
 

TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI  

SAU KỲ HỌP 4 - HĐND TỈNH KHÓA IX 

ĐƠN VỊ: THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT 

 

1. Cử tri khu phố 11, phường Chánh Nghĩa: Đề nghị tỉnh cho biết việc phân 

loại thẻ khám trung cao theo số 1,2,3 có ý nghĩa và mục đích gì? 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy trả lời:  

Qua nghiên cứu nội dung kiến nghị, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ xin có một số ý 

kiến trao đổi như sau:  

Thẻ khám, điều trị bệnh trung cao được cấp cho cán bộ, đảng viên và đối 

tượng đủ điều kiện, tiêu chuẩn; việc xác định được thực hiện theo Hướng dẫn số 

52-HD/BTCTW, ngày 02/12/2005 của Ban Tổ chức Trung ương “về việc điều 

chỉnh bổ sung đối tượng khám chữa bệnh tại một số cơ sở y tế của Trung ương” và 

Quy định được ban hành kèm theo Quyết định số 209-QĐ/TU, ngày 22/7/2016 của 

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bình Dương “Quy định tiêu chuẩn khám, điều trị bệnh 

cho cán bộ trung cao của Tỉnh”.  

Căn cứ vào các quy định, hướng dẫn trên, mỗi chức danh, chức vụ của cán bộ, 

đảng viên và đối tượng sẽ được hưởng (nếu có ghi số ở phía sau thẻ) hoặc không 

được hưởng (không ghi số ở phía sau thẻ) chi phí hỗ trợ điều trị; các mức này khác 

nhau, tương ứng từ 1 đến 4. 

2. Cử tri khu phố 5, phường Chánh Nghĩa đề nghị: Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

xem xét lại chế độ khám trung cao đối với cán bộ tỉnh Sông Bé trước đây, khi tách 

tỉnh đã chuyển công tác về tỉnh Bình Phước nhưng nay về hưu và trở về sống tại 

Bình Dương thì được hưởng chế độ khám của tỉnh Bình Dương. 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy trả lời:  

Hiện nay, ngoài những quy định, hướng dẫn chung về đối tượng cấp thẻ 

khám, điều trị bệnh trung cao của Trung ương thì theo Quyết định số 209-QĐ/TU, 

ngày 22/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bình Dương “Quy định tiêu chuẩn 

khám, điều trị bệnh cho cán bộ trung cao của Tỉnh”, có quy định các đồng chí là 

cán bộ tỉnh Sông Bé trước đây, sau khi tách tỉnh, được chuyển công tác đến tỉnh 

Bình Phước, nay đã nghỉ hưu, đã từng giữ các chức vụ Uỷ viên Ban Thường vụ 

Tỉnh uỷ, Tỉnh uỷ viên (của tỉnh Bình Phước), nay có hộ khẩu thường trú tại Bình 

Dương thì được cấp và đổi thẻ khám, điều trị bệnh trung cao của tỉnh. 

3. Cử tri khu phố 12, phường Chánh Nghĩa kiến nghị: Công viên Thủ Dầu 

Một trước đây do Nhà nước quản lý là nơi vui chơi, tập thể dục của người dân 

trong tỉnh. Tuy nhiên, hiện đã giao cho Công ty Thanh Lễ và đổi tên thành Công 

viên Thanh lễ. Hiện công viên này có thêm chức năng phục vụ thực khách đến ăn 

uống trong các nhà hàng, kinh doanh nhà hàng tiệc cưới, việc sinh hoạt công cộng 
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của người dân đã bị hạn chế. Đề nghị trả lại chức năng Công viên Thủ Dầu Một 

như trước đây. 

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trả lời:  

Trước năm 2006, Công viên Thủ Dầu Một được giao cho Ủy ban nhân dân thị 

xã Thủ Dầu Một quản lý. Theo thời gian, hệ thống hạ tầng xuống cấp, các công 

trình trò chơi cũ kỹ, lạc hậu không thu hút được người dân đến vui chơi, giải trí.  

Thực hiện chủ trương xã hội hóa hoạt động quản lý Công viên Thủ Dầu Một 

nhằm góp phần giảm nhẹ gánh nặng cho ngân sách địa phương, ngày 30/5/2006, 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 2726/UBND-SX về 

việc giao cho Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - TNHH Một 

thành viên (sau đây gọi tắt là Tổng Công ty Thanh Lễ) toàn bộ công viên Thủ Dầu 

Một để có trách nhiệm quản lý và đầu tư xây dựng khu dịch vụ vui chơi giải trí.  

