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ĐƠN VỊ: HUYỆN PHÚ GIÁO 

1. Cử tri ấp Xóm Quạt, xã An Long kiến nghị: Ngành Giáo dục xem xét nên 

bỏ thi tuyển vào lớp 10. Vì nếu thi rớt thì các em phải học ở Trung tâm giáo dục 

thường xuyên huyện nên việc đi lại gặp khó khăn và nguy hiểm. 

Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời: 

Việc tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông (THPT) tại tỉnh Bình Dương 

hằng năm được thực hiện theo quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT. Mặt khác, thực 

hiện Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong 

giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025” nhằm tiếp tục thực hiện quy định phân 

luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở (70% chỉ tiêu tuyển sinh vào các 

trường công lập; 30% chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường ngoài công lập, trường 

trung cấp dạy nghề, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên). Căn 

cứ tình hình thực tế của tỉnh và nhằm nâng cao chất lượng học sinh THPT, nâng 

cao chất lượng đào tạo dạy nghề, hiện nay Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình 

Dương không thể bỏ việc tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT như kiến nghị 

của cử tri nêu. 

2. Cử tri Lê Quốc Tuấn, ấp Đồng Tâm, xã Tam Lập ý kiến: Về việc đất của 

gia đình ông có tranh chấp giữa các thành viên trong gia đình từ năm 2009 đến 

nay. Tòa án đã xử 04 lần (cấp huyện, tỉnh) trong đó có 03 lần Tòa xử ông thắng 

kiện đến lần thứ 4 Tòa án nhân dân tỉnh xử ông thua kiện. Do vậy ông không chấp 

thuận với bản án lần thứ 4 của Tòa. Đề nghị ngành chức năng xem xét giải quyết 

cho ông. 

Tòa án nhân dân tỉnh trả lời: 

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

54/2017/TLPT-DS ngày 17/4/2017 về việc tranh chấp tài sản chung giữa nguyên 

đơn bà Trần Thị Thu và bị đơn ông Lê Quốc Tuấn. 

Ngày 08/9/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đưa ra xét xử vụ án trên 

và quyết định sửa Bản án dân sự sơ thẩm số 19/2013/DS-ST ngày 26/8/2013 của 

Tòa án nhân dân huyện Phú Giáo (theo Bản án số 157/2017/DS-PT ngày 

08/9/2017). 
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Ngày 27/11/2017, TAND tỉnh nhận đơn của ông Lê Quốc Tuấn và bà Đỗ Thị 

Chúc yêu cầu xem xét lại Bản án dân sự phúc thẩm số 157/2017/DS-PT ngày 

08/9/2017. Do đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của TAND cấp cao tại thành phố 

Hồ Chí Minh nên TAND  tỉnh Bình Dương đã chuyển đơn đến TAND cấp cao tại 

Thành phố Hồ Chí Minh xem xét giải quyết (theo Công văn số 1044/TA-

KTNV&THA ngày 29/11/2017)./. 
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