xét đến năm 2030. 

- Dự án được lấy ý kiến tham vấn cộng đồng trong quá trình lập báo cáo đánh 

giá tác động môi trường tại Công văn số 100/UBND ngày 11/11/2013 của Ủy ban 

nhân dân xã Thạnh Phước về việc ý kiến tham vấn về dự án “ Đường dây 500kV 

Sông Mây - Tân Uyên” và “ trạm biến áp 500kV Tân Uyên và đường dây đấu nối”. 

- Theo Điểm b, Khoản 1, Điều 15 của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 

26/02/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn 

điện: Đối với trạm điện có tường hoặc hàng rào cố định bao quanh, hành lang bảo 

vệ được giới hạn đến điểm ngoài cùng của móng, kè bảo vệ tường hoặc hàng rào; 

chiều cao hành lang được tính từ đáy móng sâu nhất của công trình trạm điện đến 

điểm cao nhất của trạm điện cộng thêm khoảng cách an toàn theo chiều thắng đứng 

quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 11 của Nghị định này. 

- Dự án được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác 

động môi trường tại Quyết định số 375/QĐ-BTNMT ngày 18/3/2014. Trong báo 

cáo đánh giá tác động môi trường, chủ đầu tư cũng đã cam kết thực hiện đầy đủ 

các biện pháp nhằm giảm thiếu tác động xấu làm ảnh hưởng đến môi trường trong 

giai đoạn xây dựng và vận hành, đồng thời cũng đã đưa ra chương trình quản lý và 

giám sát điện từ trường trong giai đoạn vận hành. 

Như vậy, theo ý kiến Cử tri Phường Thạnh Phước kiến nghị đối với dự án 

trạm biến áp 500kV không cần phải thành lập Hội đồng khoa học để thấm định 

đánh giá tác động môi trường của vùng bị ảnh hưởng xung quanh trạm điện. 

 6. Cử tri Phường Uyên Hưng kiến nghị tỉnh xem xét, điều chỉnh tăng mức 

trợ cấp hàng tháng đối voi người cao tuổi (từ 80 tuổi trở lên) từ 340.000 đồng 

lên 500.000 đồng, vì mức trợ cấp hàng tháng hiện nay chưa đáp ứng được so với 

nhu cầu thực tế. 

* Sở Lao động – TBXH trả lời như sau: 

 Thực hiện Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngàỵ 20/10/2013 của Chính phủ về 

chính sách trợ giúp xã hội và Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 30/3/2015 

của Uy ban nhân dân tỉnh về việc quy định trợ cấp nuôi dưỡng trong các cơ sở bảo 

trợ xã hội, nhà xã hội; trợ cấp xã hội tại cộng đồng; hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi 

dưỡng và chính sách trợ giúp xã hội khác đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa 

bàn tỉnh, hiện nay, mức chuẩn trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội 

(trong đó có người cao tuổi) tren địa bàn tỉnh là 340.000 đồng, cao hơn 1,25 lần so 
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với mức quy định của Trung ương (270.000đồng) và cao hơn nhiều địa phương 

khác trong cả nước. 

Trong các năm 2015, 2016, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị 

nâng mức chuẩn trợ cấp từ 340.000 đồng lên 510.000 đồng. Tuy nhiên ngân sách 

tỉnh còn gặp khó khăn, chưa cân đối được. 

Sở Lao động – TBXH xin ghi nhận kiến nghị của cử tri, thời gian tới sẽ tiếp 

tục đề xuất tỉnh xem xét, cân đối ngân sách, nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội tại 

cộng đồng (trong đó có người cao tuổi). 

7. Cử tri Võ Văn Ngài, khu phố Tân Phú, phường Tân Hiệp - thị xã Tân 

Uyên: không đồng tình với việc trả lời của Công an tỉnh về vụ án giết người, nạn 

nhân là con của ông (Võ Thanh Sang); kiến nghị Công an tỉnh tổ chức đối thoại 

với ông để có hướng giải quyết dứt điểm vì vụ án này đã kéo dài quá lâu. 

