
TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI  

SAU KỲ HỌP 7 - HĐND TỈNH KHÓA IX 

ĐƠN VỊ: THỊ XÃ TÂN UYÊN 

1. Cử tri Bùi Nghĩa Hiệp - khu phố Ba Đình, phường Thái Hòa (xã viên 

Hợp tác xã Tân Ba) phản ánh: Hợp tác xã Tân Ba có 27ha đất đang quản lý và 

sử dụng nằm trong quy hoạch khu tái định cư thuộc xã Đất cuốc, huyện Bắc Tân 

Uyên, khi nhà nước thu hồi để thực hiện dự án Hợp tác xã Tân Ba chỉ nhận được 

mức giá hỗ trợ, đền bù với mức giá 10.000 đồng/m2 là quá thấp. Kiến nghị tỉnh nên 

xem xét nâng giá hỗ trợ, đền bù cho xã viên Hợp tác xã. 

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời: 

- Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Ba trước đây có kiến nghị xem xét bồi thường 

về đất khi Nhà nước thu hồi đất của Hợp tác xã để thực hiện dự án Khu tái định cư 

huyện Bắc Tân Uyên. Liên quan đế vấn đề này, ngày 07/12/2017, Sở Tài nguyên 

và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện Bắc 

Tân Uyên mời Hợp tác xã đối thoại, giải thích rõ về các chính sách pháp luật liên 

quan đến bồi thường, hỗ trợ đối với Hợp tác xã khi Nhà nước thu hồi đất. Theo đó, 

khu đất của Hợp tác xã được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm, 

theo quy định khi Nhà nước thu hồi thì không được bồi thường về đất nhưng được 

bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại; Việc tính toán xây dựng giá trị bồi 

thường chi phí đầu tư vào đất còn lại do Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

xem xét, tính toán cho phù hợp với quy định và tình hình thực tế trình UBND 

huyện Bắc Tân Uyên phê duyệt.  

- Ngày 08/3/2018, UBND huyện Bắc Tân Uyên ban hành Quyết định số 

508/QĐ-UBND phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho Hợp tác 

xã Nông nghiệp Tân Ba. Không đồng ý với phương án được duyệt, ngày 

10/4/2018, Hợp tác xã có Đơn khiếu nại Quyết định số 508/QĐ-UBND ngày 

08/03/2018 của UBND huyện Bắc Tân Uyên. Ngày 22/6/2018, UBND huyện Bắc 

Tân Uyên ban hành Quyết định số 1554/QĐ-UBND về việc giải quyết đơn khiếu 

nại của Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Ba (lần đầu). 

- Như vậy, đối với nội dung kiến nghị liên quan đến bồi thường về đất khi bị 

thu hồi đất của Hợp tác xã cũng như các Hội viên Hợp tác xã đến nay đã được 

UBND huyện Bắc Tân Uyên giải quyết theo quy định. Về mức bồi thường, hỗ trợ 

thuộc thẩm quyền quyết định của UBND huyện Bắc Tân Uyên trên cơ sở quy định 

pháp luật và tình hình thực tế tại địa phương. 

2. Cử tri Nguyễn Văn Đứa - tổ 2, ấp Vĩnh An, xã Tân Vĩnh Hiệp đề nghị: 

Ngành chức năng xem xét vấn đề về quyền lợi của người dân khi sử dụng Bảo hiểm 

y tế. Vì trường hợp của ông đang gặp khó khăn trong việc xin chuyển tuyến khám 
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chữa bệnh từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương đến Viện tim thành phố Hồ Chí 

Minh. Đề nghị ngành chức năng có giải pháp đối với vấn đề này.  

Bảo hiểm Xã hội tỉnh trả lời: 

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 5 Thông tư số 14/2014/TT-BYT 

ngày 14/4/2014 của Bộ Y tế quy định và Điều 10 Thông tư số 40/2015/TT-BYT 

ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế quy định việc chuyển tuyến giữa các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh như sau:  

Điểm a, Khoản 1, Điều 5 Thông tư số 14/2014/TT-BYT: “Bệnh không phù 

hợp với năng lực chẩn đoán và điều trị, danh mục kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về y tế phê duyệt hoặc bệnh 

phù hợp với năng lực chẩn đoán và điều trị, danh mục kỹ thuật của cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về y tế phê duyệt 

nhưng do điều kiện khách quan, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó không đủ điều 

kiện để chẩn đoán và điều trị”; 

Điều 10 Thông tư số 40/2015/TT-BYT: “Việc chuyển tuyến khám bệnh, chữa 

bệnh bảo hiểm y tế được thực hiện theo Thông tư số 14/2014/TT-BYT ngày 

14/4/2014 của Bộ Y tế về chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật giữa các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh, trừ một số trường hợp cụ thể khác được thực hiện theo quy định 

tại Điều 11 Thông tư này”. 