Theo báo cáo của Tổng Công ty Thanh Lễ, từ khi tiếp nhận đến nay, Tổng 

Công ty đã đầu tư hơn 100 tỷ đồng để nâng cấp hệ thống hạ tầng cơ sở, cải tạo các 

công trình đã hư hỏng, chỉnh trang một số công trình mang tính quy mô, hiện đại 

để có thể làm nơi tổ chức các sự kiện, hội nghị, hội thảo cho các cơ quan, tổ chức; 

nâng cấp một số công trình phục vụ cho sinh hoạt văn hóa, thể thao… Cụ thể là đã 

cải tạo sân khấu ngoài trời thành Nhà hát có sức chứa 1.000 chỗ ngồi; Trung tâm 

hội nghị tổ chức sự kiện với sức chứa 1.200 chỗ ngồi; Nhà ăn xã hội; Sân bóng đá 

cỏ nhân tạo; nâng cấp xây mới hồ bơi; khu thi đấu thể thao đa năng; khu thể dục 

dụng cụ ngoài trời; khu thể dục dụng cụ, thể hình, yoga; khu trò chơi thiếu nhi, khu 

cắm trại… 

Bên cạnh đó, Tổng Công ty Thanh Lễ cũng đã nâng cấp toàn bộ hệ thống giao 

thông nội bộ, vỉa hè, đầu tư nhà nghỉ mát, ghế đá, trồng thêm 3.000 cây xanh và 

2.000 m2 cây kiểng các loại để phục vụ cho người dân đi dạo, vui chơi, tập thể dục 

buổi sáng, thể dục dưỡng sinh… Bình quân mỗi ngày có từ 500 - 700 người đến 

vui chơi, luyện tập.  

Ngoài các hoạt động văn hóa, thể thao, tại công viên còn có phục vụ nhà hàng 

tiệc cưới.  

Về vấn đề kiến nghị của cử tri phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, 

ngày 07/9/2017, Sở Xây dựng đã có Công văn số 2695/SXD-QHKT đề xuất Ủy 

ban nhân dân tỉnh phương án quy hoạch lại Công viên Thủ Dầu Một. Theo đó, 

công viên sẽ được chia làm 2 khu: 

Khu 1: Công viên trung tâm Thủ Dầu Một, với tính chất là công viên văn hoá 

nghỉ ngơi đa chức năng. Về quy mô diện tích: theo diện tích hiện hữu đang quản lý 

và mở rộng thêm, đảm bảo tối thiểu 11 ha.  

Khu 2: Khu thương mại, dịch vụ và thể dục, thể thao. Với tính chất phục vụ 

các loại hình thương mại, dịch vụ và thể dục, thể thao (không bố trí khu ở). Về quy 

mô diện tích: theo diện tích mở rộng do chủ đầu tư tự thực hiện (theo thực tế).  
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Trên cơ sở đề xuất của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân tỉnh đã đề nghị Tổng 

Công ty Thanh Lễ điều chỉnh lại quy hoạch công viên Thủ Dầu Một nhằm tạo điều 

kiện cho nhân dân đến công viên vui chơi, giải trí và sinh hoạt cộng đồng. 

4. Cử tri khu phố 5, phường Chánh Nghĩa phản ánh: Bệnh nhân trong quá 

trình chạy thận tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh Bình Dương ít khi được bác sỹ kiểm 

tra. Một số nhân viên hay vòi vĩnh bệnh nhân như: Hằng nhỏ, Khánh, Dục, Lực và 

một số nhân viên khác thỉnh thoảng gây khó dễ cho bệnh nhân. 

