
TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI  

SAU KỲ HỌP 5 - HĐND TỈNH KHÓA IX 

ĐƠN VỊ: HUYỆN BÀU BÀNG 

 

1. Cử tri ấp Đồng Sổ, xã Lai Uyên kiến nghị: Các xe tải, xe ben và xe trộn 

bê tông thường xuyên chạy ngược chiều trên quốc lộ 13 (khu vực trạm trộn bê tông 

ở tổ 11, ấp Đồng Sổ) gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đề nghị cơ 

quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát. Và cử tri ấp Bàu Bàng, xã Lai 

Uyên đề nghị: Các ngành chức năng tăng cường công tác canh gác tại các chốt 

đèn tín hiệu giao thông trên quốc lộ 13 (đoạn đi qua địa phận huyện Bàu Bàng) do 

hiện nay tình trạng vượt đèn đỏ rất nhiều nên thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. 

Công an tỉnh trả lời:  
Tuyến Quốc lộ 13, đoạn qua địa phận huyện Bàu Bàng, Công an tỉnh đã tổ 

chức triển khai kế hoạch tuần tra, kiểm soát hàng tuần; tuần tra, kiểm soát xử lý vi 

phạm theo chuyên đề như: vi phạm chạy quá tốc độ, đi không đúng làn đường, mở 

đợt cao điểm xử lý xe quá tải; tăng cường công tác chốt chặn, điều tiết giao thông 

tại các giao lộ trên địa bàn huyện. Kết quả trong năm 2017, đã tổ chức tuần tra 

kiểm soát 41 ca, với 198 lượt cán bộ chiến sỹ tham gia, phát hiện, lập biên bản 201 

trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông; tổ chức chốt chặn, điều tiết giao 

thông tại các giao lộ được 79 cuộc với 285 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia, đã phát 

hiện, lập biên bản 98 trường hợp vi phạm, tạm giữ 51 xe mô tô, 30 giấy Chứng 

nhận đăng ký xe mô tô, 30 Giấy phép lái xe.  

Trong thời gian tới, Công an tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Công an huyện Bàu Bàng 

thực hiện quyết liệt hơn nữa các kế hoạch và các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn 

giao thông; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và kiên quyết xử lý nghiêm các 

hành vi vi phạm. Đặc biệt là những hành vi là nguyên nhân gây ra tai nạn giao 

thông như: không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, đi ngược chiều, 

không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông. Đồng thời, thường 

xuyên phối hợp với các cơ quan thông tin tuyên truyền pháp luật về an toàn giao 

thông nhằm nâng cao ý thức chấp hành giao thông của người dân, góp phần tích 

cực vào sự phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. 

2. Cử tri tổ 14, xã Lai Uyên đề nghị: Thực hiện công khai kế hoạch, phương 

án, vốn sửa chữa tuyến đường ĐT.749c để nhân dân giám sát, việc thực hiện của 

đơn vị thi công.  

Sở Giao thông vận tải xin phúc đáp như sau: 
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Tuyến đường ĐT.749c được nâng cấp lên từ đường huyện, đã được UBND 

huyện Bến Cát đầu tư cách nay gần 10 năm với kết cấu cán đá, láng nhựa, hiện nay 

các phương tiện ra vào khu công nghiệp Bàu Bàng, cùng với việc vận chuyển gỗ từ 

các xưởng gỗ dọc 02 bên tuyến và hệ thống mương dọc bị san lắp, làm cho tuyến 

đường này bị hư hỏng nặng. Để đảm bảo giao thông, năm 2017, Sở Giao thông vận 

tải cho dặm vá đá đoạn từ Quốc lộ 13 đến ranh khu công nghiệp Bàu Bàng, đoạn từ 

ranh khu công nghiệp Bàu Bàng đến ĐT.749a được trải lớp sỏi đỏ, hiện tại đã đáp 

ứng nhu cầu đi lại của người dân.  

Trong năm 2018, Sở Giao thông vận tải sẽ tiến hành thảm lớp bê tông nhựa 

đoạn từ Quốc lộ 13 đến ranh khu công nghiệp Bàu Bàng và dặm vá sỏi đỏ tại các 

vị trí hư hỏng đoạn từ ranh khu công nghiệp Bàu Bàng đến ĐT.749a 

3. Cử tri ấp Cây Sắn, xã Lai Uyên kiến nghị: Lắp đặt đèn đường từ khu vực 

Bia Chiến Thắng Bàu Bàng đến UBND xã Lai Uyên để người dân đi lại được 

thuận lợi và an toàn khi tham gia giao thông vào ban đêm.  

