
TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI  

SAU KỲ HỌP 8 - HĐND TỈNH KHÓA IX 

ĐƠN VỊ: HUYỆN BÀU BÀNG 

1. Cử tri ấp Mương Đào, xã Long Nguyên phản ánh: Đoạn đường ĐT749a 

mới làm xong lại xuất hiện dộp, nứt, đi lại khó khăn, dễ xảy ra tai nạn giao thông 

(trước Văn phòng ấp Mương Đào), đề nghị xem xét sửa chữa để dân đi lại dễ dàng. 

Sở Giao thông - Vận tải trả lời: 

Tuyến đường này đã được đầu tư trên 15 năm, hiện đang xuống cấp. Tuy nhiên, 

do nguồn kinh phí có hạn, nên trong quá trình duy tu không có xử lý nền đường triệt 

để, khi có phương tiện tải nặng lưu thông làm lớp bê tông nhựa nóng biến dạng. Sở 

Giao thông vận tải đã phát hiện và chỉ đạo đơn vị thi công xử lý kịp thời và đã hoàn 

thành trong tháng 12/2018.  

Hiện mặt đường bê tông nhựa nóng khu vực này êm thuận, đảm bảo các phương 

tiện lưu thông qua lại được thuận lợi và an toàn. 

2. Cử tri Nguyễn Xuân Trường - ấp Ông Chài, xã Cây Trường phản ánh: 

Khi tôi khám bệnh ở Bệnh viện Mỹ Phước vào ngày thứ bảy thì Bệnh viện thu phí 

khám bệnh 30.000đ, vậy việc thu tiền khám bệnh của tôi có đúng không (tôi được 

miễn tiền điều trị bệnh, vì có Bảo hiểm hưu trí). 

Sở Y tế trả lời:  

Bệnh viện Mỹ Phước thu phí khám bệnh vào ngày thứ 7 của cử tri - cán bộ hưu 

trí Nguyễn Xuân Trường là không sai quy định; bởi vì, bệnh viện Mỹ Phước là đơn 

vị y tế tư nhân, tự đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên và kinh phí đầu 

tư phát triển; cho nên việc tổ chức hoạt động và phụ thu của bệnh viện này không bị 

cơ quan quản lý Nhà nước về y tế can thiệp, nhưng giá dịch vụ này phải được niêm 

yết công khai cho người dân/người bệnh (khách hàng) tự do lựa chọn để có thể chấp 

nhận hoặc từ chối.  

Việc phụ thu khám bệnh ngoài giờ cũng đã được bệnh viện Mỹ Phước niêm yết 

công khai, theo đó, bệnh viện phụ thu ngoài giờ từ 16 giờ đến 19 giờ các ngày thứ 2 

đến thứ 6 và toàn thời gian các ngày thứ 7, chủ nhật, Lễ, Tết với mức phí khám bệnh 

30.000 đồng đối với tất cả các đối tượng có BHYT, kể cả cán bộ hưu trí. Trước khi 

bệnh nhân khám bệnh, bộ phận tiếp đón của bệnh viện sẽ tư vấn, giải thích đầy đủ 

để người bệnh lựa chọn, nếu đồng ý thì tự nguyện ký vào giấy cam kết. 

3. Cử tri ấp 4, xã Hưng Hòa đề nghị: Các ngành có liên quan xem xét chế độ 

đãi ngộ đối với người có công cách mạng (tiền tặng Tết hàng năm thấp). 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời: 
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Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh ghi nhận ý kiến của cử tri, Sở sẽ xin 

ý kiến của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về vấn đề này để thực hiện 

trong thời gian tới và báo cáo kết quả cho cử tri được rõ. 

4. Cử tri ấp 4, xã Hưng Hòa đề nghị: Các ngành chức năng tỉnh quan tâm hơn 

nữa trong việc khám và điều trị cho bệnh nhân thuộc diện trung cao (thời gian chờ 

khám bệnh cho bệnh nhân khá lâu).  

Sở Y tế trả lời:  

Việc giảm thời gian chờ đợi của bệnh nhân là một trong những chỉ tiêu phấn 

đấu trong quy trình khám bệnh tại Khoa khám bệnh của các cơ sở y tế theo quy định 

tại Quyết định số 1313/QĐ-BYT ngày 22/4/2013 của Bộ Y tế; hiện nay các cơ sở y 

tế đều đang triển khai thực hiện. Nhiều cơ sở y tế công lập cũng đã tổ chức khu khám 

bệnh theo yêu cầu nhằm cung cấp thêm dịch vụ để người dân lựa chọn; qua đó sẽ 

giảm được lượng bệnh nhân tại khu khám bệnh bảo hiểm y tế (BHYT), giảm thời 

gian chờ đợi của người bệnh. 

Bệnh nhân diện trung cao là đối tượng ưu tiên trong khám chữa bệnh của các 

cơ sở y tế, trong đó các trường hợp như Bà mẹ Việt Nam anh hùng, người không tự 

di chuyển được… sẽ được ưu tiên đặc biệt, còn các cán bộ trung cao khác đều phải 

chờ theo thứ tự trước sau. Mặt khác, đa số cán bộ trung cao mắc các bệnh mãn tính 

nên cần phải thực hiện thêm một số xét nghiệm để bác sĩ theo dõi tiến triển của bệnh 

và điều chỉnh thuốc điều trị cho phù hợp, vì vậy thời gian chờ khám sẽ kéo dài hơn. 

Trước năm 2016, bệnh nhân là cán bộ trung cao tập trung khám bệnh tại Phòng 

khám Trung cao của tỉnh nên thời gian chờ đợi đến lượt khám bệnh là khá lâu.  Để 

giảm tải cho Phòng khám Trung cao của tỉnh và tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ 

trung cao trong việc đi lại khám chữa bệnh, ngày 22/7/2016, Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy đã có Quyết định số 209-QĐ/TU “Quy định tiêu chuẩn khám, điều trị bệnh cho 

cán bộ trung cao của Tỉnh”; căn cứ Quyết định này, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe 

cán bộ tỉnh đã chuyển một số đối tượng cán bộ trung cao về tuyến huyện để kiểm tra 

sức khỏe định kỳ hàng năm và khám chữa bệnh BHYT.  

Hiện nay, các cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh, tuyến huyện đều tiếp tục 

phấn đấu cải cách thủ tục hành chánh và ứng dụng công nghệ thông tin để giảm 

thời gian chờ đợi, cũng như giảm phiền hà cho người bệnh nói chung và cán bộ 

trung cao nói riêng./. 