Sở Y tế trả lời: 

Sở đã chỉ đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh kiểm tra theo thông tin phản ánh của cử 

tri và có các biện pháp khắc phục; Bệnh viện đa khoa tỉnh đã phản hồi như sau: 

Trong quá trình chạy thận nhân tạo chu kỳ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình 

Dương, người bệnh sẽ được chạy thận định kỳ mỗi tuần 3 lần. Khi người bệnh đến, 

điều dưỡng tiếp nhận sẽ thực hiện lấy các dấu hiệu sinh tồn: cân nặng, mạch, nhiệt 

độ, nhịp thở, huyết áp cho từng người bệnh. Sau đó bác sỹ khám, cho y lệnh chạy 

thận và ghi toa thuốc uống ngoại trú cho từng người bệnh tùy theo tình trạng của 

từng người bệnh. Khi người bệnh có triệu chứng bất thường, điều dưỡng sẽ báo 

bác sỹ khám kiểm tra cho người bệnh và ghi y lệnh điều trị. 

Đảng ủy, Ban Giám đốc bệnh viện coi trọng việc giáo dục chính trị tư tưởng, 

y đức, nội quy, quy chế của ngành, của bệnh viện, tinh thần trách nhiệm, thái độ 

phục vụ, nguyên tắc ứng xử, quy chế giao tiếp, không gây phiền hà, vòi vĩnh, 

nhũng nhiễu đối với người bệnh cho toàn bộ cán bộ viên chức của bệnh viện.  

Tuy vậy, đôi khi còn một số ít cán bộ nhân viên có những lời lẽ, thái độ chưa 

đúng, chưa hướng dẫn tận tình, chu đáo, chưa làm vừa lòng người bệnh. Bệnh viện 

thường xuyên nhắc nhở, đưa ra những hình thức kỷ luật hoặc hạ bậc khi bình xét 

thi đua, xét thu nhập tăng thêm hàng tháng nhằm ngăn ngừa tiêu cực và nâng cao 

tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh ngày một tốt hơn. 

Qua kiểm tra, bệnh viện ghi nhận toàn thể nhân viên Đơn nguyên thận nhân 

tạo của Khoa Hồi sức tích cực và chống độc của bệnh viện không có tình trạng vòi 

vĩnh, gây khó dễ cho người bệnh như cử tri đã phản ánh. Hơn nữa, phòng chaỵ 

thâṇ nhân taọ cần đảm bảo công tác vô trùng, cho nên nhân viên bêṇh viêṇ luôn 

nhắc nhở người bêṇh và người nhà không đươc̣ ăn uống, ra vào tùy tiêṇ làm ảnh 

hưởng đến sức khỏe của người bêṇh. Có lẽ vì vậy, người bêṇh và người nhà đa ̃

hiểu lầm ràng nhân viên bêṇh viêṇ đa ̃gây khó dê.̃ 

Tuy nhiên, Bệnh viện cũng sẽ thường xuyên kiểm tra, giám sát và đưa ra thêm 

nhiều biện pháp, quy định, quy trình chặt chẽ hơn nữa nhằm góp phần nâng cao 

chất lượng phục vụ tốt hơn cho người bệnh. 

5. Cử tri khu phố 3, phường Hiệp Thành đề nghị: Cho biết cán bộ không 

chuyên trách chỉ được tăng lương 1 lần duy nhất phải không? Nếu chỉ được tăng 

lương 1 lần duy nhất thì đề nghị tỉnh hỗ trợ thêm đối với những cán bộ không 

chuyên trách để họ yên tâm công tác. 
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Sở Nội vụ trả lời:  

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

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

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

quy định mức phụ cấp cụ thể của từng chức danh do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 

quy định với mức không vượt quá hệ số 1,0 mức lương tối thiểu chung và tại 

Khoản 1, Điều 11 Quyết định 73/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011 của UBND 

tỉnh Bình Dương quy định số lượng, chức danh, một số chế độ, chính sách đối với 

cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và cán bộ 

ấp, khu phố và kinh phí hoạt động ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương, trong 

đó quy định những người hoạt động không chuyên trách cấp xã được thực hiện 

mức hỗ trợ theo trình độ đào tạo và từ tháng thứ 61 trở đi thì được nâng mức hỗ trợ 

lên bậc 2 theo trình độ đào đạo tương ứng. 

- Như vậy, theo quy định hiện hành những người hoạt động không chuyên 

trách ở cấp xã không hưởng lương như cán bộ, công chức mà được hưởng chế độ 

phụ cấp.  

- Mức phụ cấp cụ thể của từng chức danh do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy 

định với mức không vượt quá hệ số 1,0 mức lương tối thiểu chung. 

UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ đối với những người 

hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn tình Bình Dương được hưởng 

theo trình độ đào tạo và từ tháng thứ 61 trở đi thì được nâng mức hỗ trợ lên bậc 2 

theo trình độ đào đạo tương ứng là đã cao hơn so với quy định của Chính phủ và so 

với một số tỉnh, thành trong khu vực. Do đó, tỉnh chưa thể tăng thêm nữa. 

6. Cử tri khu phố 8, phường Phú Mỹ phản ánh: Tình trạng các dự án chậm 

triển khai đầu tư (Khu công nghiệp Sóng Thần, Đại Đăng) gây lãng phí về đất đai. 

Đề nghị tỉnh có biện pháp yêu cầu các chủ đầu tư triển khai thực hiện hoặc giao 

đất cho đơn vị khác thực hiện dự án. 

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh trả lời:  

Về việc sử dụng đất của Khu công nghiệp Sóng Thần 3 và Đại Đăng: Thực 

hiện theo Văn bản số 173/TTg-KTN ngày 28/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc điều chỉnh các Khu công nghiệp tỉnh Bình Dương đến năm 2020, các Khu 

công nghiệp: 

- Khu công nghiệp Sóng Thần 3: giảm 105,819ha diện tích khu công nghiệp 

từ 533,846 ha xuống còn 428,027ha (đã được UNBD tỉnh phê duyệt tại Quyết định 

số 2439/QĐ-UBND ngày 13/9/2017). Diện tích giảm được quy hoạch là đất đô thị 

dịch vụ theo đúng tinh thần Công văn 173/Ttg-KTN nói trên. Phần diện tích này 

không thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Quản lý các KCN Bình Dương. Về đất 

công nghiệp trong KCN Sóng Thần 3 tính đến nay đã cho thuê với tỷ lệ lắp đầy 

gần 80% (theo quy hoạch điều chỉnh).  
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- Khu công nghiệp Đại Đăng: được giảm 55ha chuyển đổi thành đất đô thị 

dịch vụ (Chủ đầu tư đang làm thủ tục điều chỉnh quy hoạch). Riêng đất công 

nghiệp trong KCN Đại Đăng tính đến nay đã cho thuê với tỷ lệ lắp đầy hơn 90% 

(tính theo diện tích đất công nghiệp đã trừ 55ha chuyển đổi). 

7. Ông Phạm Quang Khải - khu phố 8, phường Phú Mỹ phản ánh: Việc 

khám Bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Vạn Phúc, ông khám nhiều bệnh khác nhau 

nhưng chỉ có 01 Bác sĩ khám. Mặt khác, bệnh viện chỉ bố trí 02 Bác sĩ trực khám 

chữa bệnh nên rất mất thời gian chờ đợi của bệnh nhân. Đề nghị tỉnh có ý kiến đối 

với Bệnh viện Vạn Phúc để việc khám chữa bệnh trong thời gian tới được tốt hơn.  

Sở Y tế trả lời:  

Sở đã có yêu cầu Công ty cổ phần Bệnh viện Vạn Phúc giải trình về vấn đề 

phản ảnh của cử tri và nhận được phản hồi như sau: 

 Công ty cổ phần Bệnh viện Vạn Phúc có 02 bệnh viện: BVĐK Vạn Phúc 1 

tại phường Tương Bình hiệp, Thủ Dầu Một và BVĐK Vạn Phúc 2 tại phường Bình 

Chuẩn, Thuận An. Sau khi kiểm tra phần mềm khám chữa bệnh tại cả 2 cơ sở từ 

đầu năm 2017 đến 06/10/2017 thấy có 02 bệnh nhân tên Phạm Quang Khải:  

- Phạm Quang Khải (sinh năm 2008) - Mã người bệnh 17079181. 

Địa chỉ : Thái Hòa - Tân Uyên - Bình Dương. Đến khám bệnh ngày 

17/03/2017 tại Bệnh viện đa khoa Vạn Phúc 2. 

- Phạm Quang Khải (sinh năm 1978) - Mã người bệnh: 15057567.  

Địa chỉ: Bình Mỹ, Củ Chi, TP. HCM. Số thẻ BHYT: GD474 010230353 

274175. Đến khám bệnh ngày 18/5/2017 tại Bệnh viện đa khoa Vạn Phúc 1. 