Sở Giao thông vận tải xin phúc đáp như sau: 

Theo dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 đoạn từ Km28+000 đến 

Km65+355, hệ thống chiếu sáng chỉ được bố trí trong khu vực đô thị, khu vực 

đông dân cư, nên khu vực từ Bia Chiến Thắng Bàu Bàng đến UBND xã Lai Uyên 

ngoài đô thị không có bố trí hệ thống chiếu sáng. Những năm gần đây, tốc độ đô 

thị hóa nhanh, mật độ dân cư sống dọc 02 bên tuyến đường Quốc lộ 13 gia tăng 

nhanh, trong đó có đoạn từ Bia Chiến Thắng Bàu Bàng đến UBND xã Lai Uyên. 

Sở Giao thông vận tải xin ghi nhận và chuyển kiến nghị của Quý cử tri đến cơ 

quan, đơn vị thẩm quyền xem xét, xử lý.  

4. Cử tri Nguyễn Tạo Hùng - tổ 5, ấp Cây Sắn, xã Lai Uyên phản ánh và đề 

nghị: Gia đình ông có nuôi heo nhưng do giá cả không ổn định nên đem heo vào 

lò mổ tại xã Tân Long, huyện Phú Giáo cách xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng 

khoảng 2 km để mổ (thực hiện tiêm chủng đầy đủ theo quy trình chăn nuôi), nhưng 

ngành kiểm dịch yêu cầu phải có giấy chuyển vùng khi vận chuyển nguồn thịt qua 

địa bàn xã khác. Đề nghị xem xét bãi bỏ các thủ tục này gây phiền hà cho người 

dân, tạo điều kiện cho người dân được thuận lợi trong chăn nuôi. 

UBND huyện Bàu Bàng trả lời:  

Căn cứ Khoản 2, Điều 4, Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm 

tra vệ sinh thú y, thì động vật đưa vào cơ sở giết mổ có nguồn gốc rõ ràng. Vì vậy, 

heo khi nhập vào cơ sở giết mổ phải xác định rõ nguồn gốc xuất xứ qua các loại 
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giấy tờ sau: giấy chứng nhận tiêm phòng, biên bản ghi nhận tình trạng vệ sinh Thú 

y của động vật hoặc giấy chứng nhận kiểm dịch động vật đối với gia súc nhập từ 

tỉnh khác về Bình Dương.  

Đối với sản phẩm thịt khi đã giết mổ xong, thì ngành Thú y chỉ đóng dấu 

kiểm soát giết mổ trên thân thịt và không yêu cầu phải có giấy chuyển vùng, cũng 

như không cần thủ tục giấy tờ khác kèm theo nếu vận chuyển sản phẩm thịt đã 

được đóng dấu kiểm soát qua địa bàn xã khác hoặc từ huyện này sang huyện khác 

trong địa bàn tỉnh. Nhưng phương tiện vận chuyển sản phẩm thịt phải đảm bảo yêu 

cầu vệ sinh thú y (vận chuyển bằng xe chuyên dùng hoặc vận chuyển bằng xe máy 

thì phải đóng thùng inox để chứa sản phẩm thịt nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm). 

5. Cử tri ấp Đồng Sổ, xã Lai Uyên kiến nghị: Dự án Royal Town trước kỳ 

họp thứ 4 đã được cơ quan tỉnh trả lời là chỉ lấy phần đã đền bù, phần còn lại 

không lấy… đồng thời sẽ chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan tham mưu 

UBND tỉnh xem xét, quyết định trong quý III/2017. Nhưng đến nay vẫn chưa thấy 

văn bản chính thức trả lời cho nhân dân được rõ về dự án nên gây rất nhiều khó 

khăn cho các hộ dân trong tổ 11,12,13, ấp Đồng Sổ, xã Lai Uyên. 

Sở Xây dựng trả lời:  

Ngày 05/01/2018, Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 727/2017/CV-IDC-

SXKD 20/12/2017 của Tổng công ty Đầu tư và phát triển công nghiệp TNHH 

MTV - chủ đầu tư dự án (gọi tắt là Tổng công ty Becamex) về việc điều chỉnh ranh 

quy hoạch (tổng diện tích quy hoạch của dự án điều chỉnh giảm còn lại là 53,9ha, 

trong đó: khu 1: 35,9ha, khu 2: 18ha) và đổi tên Dự án Khu dân cư Royal Town 

thành Khu dân cư Đồng Sổ. 