* Công an tỉnh trả lời như sau: 

Những nội dung kiến nghị, khiếu nại của cử tri Võ Văn Ngài đã được Cơ 

quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 

Bình Dương trả lời cho ông Võ Văn Ngài biết, có biên bản ghi nhận thể hiện 

trong hồ sơ làm căn cứ để sau này khi vụ án đưa ra xét xử Tòa án sẽ quyết định. 

Hồ sơ vụ án, hiện nay đang do Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh thụ lý, chờ khi nào 

có kết quả điều trị bệnh bắt buộc của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa 

- Đồng Nai sẽ phục hồi điều tra vụ án Giết người, bị can Trần Hữu Hiệp để xử lý 

theo quy định. Do vậy, việc ông Võ Văn Ngài đề nghị tổ chức đối thoại để giải 

quyết dứt điểm vụ án là không có căn cứ. 

8. Cử tri xã Tân Hiệp kiến nghị cơ quan chức năng của tỉnh cho người dân 

được biết việc quy hoạch khoáng sản (mỏ sét) trên địa bàn phường Tân Hiệp có 

phù hợp không, có bao nhiêu dự án tồn đọng và công khai lộ trình để người dân 

theo dõi, giám sát. 

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

Theo Quy hoac̣h thăm dò, khai thác và sử duṇg khoáng sản làm vâṭ liêụ xây 

dưṇg thông thường tỉnh Bình Dương giai đoaṇ đến năm 2015, được UBND tỉnh 

phê duyệt tại Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2014 trên điạ 

bàn phường Tân Hiệp có 04 cuṃ mỏ sét gồm: Cuṃ mỏ sét suối Ông Đông; cuṃ 

mỏ sét suối Viñh Lai; cuṃ mỏ sét ấp 4B và cuṃ mỏ sét suối Cái. Do thưc̣ tế phát 

triển công nghiêp̣, đô thi ̣ của phường Tân Hiêp̣ trong thời gian qua diêñ ra rất 

nhanh, nên đến Quy hoac̣h giai đoaṇ 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030 đa ̃đóng 

cửa mỏ cuṃ mỏ sét ấp 4B và loaị bỏ cuṃ mỏ sét suối Cái ra khỏi quy hoac̣h (khu 

vưc̣ này chưa có hoaṭ đôṇg khoáng sản, đất còn nguyên điạ hình tư ̣nhiên), chỉ để 

laị 02 cuṃ mỏ hiêṇ đang có hoaṭ đôṇg khai thác sét gồm Cuṃ mỏ sét suối Ông 

Đông (các mỏ đang khai thác là Hợp tác xã Thuận Lợi, Công ty Tấn Quang, Công 

ty Genimex) và cuṃ mỏ suối Viñh Lai (gồm mỏ sét của Công ty Fico, kết nối tới 

khu vưc̣ đào ao nuôi cá của hô ̣ ông Đào Quang Sơn, Ông Vương Thành Kính). 

Viêc̣ Quy hoac̣h như trên là phù hơp̣ và đa ̃UBND tỉnh thông qua taị Nghi ̣Quyết 

số 31/NQ-HĐND9 ngày 12/8/2016 và UBND tỉnh phê duyêṭ taị Quyết điṇh số 
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2497/QĐ-UBND ngày 26/09/2016.  

Cu ̣thể các dư ̣án khai thác khoáng sản trên địa bàn phường Tân Hiệp đến thời 

điểm hiêṇ taị để người dân theo dõi, giám sát như sau: 

a. Mỏ sét gạch ngói Tân Hiệp (Hợp tác xã Thuận Lợi): Mỏ đang hoaṭ 

đôṇg: gồm 02 giấy phép 

Giấy phép khai thác số 100/GP-UBND ngày 14/11/2003 với: 

- Diện tích cấp phép khai thác: 24,79ha; 

- Diện tích đóng cửa mỏ: 12,80ha; 

- Diện tích còn lại trên giấy phép là: 11,99ha; 

- Thời gian khai thác : 20 năm (đến tháng 11/2023). 