Vì thông tin của 02 NB nêu trên không khớp với thông tin kiến nghị của cử tri 

(Phạm Quang Khải - khu phố 8, phường Phú Mỹ) và không có số điện thoại của cử 

tri nên Bệnh viện không thể xác định chính xác được bệnh nhân Phạm Quang 

Khải. Tuy nhiên, bệnh viện đa khoa Vạn Phúc xin trả lời theo trường hợp của ông 

Phạm Quang Khải (sinh năm 1978) như sau: 

Bệnh viện đa khoa Vạn Phúc là bệnh viện hạng III thuộc tuyến huyện nên 

không phân chuyên khoa khám đối với các loại bệnh thuộc hệ nội khoa, mà chỉ có 

khám Nội Tổng quát. Do đó, thông thường 01 bác sĩ sẽ khám Nội khoa đối với 

nhiều mặt bệnh khác nhau của hệ nội. 

Ngày 18/05/2017, ông Khải có đến đăng ký khám bệnh tại bệnh viện đa khoa 

Vạn Phúc 1. Trường hợp của ông Khải đã được BS Nguyễn Kim Vinh khám Nội 

tổng quát (phòng 101), cấp toa thuốc lúc 08h44. 

Ngoài ra, theo lịch khoa Khám bệnh sắp xếp phân công và trên phần mềm thể 

hiện đầy đủ các bác sĩ làm việc vào ngày 18/5/2017, có 11 bác sĩ khám bệnh với 

đầy đủ các chuyên khoa của bệnh viện. 

Công ty cổ phần Bệnh viện Vạn Phúc xin cảm ơn cử tri và sẽ luôn lắng nghe ý 

kiến người dân nhằm cải tiến chất lượng, tạo sự hài lòng trong phục vụ người bệnh. 
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Về phía Sở Y tế cũng sẽ lưu ý vấn đề phản ánh của cử tri để có chỉ đạo chung 

cho các cơ sở y tế ngoài công lập thực hiện nghiêm chỉnh các quy chế bệnh viện do 

Bộ Y tế ban hành. Mong nhận được thêm nhiều ý kiến phản ảnh của cử tri về hoạt 

động của các bệnh viện trong tỉnh. 

8. Cử tri khu phố 1, phường Định Hòa phản ánh và kiến nghị: Hiện tại một 

số hộ dân có đất trong khu quy hoạch Bệnh viện 1500 giường đã được cấp đất tái 

định cư, tuy nhiên hiện số lượng nền đất tái định cư còn ít chưa đủ giao, đường 

vào khu tái định cư đi lại khó khăn. Kiến nghị xem xét, giải quyết và đề nghị cán 

bộ lãnh đạo tỉnh phải đi thực tế xem lại khu cấp đất tái định cư bố trí người dân đã 

hợp lý chưa (có giống như đã nêu trong báo cáo). 

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh xin có ý kiến trả lời như sau: 

Công trình hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư liên kế, phường Định Hòa được thực 

hiện theo quyết định số 584/QĐ-UBND ngày 12/3/2013 với quy mô 3,6ha, số nền đất 

tái định cư là 218 nền. Đến nay đã thi công xong. 

Về số lượng nền đất tái định cư chưa đủ giao: thực hiện chỉ đạo của UBND 

tỉnh về việc thực hiện bố trí tái định cư cho các hộ dân thuộc khu quy hoạch xây 

dựng các bệnh viện và một số công trình của Nhà nước (khu quy hoạch bệnh viện 

1.500 giường), Ban đang trình Sở Xây dựng thẩm định điều chỉnh quy hoạch phân 

khu 1/2000 và đề cương nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết 1/500 khu tái định cư. Sau 

khi quy hoạch chi tiết 1/500 khu tái định cư được phê duyệt, Ban sẽ thực hiện thủ 

tục đầu tư dự án mới để bổ sung đủ nhu cầu đất tái định cư của người dân. 

Về đường vào khu tái định cư đi lại khó khăn: Ban đang triển khai thi công các  

tuyến đường trục thuộc khu quy hoạch bệnh viện 1.500 giường để kết nối vào khu 

tái định cư. Theo thiết kế các tuyến đường này sẽ được thảm bê tông nhựa kết hợp 

vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng hai bên đường. Dự kiến tuyến đường sẽ thi công hoàn 

thành trong năm 2018.  