Qua xem xét, Sở Xây dựng đã có ý kiến bằng Văn bản số 459/SXD-QHKT 

ngày 05/02/2018 về nội dung trên gửi Tổng công ty Becamex để nghiên cứu, thực 

hiện như sau: 

a) Về ranh giới điều chỉnh quy hoạch: đề nghị Tổng công ty Becamex nghiên 

cứu lựa chọn ranh giới điều chỉnh giảm diện tích khu quy hoạch phù hợp với đồ án 

quy hoạch chung đô thị Lai Uyên đã được phê duyệt cũng như tính khả thi trong 

việc triển khai dự án. Việc chia tách dự án thành 02 khu riêng biệt, mỗi khu của dự 

án phải thực hiện các thủ tục điều chỉnh quy hoạch xây dựng, chấp thuận chủ 

trương đầu tư theo đúng các quy định hiện hành. 

b) Về việc đổi tên dự án: đề nghị Tổng công ty Becamex nghiên cứu thực 

hiện theo quy định của Luật Nhà ở năm 2014 và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP 

ngày 20/10/2015 của Chính phủ. 
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Hiện nay, Tổng công ty Becamex đang rà soát ranh giới quy hoạch để tách 

thành 02 khu riêng biệt. Trên cơ sở phần diện tích đã đền bù giải tỏa và tiếp tục 

thực hiện dự án phát triển nhà ở, dự kiến hoàn thành trong quý I/2018. Trên cơ sở 

ranh giới điều chỉnh giảm, Sở Xây dựng tiếp tục hướng dẫn Tổng công ty Becamex 

thực hiện điều chỉnh quy hoạch theo quy định.   

6. Cử tri Trần Kế Việt - tổ 15, ấp Bàu Bàng, xã Lai Uyên phản ánh: Công ty 

CMC (thuê lại của Công ty Trà My) hoạt động trộn bê tông để bụi phát tán ra 

xung quanh, vận chuyển để đất đá, rơi vãi ra đường ô nhiễm môi trường, nguy 

hiểm cho học sinh và người dân khi tham gia giao thông, ảnh hưởng đến sức khỏe, 

đời sống của nhân dân xung quanh. 

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời: 

Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Trà My hoạt động sản xuất bê tông 

trộn sẵn với công suất trung bình khoảng 100 m3/ngày tại ấp Bàu Bàng, xã Lai 

Uyên, huyện Bàu Bàng. Theo phản ánh cử tri, ngày 07/02/2018, Sở Tài nguyên và 

Môi trường đã phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bàu Bàng xác 

minh ghi nhận: Chi nhánh Công ty đang sắp xếp nghỉ tết nguyên đán (thời gian 

nghỉ chính thức từ ngày 09/2/2018) và dự kiến sẽ hoạt động trở lại vào ngày 

26/02/2018. Sau khi Chi nhánh Công ty hoạt động trở lại, Sở Tài nguyên và Môi 

trường sẽ kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về bảo vệ môi trường của 

Công ty và báo cáo kết quả giải quyết về Ủy ban nhân dân tỉnh để trả lời cử tri. 

7. Cử tri Nguyễn Bốn - tổ 10 ấp Bàu Bàng, xã Lai Uyên phản ánh: Công ty 

TNHH Nhật Nam (chế biến mủ cao su), Công ty TNHH Trực Điền (hoạt động chăn 

nuôi heo) xả chất thải ra môi trường chưa qua xử lý, bốc mùi hôi thối ảnh hưởng 

trực tiếp đến sức khỏe, đời sống của nhân dân xung quanh. Đề nghị cơ quan chức 

năng kiểm tra, giải quyết. 

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời: 

a) Đối với Công ty TNHH SX-TM Nhật Nam: 

Công ty TNHH SX-TM Nhật Nam hoạt động sản xuất chế biến mủ cao su 

SVR 3L với công suất trung bình 40 tấn/ngày tại ấp Bàu Bàng, xã Lai Uyên, huyện 

Bàu Bàng. Theo phản ánh cử tri, ngày 07/02/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường 

đã phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bàu Bàng xác minh ghi nhận: 