Giấy phép khai thác số 160/GP-UBND ngày 17/8/2016 với: 

- Diện tích cấp phép khai thác: 07 ha; 

- Thời gian khai thác: 5,5 năm (đến tháng 02/2022). 

b. Mỏ sét gạch ngói Ông Đông (Công ty Cổ phần Lâm sản Xuất nhập 

khẩu Bình Dương)  

Mỏ đang hoaṭ đôṇg: Giấy phép khai thác số 49/GP-UBND ngày 30/12/2014 

với: 

- Diện tích cấp phép 4,924ha; 

- Thời gian khai thác: 6 năm (đến 30/12/2020). 

c. Mỏ sét gạch ngói Ông Đông (Công ty cổ phần khoáng sản Tân Uyên 

Fico) 

Mỏ đang hoaṭ đôṇg: Giấy phép khai thác số 53/GP-UBND ngày 21/04/2015 

với: 

- Diện tích cấp phép khai thác: 7,30ha; 

- Thời gian khai thác: 5 năm (đến tháng 04/2020). 

d. Mỏ sét gạch ngói suối Ông Đông (Công ty TNHH Khoáng sản Phúc 

Thịnh) 

Mỏ đang hoạt động: Giấy phép khai thác số 159/GP-UBND ngày 

17/08/2016 với: 

- Diện tích cấp phép khai thác: 4,9 ha; 

- Thời gian khai thác: 6,5 năm (đến tháng 02/2023). 

9. Cử tri xã Bạch Đằng phản ánh Công ty TNHH Tuấn An Phú (bãi đá 

Linker) – khu phố Bình Chánh, phường Khánh Bình hoạt động cả ngày lẫn đêm, 

gây tiếng ồn và bụi ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân sống gần Công ty. Mặc 

dù thời gian qua chính quyền địa phương nhiều lần kiểm tra, xử phạt nhưng Công 

ty không khắc phục. Đề nghị ngành chức năng kiểm tra, xử lý dứt điểm. 

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

Công ty cổ phần Tuấn An Phú hoạt động ngành nghề bốc dỡ hàng hóa (chủ 

yếu là clinker để sản xuất xi măng) tại khu phố Bình Chánh, phường Khánh Bình 
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và đã được UBND thị xã Tân Uyên cấp Giấy xác nhận Bản cam kết bảo vệ môi 

trường.  Tháng 7 năm 2016, theo phản ánh cử tri phòng Tài nguyên và Môi trường 

thị xã Tân Uyên đã xác minh phản ánh ghi nhận việc phản ánh của người dân là 

đúng, nguyên nhân hệ thống băng chuyền gặp sự cố (rách và đứt băng chuyền) 

không thể hoạt động, do lượng hàng giao gấp và để xà lan kịp con nước để di 

chuyển thì Công ty cổ phần Tuấn An Phú đã sử dụng cẩu cạp để bốc dỡ Clinker 

làm phát sinh bụi gây ảnh hưởng đến người dân xung quanh. Theo đó, Phòng Tài 

nguyên và Môi trường đã tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã ban hành Quyết định 

số 3750/QĐ-XPVPHC ngày 16/8/2016 xử phạt vi phạm hành chính đối với Công 

ty và yêu cầu thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định, Công ty đã 

chấp hành các biện pháp khắc phục, cam kết sử dụng hệ thống băng chuyền để vận 

chuyển linker, hàng hóa và phòng Tài nguyên thị xã Tân Uyên cung cấp cho người 

dân điện thoại đường dây nóng để kịp thời phản ánh khi phát hiện Công ty vi 

phạm.  

Nay, qua đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp 3 của Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục 

nhận được phản cử tri về vấn đề trên, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản 

đề nghị Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên chỉ đạo tiếp tục kiểm tra, xử lý đối với 

Công ty cổ phần Tuấn An Phú và thông báo kết quả giải quyết đến cử tri được 

biết./. 

     

 

 

 

 