9. Cử tri khu phố 5, phường Hòa Phú phản ánh và đề nghị: Trạm bưu điện 

xây dựng tại khu phố 5, phường Hòa Phú được xây dựng nhưng chưa đi vào hoạt 

động gây lãng phí. Đề nghị Bưu điện tỉnh Bình Dương sớm đưa vào hoạt động 

phục vụ nhân dân.  

Sở Thông tin và Truyền thông trả lời vấn đề hoạt động của trạm Bưu điện 

tại khu phố 5, phường Hòa Phú như sau: 

Trạm Bưu điện tại khu phố 5, phường Hòa Phú trước đây được Bưu điện tỉnh 

đầu tư. Tuy nhiên, sau giai đoạn chia tách Bưu điện tỉnh thành 2 đơn vị là Bưu điện 

Bình Dương (đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính) và Viễn thông Bình Dương (đơn 

vị cung cấp dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin) thì trạm Bưu điện tại khu phố 

5, phường Hòa Phú được giao cho Viễn thông Bình Dương quản lý và sử dụng làm 

nhà trạm viễn thông (tổng đài điện thoại cố định và trạm thu, phát sóng thông tin di 

động phục vụ cho dân cư trong khu vực). 
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Trước đây, do nhu cầu giao dịch (đăng ký dịch vụ, thu cước viễn thông,...) tại 

khu vực trên chưa nhiều nên Viễn thông Bình Dương chưa khai thác hạ tầng làm 

điểm giao dịch, kinh doanh. Để sử dụng hiệu quả hạ tầng đã đầu tư tại vị trí trên, 

Sở Thông tin và Truyền thông sẽ có văn bản yêu cầu Viễn thông Bình Dương xem 

xét, bố trí điểm kinh doanh dịch vụ, phục vụ cho cư dân trong khu vực. 

10. Cử tri phường Chánh Mỹ đề nghị: Cho biết Công trình trục thoát nước 

Suối Giữa khi nào thực hiện?  

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh xin có ý kiến trả lời như sau:  

Dự án Trục thoát nước Suối Giữa bắt đầu từ điểm cuối của khu liên công nghiệp 

hợp dịch vụ đô thị Bình Dương theo tuyến suối cũ hợp lưu với rạch Bưng Cầu thoát ra 

rạch Bà Cô và ra sông Sài Gòn. Hiện nay tuyến Suối Giữa đoạn từ đường Mỹ Phước 

Tân Vạn đến quốc lộ 13 đang triển khai thi công.  

Riêng đoạn Suối Giữa qua địa bàn phường Chánh Mỹ đang tạm hoãn theo văn 

bản số 2581/UBND-KTTH ngày 04/92013 của UBND tỉnh và chưa có chủ trương 

đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách. Hiện nay, theo Ban được biết UBND tỉnh có 

chủ trương mời gọi đầu tư đoạn suối trên. Tiến độ triển khai phụ thuộc vào kết quả 

việc mời gọi được nhà đầu tư và tiến độ triển khai thực hiện dự án của nhà đầu tư.  

11. Cử tri Khu phố 3, phường Phú Hòa đề nghị: Cho biết việc áp giá hỗ trợ 

bằng tiền theo quy định nào, cách tính ra sao đối với diện tích đất nông nghiệp bị 

thu hồi thuộc Dự án mở rộng khu công nghiệp Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên 

(giai đoạn 1) để người dân chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm khác. 

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:  

- Việc hỗ trợ bằng tiền đối với diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi quy điṇh 

taị khoản 1, Điều 30, Quyết định 51/2014/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2014 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quy điṇh về chính sách, trình tư,̣ 

thủ tuc̣ bồi thường, hỗ trơ ̣và tái điṇh cư khi Nhà nước thu hồi đất trên điạ bàn tỉnh 

Bình Dương như sau: 

"Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp quy định tại các Điểm 

a, b, c và d Khoản 1 Điều 29 của Quy định này (trừ trường hợp hộ gia đình, cá 

nhân là cán bộ, công nhân viên của nông trường quốc doanh, lâm trường quốc 

doanh đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp) khi Nhà 

nước thu hồi đất nông nghiệp mà không có đất nông nghiệp để bồi thường thì 

ngoài việc được bồi thường bằng tiền đối với diện tích đất nông nghiệp thu hồi 

còn được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm bằng tiền không 

quá 05 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất của địa phương đối 

với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp thu hồi; diện tích được hỗ trợ không vượt 

quá hạn mức giao đất nông nghiệp tại địa phương; Mức hỗ trợ cụ thể do Tổ chức 

làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng xem xét, đề xuất trình Ủy ban nhân 

dân cấp huyện quyết định." 
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- Để đảm bảo việc bồi thường, hỗ trơ ̣về đất phù hơp̣ với tình hình thưc̣ tế taị 

điạ phương, Hôị đồng bồi thường Dư ̣án mở rôṇg khu công nghiêp̣ Đất Cuốc (giai 

đoaṇ 1) đã trình Ủy ban nhân dân huyêṇ Bắc Tân Uyên chấp thuâṇ chủ trương khi 

thu hồi đất nông nghiêp̣ ngoài viêc̣ đươc̣ bồi thường bằng tiền đối với diêṇ tích đất 

nông nghiêp̣ bi ̣thu hồi còn đươc̣ hỗ trơ ̣đào taọ, chuyển đổi nghề và tìm kiếm viêc̣ 

làm bằng 1,5 lần giá đất nông nghiêp̣ quy định trong bảng giá các loaị đất đươc̣ 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành và đã được Ủy ban nhân dân huyện 

phê duyệt tại Quyết định số 847/QĐ-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2017. 

12. Cử tri khu phố 2, phường Phú Lợi phản ánh: Theo nội dung trả lời của 

Công ty Becamex “việc ách tắt giao thông tại trạm thu phí Vĩnh Phú trên tuyến 

Quốc lộ 13 là do các phương tiện giao thông không chấp hành đúng quy định khi 

qua lại trạm thu phí”, vì vậy đề nghị tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm tình trạng 

trên.  

Sở Giao thông vận tải xin phúc đáp về vấn đề này như sau: 

Hai trạm thu phí trên QL.13 (trạm mũi tàu Phú Long - Thuận An, trạm suối 

Giữa - Thủ Dầu Một) đã được đầu tư, trang bị (năm 2004) thiết bị và công nghệ 

thu phí không dừng, đây là công nghệ thu phí tiên tiến nhất hiện nay, việc thu phí 

thông qua hoạt động trao đổi thông tin tín hiệu (hồng ngoại) giữa thiết bị đặt sẵn tại 

trạm và thiết bị trên ô tô; phương tiện sử dụng công nghệ này không phải dừng lại 

mua vé khi qua trạm. Qua theo dõi hoạt động của hai trạm thu phí trên QL.13, đến 

nay, chưa có tình trạng ùn tắc giao thông mà nguyên nhân do việc tổ chức thu phí. 

Trong khoảng thời gian từ tháng 04/2017 đến tháng 05/2017, QL.13 đoạn khu 

vực trạm thu phí mũi tàu Phú Long có trình trạng ùn tắc giao thông vào một số giờ 

cao điểm, nguyên nhân là do Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước Bình 

Dương thi công hệ thống ống thu gom nước thải trên QL13 thuộc dự án Dự án 

thoát nước và xử lý nước thải Nam Bình Dương giai đoạn 2, nhưng công tác đảm 

bảo giao thông, an toàn giao thông trên đường đang khai thác còn chưa hợp lý. Sở 

Giao thông vận tải đã nhiều lần yêu cầu Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát 

nước Bình Dương tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông, lắp đặt đầy đủ 

các biển báo phân luồng giao thông, tiến hành hoàn trả và tái lập mặt bằng ngay 

những đoạn thi công xong. 

Đến nay, việc thi công lắp đặt ống thoát nước đã hoàn thành, đơn vị thi công 

đã thảm hoàn thiện lớp bê tông nhựa nóng trên cùng (02 lớp) đoạn từ cầu Tân Phú 

đến cầu Ông Bố và đã thảm bê tông nhựa nóng lớp 1 cho đoạn từ ngã tư cầu Ông 

Bố đến ngã 4 Bình Hòa không còn gây ra tình trạng ùn tắc giao thông như trước 

đây. Sở Giao thông vận tải xin cám ơn và ghi nhận những ý kiến đóng góp của quý 

cử tri./. 