Công ty đang ngưng hoạt động sản xuất do hết nguồn nguyên liệu (theo Công ty 

báo cáo ngưng hoạt động từ ngày 26/01/2018) và Công ty dự kiến hoạt động sản 

xuất trở lại vào đầu tháng 6 năm 2018. Sau khi Công ty hoạt động trở lại, Sở Tài 
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nguyên và Môi trường sẽ kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về bảo vệ môi 

trường của Công ty và báo cáo kết quả giải quyết về Ủy ban nhân dân tỉnh để trả 

lời cử tri.  

b) Đối với Công ty TNHH Nông súc Trực Điền: 

Công ty TNHH Nông súc Trực Điền hoạt động chăn nuôi heo với số lượng 

tổng đàn hiện ngay khoảng 4.000 con tại ấp Bàu Bàng, xã Lai Uyên, huyện Bàu 

Bàng. Theo phản ánh cử tri, Sở Tài nguyên và Môi trường đã kiểm tra và xử lý vi 

phạm đối với hành vi xả thải vượt quy chuẩn cho phép của Công ty tại Quyết định 

số 94/QĐ-XPVPHC ngày 15/12/2017. Hiện Công ty đang trong thời gian khắc 

phục hậu quả, sau Tết nguyên đán Sở sẽ kiểm tra giám sát về tình hình khắc phục 

công tác bảo vệ môi trường của Công ty và báo cáo kết quả giải quyết về UBND 

tỉnh để trả lời cử tri.  

8. Cử tri Lê Văn Lập - ấp Long Bình, xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng: 

Đề nghị xem xét lại việc nhà trường quy định phụ huynh chỉ mua sách giáo khoa 

cho học sinh trong trường, không cho mua ở ngoài. Xin cho biết văn bản nào và 

cấp lãnh đạo nào quy định như vậy”. 

UBND huyện Bàu Bàng trả lời:  

Thực hiện Công văn số 737/SGDĐT-GDTH ngày 16 tháng 5 năm 2017 của 

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã 

ban hành Công văn số 186/PGDĐT-GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện danh mục 

sách và tài liệu học tập, hồ sơ quản lý cấp tiểu học phục vụ năm học 2017-2018. 

Trong Công văn chỉ thông báo danh mục hồ sơ quản lý, các loại vở thực hành, bổ 

trợ buổi 2 của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 

hành, các trường hợp được phép chọn sử dụng giảng dạy và tham khảo phục vụ 

năm học 2017 - 2018; không chỉ đạo việc bán sách giáo khoa trong trường; riêng 

đối với sách tham khảo, sách bổ trợ buổi 2, trường chỉ thông báo đến phụ huynh 

học sinh biết danh mục và nêu rõ phụ huynh nào có nhu cầu thì đăng ký, không bắt 

buộc mua sách trong trường; đồng thời để tránh việc phụ huynh học sinh mua 

nhằm sách giả, sách in lậu có chất lượng kém gây ảnh hưởng đến chất lượng dạy 

học của giáo viên và học tập của học sinh, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện yêu 

cầu Hiệu trưởng các trường tiểu học trong huyện không cho phép người cung cấp 

sách giáo khoa đến giới thiệu, mua, bán sách và đưa sách không rõ địa chỉ cung 

cấp phân phối vào trường học, ảnh hưởng đến uy tín nhà xuất bản và chất lượng 

học tập của học sinh. 

Từ đó có thể thấy, không có văn bản nào quy định bắt buộc phụ huynh mua 

sách giáo khoa cho học sinh trong trường.  
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9. Cử tri Trần Quang Sĩ - ấp 1, xã Trừ Văn Thố phản ánh: Anh trai ông 

(Trần Xuân Trà) đã hiến máu nhiều lần, nhưng khi điều trị bệnh tại Bệnh viện đa 

khoa Mỹ Phước, khi cần đến máu thì không sử dụng thẻ hiến máu tình nguyện 

được mà bắt buộc phải mua máu. 

Sở Y tế trả lời: 

Việc bồi hoàn máu, thành phần máu đối với người hiến máu tình nguyện được 

quy định tại Điều 5 Thông tư số 182/2009/TT-BTC ngày 14/9/2009 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn nội dung và mức chi cho công tác tuyên truyền, vận động hiến 

máu tình nguyện như sau: 

“Người hiến máu tình nguyện trong trường hợp phải truyền máu tại các cơ sở 

y tế công lập, được miễn trả tiền máu, thành phần máu tối đa bằng số lượng máu, 

thành phần máu đã hiến theo Giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện. Trường hợp 

người bệnh tham gia bảo hiểm y tế, cơ quan Bảo hiểm xã hội có trách nhiệm thanh 

toán khoản kinh phí này cho cơ sở y tế công lập; trường hợp người bệnh chưa tham 

gia bảo hiểm y tế thì ngân sách nhà nước cấp cho các cơ sở y tế công lập khoản chi 

này theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành.”  