Như vậy, trường hợp của ông khi đến khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình 

Dương, Bệnh viện sẽ căn cứ vào những quy định đã nêu để thực hiện việc chuyển 

lên tuyến trên phù hợp theo quy định của Bộ Y tế. Phù hợp ở đây có nghĩa là, Bộ Y 

tế quy định một số Bệnh viện chuyên khoa đầu ngành tuyến cuối như: Bệnh viện 

Chợ Rẫy, Viện Răng Hàm Mặt Trung Ương, Bệnh viện Tai Mũi Họng,… Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh Bình Dương căn cứ kết quả khám và điều trị cho bệnh nhân để 

chuyển đến các Bệnh viện phù hợp với chuyên khoa đó. 

3. Cử tri Dương Văn Chắc - khu phố Bà Tri, phường Tân Hiệp phản ánh: 

Việc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương khám chữa bệnh cho kết quả không 

chính xác. Cụ thể các Bệnh nhân đi thành phố Hồ Chí Minh khám lại, nhận kết quả 

khác với kết quả của Bệnh viện Đa khoa và uống thuốc của bệnh viện Thành phố hết 

bệnh. Sau đó bệnh nhân về Bệnh viện Đa khoa tỉnh xin chuyển viện nhưng Bệnh viện 

không cho chuyển và yêu cầu bệnh nhân tiếp tục uống thuốc thêm 2 tuần (đã gửi 

kèm hồ sơ của các bệnh nhân cho ĐB HĐND tỉnh là ông Nguyễn Ngọc Văn). 

Sở Y tế trả lời: 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh hiện nay đã được xếp hạng I, đã triển khai thực hiện 

rất nhiều kỹ thuật khám chữa bệnh, nhưng là Bệnh viện tuyến tỉnh nên trang thiết 

bị y tế, chủng loại thuốc được phép sử dụng theo tuyến và khả năng chuyên môn 

chuyên sâu vẫn còn hạn chế so với tuyến Trung ương (tại Tp.Hồ Chí Minh), nên 

việc chẩn đoán và điều trị bệnh có thể không bằng các Bệnh viện tuyến Trung ương.  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/thong-tu-14-2014-tt-byt-viec-chuyen-tuyen-giua-co-so-kham-chua-benh-228285.aspx
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Chính vì vậy người bệnh thường có xu hướng xin chuyển viện đến các Bệnh 

viện tại Tp.Hồ Chí Minh để khám chữa bệnh. Tuy nhiên, theo quy định của Bộ Y 

tế về chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nêu 

tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 14/2014/TT-BYT ngày 14/4/2014 thì “Cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh chuyển người bệnh từ tuyến dưới lên tuyến trên khi đáp ứng các 

điều kiện sau đây: 

a) Bệnh không phù hợp với năng lực chẩn đoán và điều trị, danh mục kỹ thuật 

của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về y tế 

phê duyệt hoặc bệnh phù hợp với năng lực chẩn đoán và điều trị, danh mục kỹ 

thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền 

về y tế phê duyệt nhưng do điều kiện khách quan, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó 

không đủ điều kiện để chẩn đoán và điều trị; 

b) Căn cứ vào danh mục kỹ thuật đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền 

về y tế phê duyệt, nếu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên liền kề không có 

dịch vụ kỹ thuật phù hợp thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến dưới được chuyển 

lên tuyến cao hơn; 

c) Trước khi chuyển tuyến, người bệnh phải được hội chẩn và có chỉ định 

chuyển tuyến (trừ phòng khám và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến 4)”. 

Cho nên trong trường hợp phản ánh của cử tri có thể không nằm trong các điều 

kiện nêu trên nên Bệnh viện không thể chuyển viện theo yêu cầu của người bệnh. 

Mong cử tri cung cấp hồ sơ cụ thể cho Bệnh viện để được xem xét. Cảm ơn cử tri đã 

phản ánh. 