Bệnh viện Đa khoa Mỹ Phước là bệnh viện tư nhân không được nhận nguồn 

ngân sách theo văn bản  nói trên, Bệnh viện (BV) có hợp đồng mua máu của Trung 

tâm huyết học truyền máu BV Chợ Rẫy nên ngoài thu theo tỷ lệ đồng chi trả đối 

với bệnh nhân có BHYT, BV phải thu thêm phần chênh lệch bao gồm công truyền 

máu, công vận chuyển, công bảo quản. Nếu người bệnh có nhu cầu thanh quyết 

toán với cơ quan có trách nhiệm, BV sẽ cung cấp hóa đơn cho người bệnh. 

10. Cử tri Bùi Văn Chẳng - ấp Bà Tứ, xã Cây Trường II kiến nghị: Năm 

2004, cắt chuyển thờ cúng mẹ Việt Nam anh hùng từ tỉnh Hậu Giang lên xã Cây 

Trường II (do làm ăn sinh sống tại xã Cây Trường II), lập giấy ủy quyền được các 

thành viên trong gia đình đồng ý để thờ cúng mẹ Việt Nam Anh hùng (vì tôi là con 

út), nhưng khi liên hệ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương thì 

được trả lời chế độ mẹ Việt Nam anh hùng ở tỉnh nào thì để ở tỉnh đó không 

chuyển được. Đề nghị cơ quan chức năng xem xét. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời:  

Qua kiến nghị của ông Bùi Văn Chẳng, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội 

tỉnh Bình Dương có ý kiến như sau: Căn cứ Khoản 1, Điều 49 Chương 2 Thông tư 

số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người 

có công cách mạng và thân nhân quy định: 
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“Điều kiện di chuyển hồ sơ 

a) Người có công hoặc người thờ cúng liệt sĩ thay đổi nơi cư trú; 

b) Thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng khi thay 

đổi nơi cư trú được di chuyển hồ sơ gốc về nơi cư trú mới nêu tại địa phương nơi 

quản lý hồ sơ gốc không còn thân nhân khác hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. 

Trường hợp tại địa phương nơi quản lý hồ sơ gốc còn thân nhân khác của 

người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng thì thực hiện di chuyển bản 

sao hồ sơ.” 

Vì vậy, hồ sơ Bà mẹ Việt Nam anh hùng đã được truy tặng hoặc phong tặng 

nhưng bà mẹ đã chết thì không có quy định di chuyển hồ sơ. 

11. Cử tri Chu Quang Minh - ấp Lai Khê, xã Lai Hưng phản ánh: Về việc 

chưa có chế độ hỗ trợ cho các Tổ trưởng Tổ nhân dân tự quản trên địa bàn huyện 

Bàu Bàng. Đề nghị tỉnh xem xét hỗ trợ. 

Công an tỉnh trả lời: 

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-HĐND, ngày 20/7/2017 của HĐND tỉnh 

Bình Dương về việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 3 - Hội 

đồng nhân dân tỉnh khóa IX. Trong đó, giao Công an tỉnh tham mưu HĐND tỉnh 

giải quyết kiến nghị của cử tri liên quan đến Tổ nhân dân tự quản. Công an tỉnh đã 

tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh lập đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân, Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về tổ chức, hoạt động và 

chế độ hỗ trợ đối với Tổ nhân dân tự quản trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Thực 

hiện theo quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Công an tỉnh đã tổ chức 

lấy ý kiến góp ý của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và tổ chức, cá nhân có 

liên quan; gửi hồ sơ đến Sở Tư pháp thẩm định theo quy định. Hiện nay, đang trình 

Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét thông qua trước khi trình Thường trực HĐND tỉnh 

xem xét, chấp thuận. 

Trong thời gian tới, Công an tỉnh sẽ tiếp tục đeo bám, làm tốt công tác tham 

mưu xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết định của Ủy ban nhân 

dân tỉnh quy định về tổ chức, hoạt động và chế độ hỗ trợ đối với Tổ nhân dân tự 

quản trên địa bàn tỉnh Bình Dương đảm bảo đúng tiến độ sớm nhất./. 

 