4. Cử tri Võ Văn Ngài - khu phố Tân Phú, phường Tân Hiệp: Phản ánh vụ 

án giết người, bị hại là con ông tên Võ Thanh Sang. Tòa án nhân dân tỉnh Bình 

Dương trả hồ sơ về Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Công an tỉnh tiếp tục điều tra 

bổ sung, đến nay đã hơn 3 tháng nhưng chưa đưa ra xét xử. Kiến nghị HĐND tỉnh 

đôn đốc các ngành có liên quan sớm đưa vụ án ra xét xử đúng người, đúng tội để 

trả lại sự công bằng cho con ông. 

Tòa án nhân dân tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trả lời như sau: 

Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương thụ lý vụ án hình sự sơ thẩm số 

71/2017/HSST đối với bị cáo Trần Hữu Hiệp. Ngày 04/5/2018, TAND tỉnh Bình 

Dương mở phiên tòa sơ thẩm, do thiếu chứng cứ để chứng minh đối với hành vi 

phạm tội của bị cáo mà không thể bổ sung tại phiên tòa sơ thẩm nên Hội đồng xét 

xử đã trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương điều tra bổ sung 

(theo Quyết định số 11/2018/HSST-QĐ ngày 04/5/2018).  

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã trả hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công 

an tỉnh Bình Dương tiến hành điều tra theo yêu cầu của Tòa án nhân dân tỉnh. Kết 

quả điều tra bổ sung đã có đủ căn cứ xử lý Trần Hữu Hiệp về tội Giết người và Cố 

ý gây thương tích, quy định tại điều 93 và 104 của Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa 
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đổi bổ sung năm 2009. Do vậy, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban 

hành Cáo trạng số 48/CT-VKS.P2 ngày 10/9/2018, truy tố bị can Trần Hữu Hiệp, 

sinh năm 1983, đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 8, D14, phường Hòa Phú, Thành 

phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, về tội Giết người và cố ý gây thương tích, 

quy định tại điểm n khoản 1 Điều 93 và điểm a, c khoản 1 Điều 104 của Bộ luật 

Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 và chuyển hồ sơ vụ án đến Tòa án 

nhân dân tỉnh Bình Dương để xét xử theo thẩm quyền. 

Ngày 13/9/2018, TAND tỉnh Bình Dương đã thụ lý lại hồ sơ vụ án theo đúng 

quy định của pháp luật và chuẩn bị lên lịch xét xử. 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương sẽ kiểm sát chặt chẽ việc Tòa án nhân 

dân tỉnh Bình Dương giải quyết vụ án nêu trên theo đúng quy định của pháp luật. 

5. Cử tri Nguyễn Văn Vạn - tổ 8, ấp Tân Hóa, xã Tân Vĩnh Hiệp: Trong 

quá trình thi công cầu Tân Hội đơn vị thi công đã đổ khối bê tông nằm giữa dòng 

chảy của suối Long Đá, làm ngăn cản dòng chảy của suối, nên khi trời mưa nước 

thoát không hết gây ngập úng, gây thiệt hại hoa màu của các hộ dân ở phía thượng 

lưu của suối. Đề nghị ngành chức năng sớm xử lý, tháo gỡ khối bê tông nêu trên 

để khai thông dòng chảy, tránh ngập úng thiệt hại hoa màu của bà con nông dân. 

Sở Giao thông vận tải trả lời: 

Cầu Tân Hội thuộc dự án nâng cấp, mở rộng ĐT.746 đoạn từ cầu Tân Khánh 

đến thị trấn Uyên Hưng được UBND tỉnh giao Tổng Công ty Becamex IDC làm chủ 

đầu tư phần xây lắp, hiện đang trong giai đoạn hoàn thành đưa vào sử dụng. Qua 

kiến nghị của Quý cử tri, Sở Giao thông vận tải có Công văn số 3898/SGTVT-

QLGT ngày 27/8/2018, yêu cầu Tổng Công ty Becamex IDC chỉ đạo các đơn vị có 

liên quan, rà soát khắc phục và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Giao thông vận tải 

trước ngày 10/9/2018. Hiện Tổng Công ty Becamex IDC đang chỉ đạo đơn vị thi 

công rà soát, sẽ khắc phục trong tháng 9/2018./. 
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